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SỐ - 33 NGÀY 11….THÁNG…09…NĂM 2012 

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác 

và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai 

sau. 

 

ĐẠO QUANG  

Kệ 

 

Đạo quang ban chiếu, khắp nơi nơi 
Ánh sáng từ bi, sống kịp thời 

Song tu đời đạo, ta thời tiến 

Phát triển chơn tình, pháp điển tu 

 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi  

 

 
Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp 

thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu 

thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong 

tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.  

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn. 

288. Hỏi: Đạo quang là sao? 

289. Hỏi: Trở vào trong là sao?. 

290. Hỏi: Mới thấy ta là sao ?. 

291. Hỏi: Chốn Đạo nhà là sao ?. 

292. Hỏi: Đạo ở đâu ?. 

293. Hỏi: Tại sao phải trở về không?. 

294. Hỏi: Chốn không là chốn nào?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/09/2012 

288. Hỏi: Đạo quang là sao? 

 

Đáp: Dạ thưa; Khi mình hành thiền thì 
pháp điển chiếu cho đạo tâm mình bừng 

sáng. 

 

Kệ. 
 

Đạo tâm bừng sáng, pháp khai thông 

Giúp đỡ bạn tu, tránh động đời 
Thế thái nhơn tình, gây động loạn 

Quy y Phật pháp, trở vào trong 

 

Odense, ngày 03/09/2012 
 

289. Hỏi:? Trở vào trong là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Trở về với nội tâm của mình.  

 

Kệ. 

 
Trở về tu luyện, ở trong ta 

Quyết chí tu tâm, sống thật thà 

Không còn bại hoại, tình đời luyến 
Vọng ngoại không còn, mới thấy ta 

 

 

Odense, ngày 04/09/2012 

290. Hỏi: Mới thấy ta là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là thấy được tánh rất tốt. 
 

Kệ. 

 

Thấy Trời thấy Phật, thấy cả ta 
Thấy tánh của ta, quá thật thà 

Lạ kỳ suy nghĩ, làm sao tả 

Triết lý thâm sâu, chốn đạo nhà 

Odense, ngày 05/09/2012 
 

291. Hỏi: Chốn Đạo Nhà là sao ?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là đạo gia đình.  

 

Kệ. 

 
Cha con, chồng vợ, đạo trong nhà 

Anh em thủ túc, vẫn chung hòa 

Hiếu đạo trong nhà, ai cũng học 
Vợ chồng nhẫn nhịn, đạo trong ta 

 

Odense, ngày 06/09/2012 

 
292. Hỏi: Đạo ở đâu ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Đạo ở bên trong anh, chứ 
không phải đạo, nằm ngoài anh. 

 

Kệ. 
 

Trong anh đã có, đạo tảng nền 

Cần nên dụng pháp, mở thần tri 

Lý thuyết không còn, tu khá nửa 
Thiền tu thanh tịnh, trở về không 

 

Odense, ngày 07/09/2012 

293. Hỏi: Tại sao thiền phải trở về không?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Nguyên thủy của đạo là 

không. 
 

Kệ. 

 
Khó khổ cho ta, phải thực hành 

Hành trong cái có, trở về không 

Khó tu, khó tiến, tâm còn có 

Nặng quá sao về, ở chốn không?. 
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Odense, ngày 08/09/2012 

294. Hỏi: Chốn không là chốn nào?. 

Đáp; Dạ thưa. Chốn không là nơi thanh cao của đạo mầu. 

 

    Kệ. 

     Thanh quang chuyển giải, khắp hoàn cầu 

     Điển giới, tâm đầu Phật phát quang 

     Có tu mới tiến vào thanh giới 

     Chốn Phật khai tâm, Phật Pháp tầm 

        

 

 

Kính gởi thiền gia Lê Thành Lợi 

Tôi cũng là bạn đạo tu lâu trong Vô Vi, hâm mộ anh từ lâu. Ít có khi đàm đạo, mặc dù đã gặp 

anh vài lần, chưa có dịp làm quen.  

