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SỐ-20 NGÀY 01….THÁNG…05…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. 

 

BÁT CHÁNH VÔ VI 
Kệ 

 

Vô Vi bát chánh đạo sửa mình 

Tâm, thân, khẩu, nghiệp, chánh làm siêng 

Điển giới khai liên, Phật niệm hiền 
Định thần khai triển, điển tâm minh  

 

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. 

183. Hỏi: Chánh kiến là sao?. 

184. Hỏi: Thành Lợi nghĩ sao về, chánh tư duy.? 

185. Hỏi: Thành Lợi nghĩ sao về chánh ngữ ?. 

186. Hỏi: Thành lợi nghĩ sao về, chánh nghiệp?.   

187. Hỏi: Thành Lợi nghĩ sao về, chánh mạng?. 

188. Hỏi: Chánh tinh tấn là sao?. 

189. Hỏi: Thành Lợi nghĩ sao về, chánh niệm?. 

190. Hỏi: Thành Lợi nghĩ sao về, chánh định?. 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

2 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/04/2012 

183. Hỏi; Chánh kiến là sao? 
Kinh và các Thầy trong Chùa Bát Chánh đạo 

giảng như sau:  

(Cảm tác theo giáo lý đạo Phật) nói. 
 

A- Chánh Kiến  

Chánh kiến luôn luôn nhận thấy đúng  

Con đường chân lý cõi ta-bà. 
Tránh xa quan niệm theo tà kiến  

Tinh tấn tu hành tự độ ta! 

 

Odense, ngày 22/04/2012 

 
183. Thành Lợi. Đáp; Dạ thưa. Chánh kiến; 

có nghĩa là sửa mình là chánh. Thấy mình sai 

là chánh. 
 

Kệ:  

Trần đời động loạn, quá sân si 

Chốn đạo vào đây học cái gì? 
Sửa mình là chánh việc của ta 

Kiến tạo cho ta, thức giác mình 

 

Odense, ngày 23/04/2012 

184. Hỏi; Thành Lợi nghĩ sao về, chánh tư 

duy?. 

 
B- Chánh Tư Duy, các sư giảng. 

Chánh tư duy nghĩ suy luôn đúng  

Dục vọng, tham, sân, si... phải lìa. 
Giáo pháp kiên trì hành thiện nghiệp 

Giữ thân khẩu ý tốt tâm ta. 

 

 

Odense, ngày 23/ 04/2012 

 

184. Đáp: Dạ thưa; Chánh Tư Duy, có nghĩa 

là duy chỉ chăm lo cho mình thôi. Đừng nên 
vội, suy nghĩ lo cho người khác. Sẽ bị động 

loạn, dính vào trần tục. Nghĩ trật một li là 

sai đi một dặm. 
  

Kệ: 

Tu trì phải nghĩ, phận của ta 
Bất ổn tham mê, lại nghĩ nhiều 

Thế nên người viết Tư là bạn 

Duy chỉ mình ta, chớ nghĩ đời 

 

Odense, ngày 24/04/2012 

 

185. Hỏi;  Thành Lợi nghĩ sao về Chánh 

Ngữ ?. 
 

C- Chánh Ngữ , trong chùa giảng. 

 
Chánh ngữ luôn luôn phải nói đúng  

Không xuyên tạc, dối trá... lừa người. 

Lòng chân thật giúp đời hành đạo  
Chân lý hạnh tu chiếu sáng ngời! 

 

 

Odense, ngày 24/04/2012 

185. Đáp: Dạ thưa, Chánh ngôn trước, rồi 

mới chánh ngữ sau. Con nghĩ cái nầy, tam sao 

thất bổn. Tu hành cần phải tu trong trật tự. 
Nhảy lớp khó đạt được kết quả. 

 

Kệ:  
Tiên đề học lễ cho thông 

Hậu nhiên mới dụng, ngữ cho vẹn toàn 

Phật không dạy đạo lạ kỳ 
Bước đầu không vững, bước sau té nhào 

 

Lễ phép Phật ban, Phật hiến đường 

Kế đó bạn thông, Ngữ vẻ đường 
Văn hay điển tốt, hành chơn lý 

Dụng pháp Phật ban, bạn sẽ tường 
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Odense, ngày 25/04/2012 

 

186. Hỏi; Thành lợi nghĩ sao về, chánh 
nghiệp?.  

 

D- Chánh Nghiệp, trong kinh giảng. 
 

Chánh nghiệp - việc làm cho đúng đạo 

Không gian tham - cứu giúp tha nhân. 

