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SỐ - 24 NGÀY 11….THÁNG…06…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. 

 

THÂM TÌNH 
Kệ 

 

Thâm tình Cha Mẹ chẳng rời xa 

Học hỏi từ Cha vẫn thiệt thà 

Sống chung với Mẹ hồn thổn thức 

Nao nức thâm tình Mẹ với Cha 

 

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. 

212. Hỏi: Thâm tình là sao ?. 

213. Hỏi: Mở rộng thương tình khắp mọi nơi là sao?. 

214. Hỏi: Làm sao; Lĩnh hội được phần hồn trí sáng choang ?. 

215. Hỏi: Làm sao biết điển chiếu cho ta lúc học thiền ?.   

216. Hỏi: Làm sao mới được Phật chiếu ban?. 

217. Hỏi: Làm sao; Tâm dạ hiền lành Phật sẽ ban?.  

218. Hỏi: Đi tu sao còn sát hại nhau?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/06/2012 

212. Hỏi: Thâm tình là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Thâm tình của đấng đại từ, 
đại bi, Trời Đất in đậm, thâm sâu vào lòng 

hiếu tử. 

 

Kệ. 
 

Thâm tình Phụ Mẫu đã dầy công 

Nuôi nấng con thơ lúc dại khờ 
Dạy dỗ cho ta nên học đạo 

Mở rộng thương tình khắp mọi nơi 

 

Odense, ngày 03/06/2012 
 

213. Hỏi: Mở rộng thương tình khắp mọi nơi 

 là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là tâm từ bi được khai mở. 

 

Kệ. 
 

Từ bi khai mở trí phát quang 

Học hỏi từ quang hiếm luận bàn 
Ai có ai không ta điềm tĩnh 

Lĩnh hội phần hồn trí sáng choang  

 

Odense, ngày 04/06/2012 

214. Hỏi: Làm sao; Lĩnh hội được phần hồn 

trí sáng choang ?. 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình phải tin tưởng thực 

hành pháp môn tuyệt đối, những gì mình 

mong mỏi. 

 
Kệ. 

Thực hành để đạt mối tình thương 

Điển chiếu cho ta lúc học thiền 
Tu thiền mới giác thông tâm ngộ 

Thức giác kịp thời mới rõ duyên 

 

Odense, ngày 05/06/2012 
 

215. Hỏi: Làm sao biết điển chiếu cho ta lúc học 

thiền ?.   
 

Đáp: Dạ thưa; Mình thấy được ánh sáng Phật 

chiếu cho. 

 
Kệ: 

 

Tu đi mới thấy Pháp nầy điển 
Chiếu sáng cho ta phải thực hành 

Dụng ngay tức khắc những gì hiểu 

Nhiều lần giác ngộ Phật chiếu ban 

Odense, ngày 06/06/2012 
 

216. Hỏi; Làm sao mới được Phật chiếu 

ban?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu nên hướng tâm về 

Trời Phật Bề Trên. Mình không hướng tâm 
thì Bề Trên làm sao chiếu. 

 

Kệ. 

 
Tu thiền mà nghĩ chuyện không tin 

Có đâu Phật chiếu đại cho mình? 

Đi tu nên hướng về Trời Phật 
Tâm dạ hiền lành Phật sẽ ban 

 

Odense, ngày 07/06/2012 

217. Hỏi; Làm sao; Tâm dạ hiền lành Phật sẽ 

ban?. 

 
Đáp: Dạ thưa. Tu là đừng có hại người, nói xấu 

người. 

 
Kệ. 

 

Tu hoài nhiều kiếp chẳng tiến xuyên 

Hôm nay có điển Phật pháp giềng  
Đi tu nên nhớ đừng hại bạn 

Nhiều kiếp không thành sát hại nhau 
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Odense, ngày 08/06/2012 

218. Hỏi; Từ xưa cho tới giờ, người tu sao vẫn còn sát hại nhau?. 

Đáp: Dạ thưa; Có tu mà không hiểu tu,  lý thuyết, còn tham quyền, còn dục vọng là sát hại 

nhau. Nếu có duyên thấy được ánh sáng diệu hiền từ bi Phật, hiểu rồi thì sẽ dứt, sát hại nhau. 