Từ khi nhận được webside.voviland.com. Thì tôi có dịp học hỏi ở bạn nhiều hơn. Bạn thật là 

xứng đáng một truyền nhân, thật sự là một đại tài.  

Chữ anh viết rất hay, đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang dọc, đọc trên xuống, đọc dưới ngược lên. 
Ý nghĩa vô biên. 

Từ xưa tới giờ, từ cổ chí kim. Mới thấy một người VN, viết chữ như anh. Trong thâm tâm tôi 

thầm phục. Những bài giảng giải bằng điển quang thật cao siêu vô giá. Càng đọc càng thấm 
thía ý nghĩa cao siêu trong điển giới. 

Chỉ có anh mới có khả năng nầy. Những cái mà học từ lâu không rõ. Anh chỉ cần dùng điển 

chiếu vào thì thấy ngay. Lối giảng giải nầy thật đơn giản mà quá cao siêu.  

Ngày xưa muốn học Đại Bi, cứ ngỡ là chỉ có Phật thôi.  

Tìm không ra, nghĩ không ra và chưa có vị minh sư nào giảng nổi Đại Bi.  

Hôm nay chứng kiến lời giáo huấn Đại Bi của anh thật đơn giản và cao siêu.  Trên đời nầy chưa 

có ai giảng được như anh. Thật ngắn gọn.  

Siêu là cái không ngờ được, cái đơn giản Tiểu Bi mà Anh giáo huấn chúng sanh. Hai chữ Đại Bi. 
Anh là một kỳ tài hiếm có.  

Tôi viết thư nầy là mong làm quen học hỏi ở Anh. Sau nầy trong tương lai, hy vọng có Anh chia 

sẽ và giúp đỡ cho bạn đạo.  

Cám ơn sự chia sẽ của thiền gia Lê Thành Lợi, Vô Tự Chơn Sư. 

Thành Tâm  

Thơ Kính bút 

KLP 

      Chúc Anh truyền giải pháp thâm sâu 
      Giúp đỡ người tu chẳng ngại sầu 

      Không hổ mang danh người nghĩa khí 

      Vô Vi tâm pháp điển quang trao 
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Kính chào anh Thành Lợi 

295…... Hỏi: Tôi có mẹ già, mong mẹ tu thiền. Bởi vì, tôi thiết nghĩ, muốn vào thới giới thanh 

nhẹ. Mẹ mình cần nên học tu thiền để khai mở tâm linh đời nầy và kiếp sau. Tôi thì rất mong 
muốn cho mẹ tu. Trước hết là có sức khỏe sống lâu, sau nửa cho mẹ mình tâm hồn thư thản, 

bớt lo âu.  

Làm sao chuyển hoá mẹ mình tu. Khi mẹ mình, hình như đã quen lề lối xưa. 

Anh có cao kiến gì, xin chĩ dẫn. 

Thành thật cám ơn  

BHT 

Thành Lợi đáp 

Anh nói với Bà Cụ phương pháp nầy học rất đơn giản, dễ hiểu. Có gì đâu mà khó làm. Ngồi 
thiền tịnh cũng giống như ngồi xả hơi, ngồi chơi, ngồi relax. 

Học có sức khoẻ bớt bệnh, nhiều người lớn tuổi học rất nhiều, bớt đi bác sĩ, uống thuốc tốn tiền. 
Mệt mỏi con cháu, phải đưa đón. Tự lo cho mình khỏe, hay hơn. 

Người già và người ngoại quốc, khó nhớ, mau quên.  

Anh chỉ cần dạy họ đơn giản theo phương pháp hiện nay. Cái đơn giản thì họ dễ nhớ, dễ học.  

Học cái nầy nó nhanh lắm.  

Nói Bà Cụ ráng siêng năng hành hít thở thì Trời Phật giúp. Đừng làm biếng. Bà Cụ làm thử. 

Không tốn tiền. Cái nào có lợi nên làm.  

Mình thiền bớt bệnh, khoẻ là giúp đỡ con cháu khỏi mệt, đưa mình đi bác sĩ, thuốc men. 

Hành thiền, con sẽ giúp điển cho khỏe liền. 

Kính Lời 

TLL 
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Xin thiền gia Lê Thành Lợi, giải thích và chứng minh. 