Sát sanh cần tránh - sống lương thiện 
Tinh tấn tu tâm thanh tịnh thân. 

 

 

Odense, ngày 25/04/2012 

 

186. Thành Lợi, Đáp; Dạ thưa; Chánh 
Nghiệp là nghề nghiệp, thì nghề nghiệp nào 

cũng nên nhớ là làm cho chánh, không có 

gian. Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Không 
phải riêng rẽ cho đạo. Mà cho tất cả. 

 

Tu và Hành nghề đừng gian, để giảm nghiệp 

và giải thoát. 
 

Kệ. 

Tám vạn bốn ngàn pháp môn ai cũng chánh 
Nhưng nghề không chánh, chẳng gặp duyên 

Nghiệp kia cứ thế, chồng thêm nghiệp 

Đạo đời, đời đạo, phải đảo điên 
 

Odense, ngày 26/04/2012 

 

187. Hỏi; Thành Lợi nghĩ sao về, chánh 
mạng?.  

E- Chánh Mạng, các sư giảng.  

 
Chánh mạng chọn nghề nghiệp thiện lành  

An vui cuộc sống với gia đình. 

Giúp đời thương xót người hoạn nạn  

Ác nghiệp tránh xa giữ đạo mình! 
 

 

 

Odense, ngày 26/04/2012 

 

187. Thành Lợi đáp: Dạ thưa; Chánh mạng 
có nghĩa là Thân mình là quý báu vô song. 

Bảy ức niên mới được thành người mà không 

chịu lo cho thân mình bớt bệnh hoạn, động 
loạn. Mà đi lo thân người. Mai nầy tu không 

thành, cái mạng mình quý báu bỏ luôn. Xác 

thân anh là chánh, phải lo cho thân mình. 

 
Kệ: 

Mạng mình quí giá thật thâm sâu 

Vạn linh vũ trụ, đút kết thành 
Tấm thân qúi báu, không hề tả 

Tròn đầy sáng lạn, hạt minh châu 
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Odense, ngày 27/04/2012 

 

188. Hỏi; Chánh Tinh tấn là sao?. 
 

F- Chánh Tinh Tấn kinh giảng 

Chánh tinh tấn học đạo siêng năng  
Thân khẩu ý cần kiểm soát chăng! 

Giáo lý thâm sâu luôn nhớ niệm  

Hành trì giới luật bậc cao tăng. 

 

Odense, ngày 27/04/2012 

 

188. Thành Lợi đáp; Chánh tinh tấn có 
nghĩa là mình phải kiên trì, hành pháp. Dạy 

cho cái xác mình không còn yếu đuối, bại 

hoại, van xin. Thì cái hồn sẽ minh tâm, kiến 
tánh Phật và cái xác phát hào quang. 

 

Tinh tấn cũng có nghĩa là. Anh phải có cái 

Tinh thần; dũng cảm như Phật. Nhiều người 
cũng có siêng năng tới Chùa mà không hiểu. 

Tôi cũng siêng năng như Thầy nói, cúng lạy tứ 

thời, mà sao không thấy Phật. Anh phải có 
Tinh thần cầu Đạo giải thoát. Anh mới có 

tấn bộ về sau. 

 
Kệ: 

Tinh thần cầu đạo, giải thoát ta 

Dũng chí hy sinh học thật thà 

Tâm ta hướng nguyện hành như Phật 
Tấn bộ rõ ràng, Phật chẳng xa 

 

Odense, ngày 28/04/2012 
189. Hỏi; Thành Lợi nghĩ sao về, chánh 

niệm?. 

 

G- Chánh Niệm các Thầy giảng. 
Chánh niệm phải luôn nhớ thật đúng  

Tránh tà niệm nghĩ sai đường tu. 

Kiên trì tu tập cho nghiêm chỉnh  
Bát Chánh Đạo soi sáng cõi mù...! 

 

Odense, ngày 28/04/2012 
189. Thành Lợi đáp; Chánh niệm chỉ có 

niệm lục tự Di Đà là chánh, để mở lục tâm 

thông. 

 
Kệ 

Xưa kia Đức Phật Thích Ca  

Ngài chuyên niệm Phật tu trì trong tâm 
Nam Mô A Di Đà Phật âm thầm 

Đêm ngày ngài niệm Phật liền hiện ra 

 

Odense, ngày 29/04/2012 
 

190. Hỏi; Thành Lợi nghĩ sao về, chánh 

định?.  
 

H- Chánh Định, các sư giảng. 