Kệ. 

Sát hại nhau chi tạo lỗi lầm 

Nhiều kỳ sát hại chẳng tiếc phân 

Ăn năn sám hối thì sẽ dứt 
Đẹp đẻ vô cùng ánh từ bi  

 

WWW.VOVILAND.COM 

XIN RA MẮT CÙNG QUÝ VỊ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ SỰ ỦNG HỘ KHUYẾN KHÍCH VÀ XÂY DỰNG 

VOVILAND.COM 

SẼ MANG TỚI NIỀM VUI, PHỤC VỤ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

RẤT MỚI LẠ, HẤP DẪN, THÍCH HỢP MỌI GIỚI 

VOVILAND.COM 

KÍNH MỜI 

Thơ Bạn đạo  

Nhận được webside thật tuyệt vời , 

Voviland thân mến của tôi . 

Đường đời đường đạo ta chung tiến , 

Dìu dắt nhau lên cảnh thảnh thơi . 

Th H H 

 

 

219: HỎI nhờ giải đáp. 

Tôi tu tịnh độ ở Việt Nam, tôi muốn học thiền, tôi không biết nhiều về thiền. Tôi có hỏi Thầy 

tôi. Thiền là gì?. Thầy tôi nói ” Thiền sẽ tẩu hoả nhập ma”. Làm tôi và nhiều người  bạn 
không dám học thiền. Vậy thì theo anh giải thích sao?. Xin kính lời. 

Tôi thì rất muốn học thiền, tôi cũng nghe nhiều người nói học thiền rất tốt, sống lâu. Mau giác 

ngộ, bớt bệnh hoạn. Mà tôi suy nghĩ không ra.  

Được biết anh qua những bài báo và nhiều người giới thiệu nói anh. Là người tu thành thật, chơn 

thiền, có thành quả rất tốt, giúp đỡ rất nhiều người. Thế nên nhờ anh giải thích dùm cho tôi học 

thiền bớt lo âu. Xin cảm ơn rất nhiều. 

Thành kính tri ân. 

NH 

http://www.voviland.com/
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219: Thành Lợi  Đáp 

Cám ơn Chị có lời hỏi và muốn học thiền. Học thiền thì rất tốt. Hiện giờ người tây phương trí 

thức họ học thiền rất nhiều, kễ cả bác sĩ, khoa học gia, Cha nhà thờ, chính trị gia, luật sư, dược 

sĩ, thầy giáo.v.v. Học thiền có điển quang tốt, bớt lo âu, bệnh hoạn. Nhiều người đã đạt thì chị 
phải tin. 

Chị muốn học thiền, mà đi hỏi một người không có đi học thiền. Thì làm sao họ nói đúng. Ở đời 

Chị muốn học văn chương mà Chị hỏi, người không có đi học văn. Làm sao họ nói đúng. 

Chị hỏi Thầy Chị về thiền là chị hỏi lầm người. Không phải ai tu cũng giống nhau. Giữa một 

người tu thiền về điển quang của Phật và một người tu tụng. Hai thế giới khác xa.  

Nhiều người cũng tưởng lầm như Chị, nghĩ Thầy tu, chắc là ông nào cũng hiểu về thiền học 
điển quang. Rồi các Thầy không thiền nói ẩu, làm nhiều người nghĩ không tốt về thiền.  

Chính ông Thầy cố tình gieo cái không tốt vào tâm thức người khác, làm cho người 

khác hoảng. 

Học thiền rất tốt cho sức khoẻ, minh mẫn và sáng suốt. Môn thiền không phải là cái 

đạo. Nó giống như một học Computer chẳng hạn, do vị Phật tìm ra. Chứ không phải 

người thường tìm ra. 

Không tu thiền, không học thiền thì không bao giờ hiểu. 

Kính Lời 

 

220. Bạo đạo hỏi. Nhờ giúp dùm 
 

Chi MK oi  

Em hay ngồi thiền vào buổi tối nhưng sao mỗi lần em ngồi thiền hoặc niệm Phật đều thấy có gì 

đó nghẹn ở ngay cỗ và muốn ói ( throw up ).. Chị có cách gì giúp em không? Cám ơn chị nhiều 

lắm  

Men thuong 

DL 
_____________________________________________________________________________ 

220. Nhờ THÀNH LỢI ĐÁP. 

Mình nên coi lại cách ăn uống. 