296. Hỏi: Làm sao cho mình thấy rõ, con người ta, có hồn, có vía?.  

Thành thật cám ơn 

KLL 

Thành Lợi Đáp 

Nhiều người có tu pháp khác, không tin Vô Vi nói, mình có hồn, có vía. Vì chính mình tìm không 
ra. Mà khi chết lại đi cầu siêu. Cho linh hồn siêu thoát. Thật là mâu thuẩn.  

Thành Lợi giải thích. Anh có hồn như sao. 

 Anh vui, cái gì làm cho anh vui ?.  
 

Cái chuyện may mắn đem đến như là; Trúng tuyển, trúng số, có tiền, con hiền lành, 

thông minh, hiếu thảo.v.v. Nói chung là chuyện tốt. 

Thì cái hồn anh nó cảm thức, được sự vui vẻ, sung sướng, thanh nhẹ. Thì anh vui. 

Còn anh buồn, cha mẹ, chết, vợ bỏ, con bệnh, mình bệnh, tan gia, bại sản.v.v. chuyện may 

mắn không tới, thì anh buồn. Đúng không.  

 Cái gì vui và cái gì buồn, đau?.  

 

Dạ thưa; đó là cái linh hồn. Cảm thức được.  
Nó vô hình và nó vô tướng. Anh không thấy. Anh không sờ, mó được. 

Khi mà anh tu cao xuất hồn, anh sẽ thấy hình, bóng, linh hồn anh rất xinh đẹp. Anh sờ, mó, 

đụng được luôn. 

Linh hồn sáng lạn vô biên 

Không sao tả hết, bút trần thế gian 

Suy tư lại hỏi Ông Trời?. 
Sao mà Ông tạo, dễ thương tuyệt trần 

Tuyệt diệu vô biên. Sáng như một vì sao, chiếu lấp lánh trên nền Trời, cùng toả ra sắc màu thật 
huyền diệu vô song. Và anh cũng nhìn thấy những linh hồn khác, đẹp cũng không thua gì anh. 

Mà họ tìm không ra, nhìn không ra. 

Vô Vi chứng minh Thượng Đế ông Trời, Phật, Chúa đều có linh hồn rất khoa học. 
Không tin cũng phải tin. 

 Còn cái vía thì sao?.  

Cái vía là cái xác. Mình kêu nó thức dậy. Nó không chịu nghe. Nó ngủ tiếp.  

( Mình là hồn, còn xác là vía, hai phần rõ ràng ). 

 Cái hồn mình đau khổ là cái xác hoằng hoại, bệnh hoạn. 

 Cái hồn mình thanh nhẹ là cái xác vui tươi, bớt bệnh hoạn, bớt tai nạn. Phải tu luyện, về 

điển quang mới có sự thanh nhẹ vui tươi. Anh mới thăng thiên về Thiên Đàng cùng Chúa, 

cùng Phật, cùng Cha. 

 
Vía mình xuất xuống thế gian 

Ngũ hành tạo dựng từ muôn kiếp rồi 

Tử sanh, sanh tử nhiều đời 

Chừng nào khổ, nạn, tơi bời mới tu 
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 Triết Học Vô Vi 

 

 

PHẬT TỨC TÂM_ TÂM TỨC PHẬT_ 

( Phật Trong Ta – Chúa Cũng Trong Ta ) 

 

Làm sao mà mình biết mình có cái tâm Phật và cái tâm Chúa ở trong ta!. Nghe mấy ông Thầy 
kia nói thì mình cũng khoái là mình có cái tâm Phật và tâm Chúa mà mình tìm hoài mà không 

ra. Tìm ở trong chùa, cầu xin cái tượng Phật, tìm ở trong nhà thờ cầu xin cái hình Chúa hoặc là 

cầu xin thẳng với các Thầy các Cha cho con thấy Phật và thấy Chúa. Thậm chí, có người lên non 
tầm đạo, tầm đấng cứu thế mong cho Ngài hộ độ chúng ta. Cũng có người mua chuộc Ngài bằng 

mấy trái bơm, trái nho, trái chuối, sai bảo Ngài như là đầy tớ. Cũng có người cầu xin Ngài bằng 

ly nước lạnh và ba nén hương. Và cũng có người kêu gọi Ngài bằng tấm lòng chân thật. 