 
Chánh định - tập trung cho thật đúng  

Không vọng tưởng, tham ái xả ly. 

An tịnh thân tâm, giữ chánh niệm  

Hành thiền giải thoát cõi sân si...! 
 

Odense, ngày 29/04/2012 
 

190. Hỏi: Thành Lợi đáp: Chánh Định có 

nghĩa trụ trì như cột trụ chống Trời, không 
lung lay, không nói xấu. Tu mà còn nói xấu, 

thì Nhứt chánh cũng chưa hiểu, làm sao hiểu 

Bát chánh  đạo?.  
 

Kệ. 

Trụ kia sừng sững giữa Trời xanh 

Trì chí tam thanh thức thực hành 
Dũng, Bi, Trí, độ cho người tiến 

Định thần hiểu rõ, tỏ lòng nhân 

 

BẠN ĐẠO GÓP Ý HỎI: 

 

Tôi đề nghị anh Thành Lợi, nên làm cái webside. Tôi thấy anh cũng xứng đáng. Tôi 

nghĩ nhiều bạn đạo sẽ ủng hộ anh.      B đ. 
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 BẠN ĐẠO HỎI. 

 
Cháu D.L 

Cháu liên hệ với ông bạn nầy bằng Internet. Ông nầy là bạn của chú. Ông nầy có khả năng 

trị bệnh bằng Điển Quang Tâm Lịnh Nhiều người đã hết bệnh. 
 

Chú H 

Chào bạn LỢI, 

Nhờ Lợi hướng dẫn anh bạn trẻ nầy Tu Thiền Trị Bệnh Bứu Óc. 
 

Hiện trạng : 

 
Đã mỗ Bứu Óc hai lần. 

 

Trước khi gặp tôi thì Ngũ không được. Tôi chỉ cách làm PLCM ( Thở nằm), anh bạn nầy ngũ 
được, nhưng bị Chiêm bao đầy trược khí. Tôi cho uống Fiber ( Psyllium Husk), thì hết chiêm 

bao và ngũ được, nhưng trí nhớ càng ngày càng suy giảm. Thường bị nhứt đầu vì chất Hóa 

Học trong thuốc tây đang phá hoại tế bào não. 

 
Anh bạn trẻ nầy hiện ở Sadec thuộc Tỉnh ĐỒNG THÁP VN. 

 

Nhờ bạn Lợi giúp đở. Anh bạn nầy hiện ăn chay và có biết chút đỉnh Phật Pháp. 
 

 Chào bạn Lợi, 

 
  Bđ 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

VÔ VI THIÊN ĐÀNG DU KÝ 

 
 

Vận Trời ngày 24/05/2005 

Dạo Cung Diêu Trì nghe Kim Mẫu Thuyết Pháp 

Thơ Rằng 

Đại Loạn 

Thế giới ngày nay đã đến màn 

Ngày tàn nhân loại khóc lóc than 

Sinh linh tang tóc vì chủ kiến 

Tạo ý bất bình giở tánh hung 

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, hôm nay là ngày của các Thiên Thần mở hội chào đón ở nhân gian. 

Cũng là ngày đã bước vào xuân, trăm hoa đua nở màu sắc cũng hiền hoà, thiên nhiên tươi đẹp. 

Chim hót vang, trên ngàn cây, vạn vật cũng hình như vui vẻ, bầu trời cũng xanh tươi mà mọi 
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người hình như có điều chi lo ngại. Khiến cảnh vật đang tươi, cũng đột nhiên sắp sửa đổi màu. 

Không biết là cớ chi xin Ân Sư chỉ dạy. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan à! Sở dĩ, Trời đang tươi, đang xanh, chim rừng vừa ca hót, 

hoa vàng vừa nở bông, để đón chào một mùa xuân đang tới. Các Thiên Thần cũng vui vẻ hát ca, 

để chúc tụng nhơn gian có tình Trời sưởi ấm.  

Mọi người đang vui vẻ với không khí của mùa xuân, cảm thấy ấm áp vô biên. Nhưng người ta 

cũng còn đang lo sợ cảnh giết chóc hãi hùng, đã và đang xảy ra trong mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi 

khắc.  

Đêm nằm lại lo lắng bệnh hoạn, thiên tai, ngày cảm không yên, không biết số phận mình ra sao, 

đất nước mình ra sao, gia đình mình ra sao. Thì nỗi lo âu đó, nó dầy đặc khắp cả không gian, 

không có chỗ nào mà thiên hạ được an tâm. Như khi mình bước chân đi lên máy bay hoặc đi tàu 

lửa thì cũng đã sợ chết, xảy ra tai nạn.  