Kính Lời 

 

Bạn đạo hỏi. 

221. Hỏi. Người có thai nghén, có nên thiền không?. 

VM 

211. Thành Lợi đáp 

Người có thai nghén, nên niệm Phật, soi hồn, lạy kiếng, xem báo điển năng thì bào thai sẽ học 

tu trong bụng mẹ tốt hơn.  

Kính Lời 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

Bằng chứng ??? . 

05-06-2012  

K/g cậu Lê Thành Lợi 

Tôi là M đã gặp vợ chồng cậu tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California năm 2009 rồi cùng đi 

qua Montreal, làm Khách Vãng Lai tại Thiền Viện Jolicoeur. Từ năm đó đến nay chưa có dịp gặp 

lại vợ chồng cậu. 

Nay nghe cậu ra xưng làm "Thầy", dựa vào khuôn của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên làm 

giống Mục Bé Tám cho câu thơ, giải thích, rồi cho câu Kệ mà không phải nguyên văn của Đức 

Thầy Lương Sĩ Hằng. Có người cho biết là Đức Thầy  Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên giao cho cậu việc: 
...  thế Thầy để trả lời thơ Điển cho Bạn Đạo (vào năm 2004 nhưng không có bằng chứng= lời 

nói thâu băng hay thư viết tay của Đức Thầy...). 

Tôi ở xa không gặp mặt người Tu theo PLVVKHHBPP nên không rõ câu chuyện thật ra sao. Nếu 
có thể, xin vợ chồng câự cho biết thêm chi tiết. Cám ơn truớc. 

M. 

____________________________________________________________________ 

Thành Lợi đáp 

Cám ơn Chị có lời hỏi thăm, sự thật thì em thưa thật vậy thôi, có đăng trên báo led 
weekly. PTDN. Chị hỏi thăm những người tu lâu năm, bậc trưởng lão, ban chấp 

hành. Nếu họ nhớ thì nói cho mình nghe. Có thì em mới thưa, không có, ai 

giám đặc điều nói láo là mang tội.  

 

Xin Cô Bác Anh Chị nào nếu nhớ, có nghe qua, cho biết tin giúp dùm con.  

 

Bằng chứng ???. Chị hỏi bằng chứng em giật mình, em tưởng quan toà hỏi tội phạm. 

Nói cho vui vậy thôi. 

Em rất mến Chị, mình là hai Chị em. Chị rất là vui vẻ. Cám ơn Chị rất nhiều. 

Kính Lời 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

ỀN  

 

GIẢI THÔNG 

kệ 

Môn thiền của Phật đã tìm ra 

Truyền lại nhơn sinh pháp Di Đà 

Ai tu cũng đắc hành thiền thực  
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Chỉ rõ cho ta Phật cũng thiền  

Kính thưa quý vị thân mến. 

Nhiều người nói, kễ lại cho con nghe, nhờ con giải thích giúp dùm các Thầy không tu thiền nói 

về thiền như sau:  

 Học thiền sẽ „ Tẩu hoả nhập ma“. Làm rất nhiều người hoang mang. 

Hôm nay con giải thích cho Cô Bác Anh Chị có kinh nghiệm trả lời với các vị Thầy, không tu thiền 

và giải thích lại cho các Thầy hiểu học thiền là sao. 

 Học thiền là đi theo đường lối của các vị Phật. 

Đức Phật Thích Ca tu thiền, ngồi dưới cội Bồ Đề, tu đắc đạo. Phật Di Đà cũng tu thiền đắc đạo, 

Phật Di Lạc, Phật Quán Thế Âm, Phật nào cũng tu thiền đắc đạo và hai mươi tám vị Tổ tu thiền 

cũng đều đắc đạo giải thoát. 

Mình không học thiền, không hiểu thiền rồi nói cho chúng sanh học thiền sẽ „ Tẩu hỏa nhập 

ma.  