 
Ngài đâu có dễ gì để cho người đời lợi dụng bằng ba trái bơm, trái táo. Chỉ có những người lợi 

dụng danh Ngài, biểu người ta cúng cho thật nhiều là Ngài độ. Ông Phật gì mà thèm ba cái thứ 

đó. Mà Chúa cũng không có cứu những người yếu hèn van xin hộ độ.  
 

Nếu Đức Ngài cứu mấy người đó thì chính Đức Ngài cũng tiếp tay cho thêm yếu hèn mà thôi. 

Nên Đức Ngài có nói ” Các con nên lập cái hạnh đức như ta nè ”. Mình nghĩ cái Ông nầy Ổng 

lớn quá, cao cả quá, làm sao mà mình làm được như Ổng dạy. 
 

Với cái tâm trạng đó thì sinh ra hèn nhát và yếu đuối và không phải là con của Ngài. Ngài tập 

cho chúng ta có cái lòng dũng cảm như là Ngài. Chứ Ngài đâu có dạy chúng ta cái lòng hèn mọn, 
bủn xỉn, tham lam và nịnh bợ. 

 

Ông Phật cũng dạy cho chúng ta cái lòng thương yêu và tha thứ, cái lòng từ bi hỉ xả, cái lòng 
dũng cảm trong thanh tịnh. Để tìm lấy cái sáng suốt của chính mình. Tìm thấy cái bản chất ngu 

muội là tham sân si hỉ nộ ái ố dục và sợ sệt của mình.  

 

Mà từ đó mà phát lên sự sáng suốt trong cái đức tánh nhịn nhục như các Ngài. Để mà tìm ra cái 
tự tánh của mình là Phật là Chúa. Đức nhịn nhục là con đường đã có từ xưa mà Đức Phật và Đức 

Chúa đã làm nên.  

 
 Hỏi nhịn nhục mà sáng suốt cái gì ?. 

 

Càng nhin nhục thì càng bị chưởi te tua. Vậy chứ Đức Phật và Đức Chúa có bị người ta chưởi 
không?. Thậm chí người ta không thích Ngài, mà đem Ngài ra đóng đinh nữa. Chứ đừng nói là bị 

chưởi.  

 

Càng nhịn nhục thì mình càng bị người đời chưởi, thì mình thấy mình thương cái Ông Phật, 
thương cái Ông Chúa ngày xưa biết chừng nào. Ngài đã hy sinh, soi cái bước đường cho chúng 

ta tiến tới. Mà mình thấy vậy con đường nhịn nhục mà làm như Ngài đã làm. Thì mình thấy Ngài 

ở trong ta chứ ở đâu xa. Không làm như Ngài, không hành như Ngài, đã dạy. Thì có đọc cả vạn 
quyển kinh cũng như không. Đời mạt pháp nầy thì người ta thích lý luận kinh, hơn là thực hành, 

tìm nơi thực chất chính mình là ai. 
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Mình muốn đi tới Ngài, muốn diện kiến Ngài thì mình phải có một ước nguyện thật tâm với Ngài, 

sống hạnh đức như là Ngài. Muốn tìm tới Ngài cho thỏa ước mong như những người đã tìm và 

nói ra.  
 

Là phải qua con đường điêu luyện của Vô Vi. Chỉ có cái pháp môn nầy mới đem con người ta đi 

tới Chúa, đi tới Phật nó nhanh.  
 

Tại sao tôi tu thiền Vô Vi mà tôi rất thích hai Ngài, Đức Chúa và Đức Phật. Bởi vì cái pháp môn 

nầy nó không vị biệt ai hết. Người nào cũng giống nhau hết, cái pháp môn Vô Vi là con đường 
trung dung. Nên tôi thích cả hai Ngài, mà tôi ngộ đạo của hai Ngài rất nhanh. 

 

 Làm sao anh có thể biết Chúa và Phật ở trong mọi người ?  