Cái hãi hùng đó thì khiến cả bầu Trời đang xanh tươi, cũng phải thay đổi theo chiều hướng của 

nhơn gian. Nên con thấy Trời mùa xuân, đang xanh tươi mà bỗng chốc lại đổi màu. 

Đó là Trời cũng buồn cho thế sự. Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, trò ngoan mau sửa soạn 

Thuyền Hoa ( thuyền Bát Nhả) theo Ta, dạo cung Diêu Trì nghe Mẫu Mẹ thuyết pháp. 

Thành Lợi nói: Thưa vâng! Thuyền Hoa sửa soạn xong, xin mời Ân Sư dời bước. Trên Thuyền 

Hoa hai Thầy trò bay bổng trong không gian, thì Thành Lợi tiếp lời, dạ thưa Ân Sư. Bầu trời bửa 

nay quang đãng, cũng là do nguyên nhân của ngày lập xuân. Chim rừng ca hót vang vang, thế 

gian người cũng vui lây. Nhưng mà Trời thì cũng có lúc ảm đạm buồn tênh, là cũng do lòng nhân 

gian quá đau khổ, khiến Trời và người cũng cảm thấy rất gần nhau. Hiện tượng nầy ra sao, xin 

Ân Sư giảng giải. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Nầy trò ngoan, thế gian và Trời rất gần nhau trong gan tất. Việc gì thế 

gian cảm thấy, thì Trời ứng hiện ngay, xưa nay không hề thay đổi một mãi may nào. Thế gian 

muốn có điêu linh, thì Trời sẽ chiều theo thế gian, vì đây là vận mạng của ngươn cuối cùng. Ai 

muốn giàu Trời sẽ cho giàu, ai muốn đánh đấm thì Trời sẽ cho đánh đấm, ai muốn được phước 

thì Trời sẽ cho được phước, ai muốn tu giải thoát, thì Trời sẽ cho tu giải thoát. Vì mọi người đồng 

muốn, thì Trời sẽ giúp cho. Nhân nào sẽ gặt Quả nấy, cho thế gian, khỏi trách móc Trời Đất, sao 

không giúp đỡ chúng sanh.  

Hiện tại như bây giờ mình muốn đánh người ta, thì sau nầy người khác đánh lại mình, coi mình 

có đau nhức không cho biết. Hiện tại như bây giờ mình cướp giựt người ta, thì sau nầy người 

khác cướp giựt mình coi mình có tức không.  

Vì đây là định luật, để cả hai cùng thấy mình thua thiệt, cùng thấy mình ngu muội, mà từ đó mới 

ăn năn. Thế gian người ta không đánh nhau, không cướp nhau, thì làm sao thấy mình ác và thấy 

mình thua. Mặc dù mình thắng. 

Thành Lợi nói: Dạ thưa Ân Sư. Thắng mà thua là sao vậy, xin Ân Sư giảng giải cho con tường. 

Đa tạ Ân Sư. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Thắng mà thua là cái chuyện nầy mới tức cười. Vì mọi người ở trên đời, 
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ai làm được điều gì có kết quả là tưởng chừng như mình thắng, rồi đắc chí cười ha hả. Nhưng mà 

xét lại thì thua lỗ thấy mồ. Con thấy không, mình đánh cái thằng kia u đầu chảy máu, thậm chí 

đánh nó cho chết luôn, mới hả giận. Mình về nhà mình cười, mình khoái là mình đã đo dáng 

thằng kia, mình ăn ngon ngủ yên. Rồi chợt một lúc nào đó mình hết hồn, mình lo cái thằng thua 

đó nó trả thù. Bất cứ giá nào, thằng thua đó, nó cũng phải lấy lại sự công bằng.  

Rồi ngày và đêm mình sợ sệt và đâm ra bệnh. Rồi mình tìm cách thủ tiêu hết, những mối họa 

sau nầy có thể sẽ xảy ra. Kêu bằng loạn đó con. Nên từ đời nầy, qua những đời kia, cứ thế mà 

chinh chiến dài dài. Sau một cuôc ấu đã thì cũng có kẻ thắng và kẻ bại. Tổng kết người nào 

thắng, thì người đó ác.  

Từ xưa cho tới giờ lịch sử, có cho biết rõ ràng. Thằng thắng cuối cùng, thì nó mới thấy nó thua.  

 

Thua là gì, là làm việc vô bổ, thay vì thời gian đó, mình lo cho thân mình, mình lo cho gia đình 

mình, có một lối sống tốt đẹp mà không lo. Lo chuyện không đâu vào đâu, tốn kém nhân tài. 