Nói mà cũng nói sai. Câu nói đúng là „ Tẩu hoả ma nhập „.  

 Mình nói như vậy là ý nghĩa gì?.  

 Ý nghĩ của mình là gieo vào lòng chúng sanh cái không tốt về thiền ( Khẩu Nghiệp là 

ngay chỗ nầy ). Các Thầy tu nên xem lại.  

Học thiền sẽ giác ngộ ( khẩu nghiệp ) là sao. Thì sẽ chứng thiền, rất cao siêu. 

Có học thiền mới hiểu biết tại sao Phật ngồi thiền. Còn không học thiền nói đại, cho chúng sanh 

sợ, không dám học thiền. Mình không biết, mình không có đi học nói bậy là mang tội. 

 Còn biết mà chưa quán thông cũng chưa phải là biết. Cái biết, hiểu và thấy, ba cái nầy 

nó rộng lớn lắm. Nó trải qua ba chặng như sau: 

 

1. Nhiều người cũng Biết mà chưa có Biết hết hoàn toàn đầu đuôi. Coi như Biết mà chưa 

biết. 

2. Nhiều người Biết và Hiểu chút chút. Nhưng chưa có Biết và Hiểu hoàn toàn đầu đuôi. Coi 

như cũng chưa biết, chưa hiểu. 

3. Rồi cũng có người; Biết, Hiểu và Thấy chút chút. Mà Hiểu, Biết, Thấy chưa có hoàn toàn 

thấy đầu đuôi. Thì cũng như không biết luôn.  

Thành ra con người ta đũ trình độ: Biết, Hiểu và Thấy. Mà chưa quán thông. Đi tới quán 

thông mới nhận định rõ ràng hơn. Cái nào đúng, cái nào sai. Đầu đuôi trọn vẹn. 

Trong cái Thấy nó có cái mâu thuẩn như vầy. Người ta tìm không ra. Tìm không ra tức nhiên: 

Thấy mà không hiểu hết. Không hiểu hết; Tức nhiên là không hiểu, không thấy luôn. 

Có mắt Thấy rõ ràng mà chưa hiểu như sau: 
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Ví dụ: Một sự việc xảy ra, ai cũng thấy, ai cũng biết. 

- Một người làm phu quét đường. Ai cũng biết. 

- Một người đi tu. Ai cũng biết.  

Anh A nói: Ông kia khờ quá đi. Sao hết chuyện đi quét đường. Làm cái nghề bẩn thỉu, đáng 

khinh.  

Anh B nói: Còn cái ông đi tu kia, trốn đời, làm biếng không chịu làm việc.  

Vậy thì Bác: Nghe, hiểu và thấy. Bác nghĩ sao?. Hai trường họp nầy. 

Con giải thích cho Bác nghe. Cái nghe, hiểu và thấy. 

- Trong cái bẩn thỉu, nó có cái cao sang.  

- Trong cái cao sang, nó có cái bẩn thỉu.  

 

- Không có cái người hy sinh, chịu bẩn thỉu làm việc. Lấy đâu Bác có sự sạch sẽ 

thơm tho. Mà một số đông thường hay khi dễ những cái nghề hạ cấp, bẩn thỉu.  

 

- Người phu quét đường, làm một công việc cao cả. Anh quét đường mà chịu tu Vô Vi 

cũng thành đạo như thường. Thành Lợi nói. 

Bác nói hay. Vậy chứ hỏi Bác có làm được như người phu quét đường không?. Khó lắm 

chứ không phải dễ đâu. Có cái duyên mới được làm phu quét đường và tu thiền Vô Vi. Vô 

Vi chuyển cái điển cho Bác tu và quét đường, sau nầy Bác sẽ quét sạch thế gian. 

Bên Mỹ, người Việt Nam làm nghề hốt rác. Làm triệu phú luôn. 

- Cái mà mình tưởng nó cao sang, nhưng mà không phải. Có khi chính mình ở trong 

đó cũng chưa hiểu biết hoàn toàn. Cũng có một số người họ ở trong cái cao sang đó, 

họ thấy, nó thối tha vô tận. ( Hoàng Cung ). 