 
Tôi có thể chứng minh và khẳng định rằng tôi đã mượn pháp môn tu thiền Vô Vi Huyền Bí Học 

mà thực hành thì tôi thấy Đức Phật và Chúa nói giống nhau, nên tôi nói đích xác như vậy.  

 
Tôi còn nói với người ta tôi tu thiền Vô Vi nầy mà tôi hiểu luôn kinh Chúa nói những gì mà tôi đã 

học qua từ lời Chúa giảng. Nếu mà tôi không học qua những lời Đức Chúa giảng thì tôi ca tụng 

Đức Chúa để làm gì. Cái hay của người tôi học thì tốt cho tôi mà. Tôi mới ngộ chứ.  
 

Nhiều người nghe tôi nói, tôi học thiền Vô Vi mà hiểu luôn kinh thánh họ không tin. Làm gì tôi 

hiểu được kinh thánh, họ cho tôi là nói đại. Để tôi trả lời cho và tiết lộ ra bí mật cho những ai mà 

nghĩ nông cạn như vậy.  
 

Kinh thánh được dịch ra tiếng Việt Nam mà làm gì tôi không hiểu kinh thánh nói gì. Nếu mà tôi 

không hiểu kinh Chúa tôi đề cao Đức Chúa Ngài làm chi cho mệt.  
 

Vã lại kinh vô tự chơn kinh, không chữ mà tôi còn đọc được thì kinh hữu tự có chữ, cũng không 

khó gì.   

 
Muốn đi tới Chúa và muốn đi tới Phật, thì người ta phải tu luyện tinh, khí, thần.  

 

Tinh Khí Thần là gì?  
 

 Tinh là chất nước, từ cây cỏ vạn vật, là chất bổ là sinh tố nó đã hấp thụ tinh, nhật, 

nguyệt mà nuôi sống chúng ta hằng ngày.  
 

 Còn khí là chúng ta hít thở hằng ngày nó cũng là nguyên năng của Trời Đất mà hình 

thành, là điển lực mà ta cảm giác được qua tế bào làn hơi nóng và lạnh.  

 
 Còn thần là cái thần thức, thần hồn của mình, sáng hay là tối đó thôi. Nếu sáng thì ở cõi 

Thiên Đàng thanh nhẹ, còn tối thì ở chỗ âm u nặng trược. 

 
Tinh, khí, thần, ba cái đó là tam bảo, là đồ quí báo của người tu và cũng đem đến Bi, Trí, 

Dũng cho người tu. Ba cái báo linh nầy tối quan trọng liên hệ lẫn nhau, người tu thiền cần phải 

gìn giữ. Biết hiểu được tinh, khí và thần tối quan trọng, thì mình hiểu về mình liên hệ với vũ trụ 
quang là Tinh Nhật Nguyệt.  

 

Tinh có nghĩa là tinh tú các vì sao trên Trời cùng với mặt Trời và mặt Trăng, nên gọi tắt là Tinh 

Nhật Nguyệt. 
 

Còn phần linh hồn, phần tri giác mình biết mình tới thế gian nầy một thời gian hạn hữu, để học 
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hỏi tu luyện, rồi mình sẽ tiến hóa lên trên cõi thanh nhẹ bên trên mà hội nhập.  

 

Cảnh bên trên đó, kinh nào, sách nào cũng có nói đến, là cảnh Niết Bàn hoặc cảnh Thiên Đàng, 
tây phương Cực Lạc. Phần linh hồn mình rất sáng suốt minh bạch nhận định chứng minh cảnh 

bên trên đó có thật và chứng minh cho người đời biết là thế gian giả tạm và ngắn ngủi.  

 
Cái thần thức, thần hồn của mình chứng minh rất rõ ràng. Sau nầy mình chết, mình sẽ đi theo 

cái phần hồn mình là linh điển đã tu luyện ở hiện tại là giải thoát thế gian.  

 
Người tu mà giải thoát được cảnh thế gian thì cái tâm từ bi nó mở rộng. Cái tâm từ bi là tâm 

Phật, mà ai cũng có.  