Nếu lo chuyện của mình thì giờ nầy không có lổ và không có than và không có ăn năn hối cãi 

hay bồi thường, làm xoa dịu tội ác.  

Bởi vậy, kỳ hạ ngươn mạc kiếp nầy, Ông Trời cho biểu diễn hết những đòn độc chiêu. Đem ra 

hết, coi cái người nào ác nhất muốn hại người. Bởi vì cái đầu mình, cố tình hại người thì mình sẽ 

người khác hại lại và bị bệnh. Chừng nào vào nhà thương, Bác Sĩ cầm con dao mổ, tởn kinh thì 

thôi, làm ác thì gặp ác, làm hiền thì sống an vui. Thắng mà thua là vậy đó con.  

Chốp nhoáng, thuyền Hoa đã đến cung Diêu Trì. Nơi đây toàn diện đều trang trí bằng vàng ngọc 

hào quang phát rực Trời. Phật sống Vĩ Kiên bảo đồ đệ Thành Lợi, mau cúi đầu đãnh lễ Mẹ Diêu 

Trì xin Mẫu Mẹ, ban cho sức đạo. 

Thành Lợi nói: Con Thành Lợi ngàn năm, mới có được một lần theo gót Ân Sư học đạo. Hôm 

nay đến được cảnh Trời, lòng mừng vui không tả được, khi diện kiến Mẫu Từ, con không biết 

dùng lời gì xứng đáng để vấn an Mẫu Mẹ, con xin kính chúc Mẫu Mẹ đươc an khương sống vui 

hạnh phúc và cứu vớt chúng sanh.  

Mẫu Mẹ Diêu Trì, nét mặt thật là hiền hậu, đầu đội mảo uy nghi. Y phục Thiên Triều, ánh mắt 

luôn lúc nào cũng vị tha, giọng nói thật hiền hòa và ấm áp. Gần Mẫu Mẹ mà cũng được sư che 

chở phát sáng của hào quang, khiến Thành Lợi chỉ nhìn, thầm lặng mà cám ơn Mẫu Mẹ Diêu Trì, 

cám ơn Ân Sư. 

Mẫu Mẹ nói: Thành Lợi con, hôm nay con được theo Ân Sư lên đây thăm viếng Mẫu. Mẫu rất là 

vui mừng khi thấy con. Nói tới đây Mẫu hơi xúc động nhìn Thành Lợi. Con cũng khó khăn, khổ sở 

lắm, mới về được tới đây, Mẫu rất lấy làm cảm kích khi thấy con. Hôm nay Mẫu có vài điều 

muốn nhắn với các con. Mẫu rất là mừng và vui được thấy các con vui vẻ tầm đường trở về quê 

cũ. Đường Thiên Lý thì xa xôi vạn dặm mà tâm trí của các con thì mệt nhọc, khiến Mẫu cũng 

cảm thấy nỗi khó khăn nầy. Hôm nay cũng là ngày tốt, Mẫu ban vài lời đến các con và ủy lạo 

tinh thần để cho các con có hùng tâm, dũng chí hơn mà tranh thủ, đạt cho được giai đoạn chung 

kết nầy.  

Giai đoạn nầy là giai đoạn quyết liệt của thời loạn dưới trần gian đó các con. Các con nào nhanh 

chân, buông bỏ sự đời, thì sẽ có ngày đoàn tụ nhanh hơn, các con nào cố chấp ôm đời, thì đời 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

8 

động loạn sẽ dầy xéo tâm tư các con. Như bây giờ các con nhìn thấy đó, những người ham mê 

danh vọng. Chỉ thoáng một chút thôi, thì mất hết tất cả. Bệnh hoạn, thiên tai, chiến tranh xảy 

ra cấp kỳ. Trở tay không kịp. 

Mẫu nói cái nầy cho các con cùng nghe, không phải riêng rẽ một, hai hay là ba bốn chục nước 

đâu. Mà kỳ nầy là toàn thế giới đó các con, vì đây là cơn thanh lọc cuối cùng, cho con nào thức 

tánh.  

Thức tánh là trở về hiền lương đó các con, vì nhân loại không một ai mà thích hung hăng. Hung 

hăng là ác độc là sẽ bị loại bỏ ngay, nên Mẫu khuyên các con mau mau lo tu, lo sửa mình mà trở 

về, cùng quê xưa chốn cũ.  