 

- Còn trường họp thứ ba Cô gái điếm, bán mình lấy tiền trả cho Cha Mẹ cô trị bệnh. 

Anh đứng ở ngoài anh thấy rõ ràng Cô Gái điếm. Anh nói cô nầy, gái điếm xấu.  

- Trong cái tồi, nó cũng có cái tồi.  

- Mà trong cái xấu, nó cũng có cái tốt. Không hiểu, không học, không biết, đừng nói 

ẩu.  

- Có nghe; biết và thấy: Cũng chưa hiểu, biết, thấy hoàn toàn. 

Chưa quán thông mình sẽ: Thấy, nghe, hiểu đũ kiểu, đũ trình độ. Lý do là mình chạy 

theo người ngoài, chạy theo Thầy nói ẩu. Ai cũng bị dính cái trường họp nầy. Người tu 

hoặc người không tu, ai cũng có. 

Còn Bác tu Vô Vi, mình trở về chính mình, mình không có làm những chuyện bậy bạ như 

vậy. Bác hiểu hết rồi thì Bác chỉ lo tu, cho giải thoát cõi Ta Bà, nầy thôi. 

Ta Bà mà dính líu vô 

khó tu, khó tiến, khó về với ta 
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Tình đời nó động tan gia 

Ráng tu, ráng giữ, ráng hoà với ta 

212. Giải thích „ Tẩu hoả ma nhập „ là sao?. 

Thành Lợi đáp:  Người thường cũng bị tẩu hỏa. Chứ đừng nói chi là người tu. 

Tẩu là tiếng Hoa, tẩu có nghĩa là chạy. Hoả là hoả hầu la là điển trược, cục máu nóng, 

máu trược, nằm trong cơ tạng mình. Thoát ra ngoài không được, vận hành trong cơ thể 

làm mình khó chịu, có tánh nóng như lửa. Tánh người kìm chế không được. Có thái độ 

hung hăng, đánh giết, làm hại, hổn ẩu, không suy nghĩ kịp thời.  

Thì tánh nóng của mình thôi. Thì kễ cả người tu hoặc người không tu, người làm trong 

quốc hội vẫn bị Tẩu Hoả Ma Nhập như thường.  

Chính con thấy TV quay phim những người trong quốc hội đánh lộn nhau …Thầy đại đức đánh 

nhau với thượng toạ luôn.  

Trong người của mình có cái hỏa hầu, ứ bên trong cơ thể, chạy lên, chạy xuống. Hỏa 

hầu nầy đốt cháy người ta. Kêu là tẩu hoả. Còn thái độ hung hăng, không giống người. 

Người ta nói: Ma nhập. Hung hăng ai cũng có. Ma nhập chứ không phải nhập ma. 

- Thì người tu hay người không tu, ai cũng bị. Tẩu hoả ma nhập.  

Học thiền theo Phật thì không sai đâu. Đi theo đường lối Phật, ngồi thiền làm thinh, yên lặng, 

bớt nhiều chuyện, bớt khẩu nghiệp.  

Cái miệng con người rất nguy hiểm, nói ẩu một cái là hại chúng sanh, hại chính mình và hại luôn 

người khác.  Mình có lỡ nói ẩu thì mau ăn năn sám hối tốt hơn. 

213. Hỏi: Làm sao tránh cục hoả hầu trong người mình, vì cục hỏa hầu ai cũng có?. 

Đáp: Muốn tránh khỏi cục hoả hầu nầy, phải dùng điển của Phật khai trừ nó. Vì cái cục hỏa hầu 

nầy nó nằm trong người mình. Cần phải dụng pháp hay điển quang Vô Vi để giải.  

214. Hỏi: điển Phật làm sao có?. 

Đáp: Học về thiền Vô Vi, điển quang, Phật sẽ cung ứng. Thì mình giải toả nó từ từ, bằng điển. 

Chính cục Hoả hầu nầy cũng là từ điển trược sinh ra. Mình học thiền mình dùng Thanh điển để 

hoá giải. Muốn có thanh điển phải tu tập công phu theo pháp môn hướng dẫn. Nói ngang là 

không có.  