 

Nhơn nhơn giai thành Phật, ai ai cũng là Phật. Rồi mình mới phát nguyện giúp người. Bởi vì 
người ta với mình chỉ là một cùng một Ông Cha đó là Ông Trời. Mà nhiều người trên thế gian 

dùng những danh từ khác nhau, như là. Thượng Đế, Huyền khung Cao Thượng Đế, Alla, God, 

Gud, Ông Trời. v.v. Có môn phái khác tu không chứng Ông Trời, thật là uổng. 
 

Muốn đi tới Chúa thì cũng phải vậy thôi là luyện, tinh, khí, thần. Nhưng mình phải vượt qua con 

đường: Thần đạo, Thánh đạo và Con đạo, mà người Thiên Chúa hay niệm như là. Nhơn Cha, 
nhơn Con, nhơn Thánh, nhơn Thần a men. 

 

Muốn ngộ được Cha phải học qua Thần đạo, Thánh đạo và Con đạo.  

 
Con đạo là sao? . 

Là mình học trở về với chính mình, thì mình thấy Đức Chúa Con là mình, bởi vì mình là con của 

Thượng Đế. Mình ngộ Ngài ngay trong tâm. Thì cái pháp môn Vô Vi nầy là tự tu tự tiến, tự mình 
trở về với chính mình thì mình ngộ Phật ở trong ta và Chúa cũng ở trong ta. Nên mình không có 

chê đạo nào hết. 

 

 Hỏi tại sao mà tôi biết như vậy?. 
 

Thì biết được Phật thì cũng biết được Chúa luôn cũng giống nhau mà thôi, chỉ khác các hình thức 

bề ngoài chữ nghĩa đôi chút. Suy ra thì cũng vậy.  
 

Hai người nói hai câu khác nhau nhưng mà cùng một ý nghĩa. Một ông nói ” Phật tức tâm, tâm 

tức Phật ”. Một ông cũng nói ” Chúa trong ta, ta trong Chúa ”. ” Chúng sanh là Phật, Phật là 
chúng sanh, Chúa là tất cả mọi người và mọi người đều có Chúa.  

 

Vậy thì làm sao Thấy Phật và Chúa trong ta, chỉ có thực hành thôi, chứ không có lý thuyết.  

 
 Thực hành là sao?. 

 

  Là tu thân, tu thân là tu Vô Vi. Chính con đã làm, con tìm ra, con nói hết. 
 

Tìm lại chính mình, thì thấy hết tất cả Phật và Chúa đã có hằng hữu ở trong ta đời đời bất diệt. 

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ thầm cám ơn Đức Phật Thầy Ông Tư, Ông Tám sung sướng mà ngộ 
được cái pháp nầy, không biết nói sao cho vừa. Chỉ biết nhìn đăm đăm trong cái khoảng hư 

không mà nước mắt rưng rưng…. 
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PHẬT TỨC TÂM – TÂM TỨC PHẬT 

CHÚA TRONG TA – TA TRONG CHÚA 

 
Phật đâu tìm mãi không ra 

Tức mình xuống tóc về nhà đi tu 

Tâm mình cứ nghĩ Phật xa 
Không dè tâm Phật cũng như tâm mình 

  

Tâm mình tâm Phật vẫn không 
Không không cảnh giới thanh nhàn tự du 

Tức là nhập cõi hư vô 

Phật thì ở tại ngay tâm người phàm 

 
Chúa đâu Chúa ở nơi nào 

Trong ngoài có Chúa có người Vô Vi 

Ta không nghĩ Chúa ở xa 
Ta nghe lời Chúa ngày ngày ăn năn 

Trong ta có sẵn ngôi đền 

Chúa Con là một tự hành tự tu 
 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 
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NGUYÊN TẮC 1 
 

HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC  

( Diệt tham, dục…… ) 
 

ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 

 

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 
Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 

Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 
 

Lê Thành Lợi 

_____________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 2  

 

Nghịch Đời # Thông Đạo 
_________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC 3 
 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 

________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 4 

 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 

NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 

 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 

 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
 

 

NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
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Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có 

những chứng bệnh như là:  

Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang 

thôi.  

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