Quê ở Trần gian là quê tạm, chỉ cho các con đến đó học Tham Sân Si thôi. Đến Trần gian là học 

bài Tham Sân Si, nhưng mà cái Tham Sân Si của Trần thì chỉ có giá trị vài ba chục năm thôi của 

đời người.  

Thiên hạ lầm lẫn tham sân si là tốt, rồi sanh ra đại loạn mà nó dai dẳng và kéo dài thêm cả mấy 

ngàn năm điêu linh mà cũng chưa dứt. Thật là tội nghiệp các con. Các con đi mà các con tham 

trần quá, nên các con đau khổ tan thây. 

Các con khổ quá rồi, Mẫu còn lại khổ hơn các con, khi trần gian chinh chiến, tiếng khóc của trẻ 

thơ mồ côi cha mẹ, tiếng khóc của nhơn sinh kêu gào nhà tan cửa nát. Khiến Mẫu cũng bùi ngùi 

cảm động, mà Mẫu nhớ các con, thương các con lấm trần. Các con đã vì ngoại cảnh mà tan nát 

cả tâm hồn và thể xác, sao mà Mẫu an vui. Nói tới đây Mẫu mẹ cũng buồn buồn, vì trần gian 

động loạn. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu Mẹ giữa cảnh điêu linh tang tóc, cửa mất nhà tan như thế, thì làm thế 

nào, cho bớt cảnh chết chóc điêu linh, thưa Mẫu. 

Mẫu Mẹ nói: Mẫu cũng buồn cho các con Mẫu. Nhưng mà giữa cơn tang tóc nầy, cũng là dịp tốt 

cho các con Mẫu có bài học. Để thấy cái tội dạ mình gây ra, nếu các con Mẫu không gây ra, thì 

thiên hạ đâu có đại loạn như ngày hôm nay.  

Nếu mà xoa bớt vết khổ đau nầy, thì chỉ có cách. Chính nó phải nhận lấy quả báo, do chính nó 

gây ra, thì mai ra, có dịp bớt tai họa. Thử hỏi như thế nầy, một gia đình mà mất đi một người 

cha trong chiến tranh, để lại vợ góa con côi. Thì gia đình đó sẽ ra sao, nếu mình sống trong đó.  

Còn ngược lại mình làm cho thiên hạ nhà tan, cửa nát gia đình ly loạn, thì gia đình mình cũng sẽ 

loạn ly, trong một hoàn cảnh nầy hoặc hoàn cảnh khác. Như là vợ lấy trai, hoặc chồng lấy gái, 

con bất đạo, gia đạo bất an, tai nạn sẽ xảy ra thảm thê, đầy dẫy ở dưới thế gian, sinh linh khóc 

than nhiều lắm, thì các con nghĩ sao.  

Mẫu không muốn kể nữa, tự các con truy đi. Con tạo hoá, nghịch cảnh trước mắt, sờ sờ đó diễn 

ra mỗi ngày. Thì mong sao thiên hạ thấy đó mà ăn năn lo tu, để bớt đi tội lỗi. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu, thiên hạ đại loạn là tại sao thưa Mẫu ? 

Mẫu Mẹ nói: Thiên hạ đại loạn là do tánh chất của những người thông minh. Ỷ mình tài giỏi, lập 

phe, lập phái, giết hại lẫn nhau. Cũng chỉ gì tham mà thôi.  
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Thành Lợi nói: Thưa Mẫu, chữ tham sao con nghe cũng chẳng có gì là lạ. Sao mà sanh ra 

nhiều tai họa khủng khiếp ở trên đời vậy Mẫu Mẹ. Xin Mẫu Mẹ rộng lòng, từ bi ân độ mà giảng 

giải cho thiên hạ được rõ thêm, xin đa tạ Mẫu Mẹ. 

Mẫu Mẹ nói: Mẫu Mẹ ân cần nhìn Thành Lợi mà nhỏ giọng nói, nè Thành Lợi. Vừa rồi con nói rất 

đúng, vì vừa thoáng nghe qua chữ tham thì ai ai, ở dưới trần cũng chẳng thấy có gì là lạ. Tại 

sao?. 

Vì ai ai cũng tham, nên nghe nói chữ tham thì thấy nó cũng bình thường. Nếu mà mình tham 

cho thật nhiều thì mình sướng mình giàu mạnh. Nên con người ta khoái tham, tham danh, tham 

lợi, tham sắc, tham dục, tham ghét, tham ác, tham ăn v.v. Kể ra không xiết.  