 Còn vấn đề Cha Mẹ bệnh, không tiền giải phẩu thuốc thang. Mình xin hội từ thiện Vô Vi, 

giúp đỡ cho. Đừng có bắt chước, đi bán thân lấy tiền. Cha mẹ không vui, khi thấy mình 

bán thân. Mình bán thân rồi, Cha mẹ vẫn chết. Mình ráng chịu trận thì Trời Phật cũng 

giúp mình qua cơn nghèo, cơn bệnh. 

 Tốt hơn hết, muốn tránh bệnh nan y. Nên học thiền để ngừa bệnh, chóng bệnh xâm 

nhập. Bệnh là do điển trược, tà khí sinh ra. 

 Nghèo nên tu trước đi, vì không có tiền mua thuốc, đi nhà thương, khổ lắm. 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

9 

Tu nó dễ lắm, không tốn tiền. Ngồi thiền cũng giống như ngồi chơi. Đâu phải vác nặng 1000 kg. 

Mình học sao làm y vậy. Mình đọc sao, làm y vậy. Thật đơn giản. 

Kính bái 

THƠ SONG NGỮ Đan Mạch/Việt Nam 

VORES STEMME ER SOM SVÆRD, KNIVE, PISTOLER OG 

AMMUNITION 

Lời nói mình giống như gươm, đao, súng, đạn. 
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Den verden som vi lever i 

Er altid vild med krig 
Man har hurtigt set 

Verdenskrige non stop 

 
Man vil ikke holde op 

Og man vil stå på toppen af magten 

Top politiker, top historiker og top religiøs 

Vi er håbløse 
 

Bruger man tungen til at løse 

Det problem, man havde 
Og er man ligeglad med 

Hvad der sker af skader 

 
Bruger man stemmer som sværd 

Som knive, pistoler og ammunition 

Alle steder 

På arbejdsplads, på legeplads og i familien 
 

Det er ikke godt 

At misbruge vores stemme 
Og sige mange grimme ting 

Som skader folk og verden 

 
Og man dør af skade 

Det er ikke klogt 

Husk! pas på! 

Vi skal være kloge 
 

Vi må tro, at det er rigtigt 

Hvad vi ikke må 
Sig ikke noget som vi ikke kan lide 

Sig ikke noget som mange ikke kan lide 

 

Andre kan dø af vores stemme 
Det er farligt at misbruge den 

Det er meget slemt og nemt 

Og gør mennesker fortræd 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

Sống trong thế giới hiện thời 

Người đời mê mẩn chiến tranh đấu tài 
Nhìn vào mình sẽ thấy ngay 

Chiến tranh thế giới đấu hoài không ngưng 

 
Người ta tham vọng không ngừng 

Muốn làm bá chủ danh lừng thế gian 

Sử hùng, chính trị, đạo cao 

Hết còn hy vọng một tia anh hào 
 

Người nào cũng dụng lưỡi môi 

Để mà che lấp khó khăn cuộc đời  
Thế nên chẳng thiết tình đời 

Xảy ra tai hại cho người chẳng phân 

 
Tiếng người xử dụng như gươm 

Như đao, súng, đạn bắn ra bất thường 

Mọi nơi, mọi giới, khó lường 

Chỗ chơi, công sở, trong nhà diễn ra 
 

Việc nầy chẳng tốt cho ta 

Dùng lầm tiếng nói cửa nhà nát tan 
Nói lời không tốt hoang mang 

Làm đời thiệt hại nát tan Đất Trời  

 
Người ta thiệt mạng hư hao 

Bởi vì ta đã u minh không nhìn 

Người ơi! Nên phải đề phòng 

Thông minh đừng có làm điều hại nhân 
 

Việc nầy rất đúng phải tin 

Những gì không tốt thì ta nên đừng 
Đừng nên nói đến những điều 

Chính mình không thích, khổ lòng đôi bên  

 

Người ta chết bởi tiếng mình 
Rất là nguy hiểm mỗi khi dùng lầm 

Việc nầy rất dễ xảy ra 

Làm cho người chết, tội mình lúng sâu  
 

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 
 

_________________________________________ 
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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 

 

    

 

 

 