Tham quá thành ra, ma quỉ đó con. Nên đại loạn là vậy. Cái chữ tham nầy nó nguy hiểm nhất, 

nó giết hại không từ bỏ một ai. Mặc dù là cha con chồng vợ hay anh em. Chẳng hạn như là 

tham danh, làm cho cao, cho lớn, rốt cuộc để mình, nịnh bợ lại thằng nhỏ hơn mình có phải dại 

không.  

Nếu không nịnh thằng nhỏ cấp hơn mình, thì nó phản mình sao. Thế nên khôn mà dại là vậy. 

Còn tham tiền, tham dục, tham sắc nó làm điều trái lương tâm. 

Sao mà không đại loạn, người ta vì sử dụng cái tham quá lố mà nó sanh ra xã hội suy đồi, từ đời 

nầy cho đến đời kia. Hiện bây giờ thì khắp nơi, tại mấy ông lớn, không tu thân, không làm 

gương, thiếu đạo đức.  

Ông lớn mà tham tiền, tham danh thì ông nhỏ cũng tham tiền, tham danh luôn, ông lớn đạo đức 

giả thì ông nhỏ cũng làm theo luôn. Nên trần gian đại loạn. Chỉ vì vật chất mà thiếu tâm linh.  

Tâm linh mà mất rồi thì không vớ vào đâu, khổ sở vô bờ. Không biết đâu là bờ, không biết đâu 

là bến. Khiến nhơn sinh trôi vạt từ phương đông, sang phương tây, từ phương nam sang phương 

bắc. Chỉ vì mất tâm linh. Mất tâm linh là mất đi tất cả, bởi vì mình bán mất linh hồn của mình 

cho tiền bạc, danh vọng. Nói tới đây thì Mẫu Mẹ rất buồn không biết nói sao, để phân trần các 

con hiểu được lòng Mẫu. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu Mẹ, nếu mà bán mất tâm linh rồi, thì có cách nào phục hồi lại tâm 

linh không, thưa Mẫu Mẹ?. 

Mẫu Mẹ nói: Nếu mà các con hướng về tâm linh, thì các con sẽ có cơ hội phục thiện. Phục hồi 

lại nhơn cách. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu Mẹ, làm cách nào để phục hồi lại tâm linh?. 

Mẫu Mẹ nói: Cách dễ nhất là các con phải tu thân, tự ăn năn những hành động sái quấy của 

mình một cách khẩn trương thì mai ra kịp giờ. Vì thời gian không có gia hạn được tuổi tác nhiều. 

Vì Trời Phật đã ân độ tới ngươn cuối rồi, ráng thực hành rốt ráo, chứ không là bị loại bỏ. Vì cá 

tánh ương nghạnh. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu Mẹ, ương nghạnh là sao, xin Mẫu Mẹ rộng tình giảng giải thêm, cho 

chúng con nhờ. 

Mẫu Mẹ nói: Thành Lợi, con không biết ương nghạnh là sao à! Tiện đây Mẫu cũng ráng thỏ thẻ 
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cho con hay. Ương nghạnh là chỉ biết có mình là hay thôi mà không biết ngoài kia có cái khác 

hay hơn. Cứ ôm cái cũ hoài, thì làm sao mà khá, cứ dụng danh thôi, mà không hành thì lý làm 

sao mà vững. Đó là ương nghạnh và tối tăm đó con. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu, vậy thì hành làm sao mà vững thưa Mẫu?. 

Mẫu Mẹ nói: Muốn vững phải tự tu, tự chứng, tự hành, thì chắc ăn. Bởi vì mình hành mình 

hưởng, người khác hành người khác hưởng. 

Thành Lợi nói: Thưa Mẫu Mẹ, làm sao mình biết, mình hành nó chắc ăn, thưa Mẫu?. 

Mẫu Mẹ nói: Muốn chắc ăn thì phải dứt khoát thất tình lục dục. Phải dùng nguyên tắc Thí 

Nghiệm, rồi Thực Hành thì đạt. Cái đó tuyệt chiêu đó con. Chính Thành Lợi con đã hành. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Vì thời giờ có hạn, hai Thầy trò phải trở về nhơn gian, Thành Lợi con 

mau lạy tạ Mẫu Mẹ đã khó nhọc, ban cho sức hồi sinh, rồi mình về. Dịp khác hai Thầy trò mình 

sẽ đến bái yết. Lạy tạ Mẫu Mẹ xong. Hai Thầy trò cởi Thuyền Hoa, xé gió tung mây trở về Thiền 

Gia Môn. Trên đường đi, Phật sống Vĩ Kiên bảo Thành Lợi, sau khi trở về nhơn gian, con ráng 

nhớ những chi tiết trên cung Tây Thiên nầy viết lại cho người đời nhớ. 

Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư, con sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng Ân Sư chỉ dạy. Và Thành Lợi diễn 

tả cảnh Trời cung Diêu Trì như sao qua bài thơ. 

DẠO CUNG DIÊU TRÌ 

 

Cảnh Trời Vô Cực là đây 

Mẫu Nghi Thiên Hạ ngự nơi chốn nầy 

Nguy nga linh động thần kỳ 

Toàn viên cấu trúc vàng ròng ngọc châu 

Về đây bái yết Mẫu Nghi 

Con đây thành kính dâng lên tấm lòng 

Chúc cho Lão Mẫu an khang 

Nghìn năm Lão Mẫu độ trì chúng con 

Mong cho Lão Mẫu vui lòng 

Ban ơn cho cả nhơn gian thái hòa 

Muôn nhà cao cả đẹp xinh 

Mẫu thương, Mẫu độ, Mẫu dìu chúng sanh 

Thoát qua cơn loạn hãi hùng 

Trần gian tạo khổ tạo mùi bợn nhơ 

Mau lo hồi hướng tu thiền 

Kẻo mà không kịp màn nầy kỳ ba 

Kỳ nầy khóc lóc xót xa 

Lệ sa nước mắt tràn đầy thế gian 

Thế gian thích ghét còn mê 
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Thế nên thiên hạ vẫn chưa thái bình 

Tình hình mỗi lúc một gay 

Chiến tranh náo loạn toàn cầu năm châu 

Nay mai  người khóc lu bù 

Chúng sanh đói khổ, mới tầm đường tu 

Đường tu giải phá chữ ngu 

Không còn tham chiến, tham tiền như xưa 

Xưa nay tranh chiến kéo dài 

Tại vì không chịu, mở đường tâm linh 

Tâm linh học đạo chơn thiền 

Ai ai cũng thích, cũng ưa thiện lành 

Thiện lành bạn phải nên tu 

Phải hành thì đạt mới hay Phật Trời 

Xưa nay Phật tiếp ứng Trời 

Vẫn thường, vẫn độ, vẫn yêu dân lành 

Dân lành khóc lóc thảm thương 

Khiến cho Mẫu Mẹ không yên tâm hồn 

Hôm nay Mẫu nhắc gọi hồn 

Ráng mà tu luyện cho tròn đạo tâm 

Đạo tâm là đạo chính mình 

Vô Vi, khai mở, khai cờ kỳ ba 

Kỳ nầy cuối hạ ngươn ba 

Giúp cho bá tánh, thoát màn loạn ly 

Kỳ nầy loạn động chán chê 

Các con phải quyết, ráng tu ráng về 

Quê xưa Mẫu Mẹ đêm ngày 

Mong cho tất cả đoàn viên cảnh Trời 

Hôm nay Mẫu có vài lời 

Các con phải nhớ tầm đường tu chơn 

 

Kính bái 

Con; 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 

 
 

 

 

 
 

 

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. 

 

 
              

 

                       
 
                  Con; Lê Thành Lợi 
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BÀI THƠ UỐNG THUỐC TRƯỜNG SANH, UỐNG THUỐC PHẬT 

Đây là nguyên lực điển năng 

Mình nên hành lấy để mà sống lâu 

Tu hành đừng có nệ câu 

Pháp nào cũng pháp Phật Trời truyền ra 

 

Hít vào nguyên khí hổn ngươn 

Uống vào thuốc Phật để mà hoà tan 

Điển hồn thể xác lạc quan 

Mới hay mới biết điển Trời ân ban 

 

Từ đây tâm thức sống an 

Tu thiền luyện đạo, điển quang dồi dào 

Từ đây tâm thức ước ao 

Sống trong thới giới nhiệm mầu Phật ban 

Hít vào nguyên khí Trời ban 

Thọ lâu ân hưởng tình Trời sống vui 

Hôm nay mới biết bùi ngùi 

Lệ sa nước mắt, tình Trời vấn vương 

Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thành công. Phương pháp Điển năng, thuốc Phật. 

Kính bái  

Con; Lê Thành Lợi 

Kính mời quý khách thử xem 

 

Thơ 

 

Vô Vi Thiên cảnh viễn du 

Vĩ Kiên Phật sống trùng tu cõi Trời 

Chư thiên thế giới chung lời 

Cùng chung Thành Lợi ngao du Thiên Đàng 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

  


