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SỐ-10 NGÀY…21….THÁNG…01…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 giã Vô Vi, trong xây dựng 

chung cho nền đạo pháp ở mai sau. 

 

 

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 giã 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.  

92. Hỏi: Điển quang là gì?. 

93. Hỏi: Làm sao có Phật quang?. 

94. Hỏi: Từ bi là gì?. 

95. Hỏi: Tâm minh là sao.? 

96. Hỏi: Làm sao đạt được tâm minh?.   

97. Hỏi: Làm sao đạt được thanh tịnh?.  

98. Hỏi: Định tâm là sao?.  
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Odense, ngày 12/01/2012 

92.Hỏi. Điển quang là gì ?. 

 

Đ  ; Dạ thưa; Điể  quang là cái linh h   

hào quang vô tận. 
 

  : 

 

Điển giới chơn hồn tr  sáng choang 
 iêu  uang chiếu rọi ánh từ  uang 

Qui không tâm cảnh hồn minh triết 

Đạt tới  hông t ng điển  hật  uang

  

  

Odense, ngày 13/01/2012 

 
93. Hỏi: Làm sao có Phật qua g? 

Đ  ;  ạ thưa mu   có Phật qua g  h i 

dụ g tâm từ bi. 

 
  : 

 

 hật  uang sáng tỏ đường chơn pháp 

Thực hành tiến tới ngộ  hư Lai 
Tâm mang  h  giới tình thương có 

Tận độ chơn hồn  u  vạn linh 

 

Odense, ngày 14/01/2012 

94. Hỏi: Từ bi là gì ?  

  
Đ  ;  ạ thưa; Từ bi là t   s  g tâm 

minh. 

   

  : 

 
Tâm minh tr  sáng nhờ  hổ cảnh 

 h n nhục trui r n tr  đạo  uang 

Thương yêu các giới tình Trời độ 

 oà cùng một nhịp  h  thanh  uang 

Odense, ngày 15/ 01/2012 

 

95. Hỏi; Tâm minh là sao ? 

 
Đ  ;  ạ thưa; Tâm mi h là hiểu  ư c t ật 

t  của ch  h mì h. 

 

  : 
 

Tr  sáng tâm minh óc sáng l n 

 ân phân hiểu r  tự ngoài trong 

 ống trong trật tự hồn tươi sáng 

Tr  sáng vô cùng lại sống an 
 

Odense, ngày 16/01/2012 

 

96. Hỏi: Làm sao  ạt  ư c tâm mi h?. 
 

Đ  . Thưa mu    ạt  ư c tâm minh thì 

 h i kiế  t  h, thật tha h tị h. 

            

  : 
 

Tr  sáng tâm minh, kiến tánh mình 

 i  hồn gi  v a, tịnh dư ng an 

 n nhiên  ất  iến, tình không động 
Đoạt lấy huyền vi, c a tọa thiền 

   

Odense, ngày 17/01/2012 

97. Hỏi: Làm sao  ạt  ư c tha h tị h?. 
 

Đ      ạ  thưa;  u    ạt  ư c tha h tị h 

thì  h i vô  ộng và khô g  ộ g. 

 

  : 
 

Đi vô giới động tâm thanh tịnh 

Tr  sáng l n hồi điển phát  uang 

 hát ra minh triết lời siêu l  
 h  có tham thiền mới định tâm 
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Odense, ngày 18/01/2012 

98. Hỏi  Định tâm là sao?. 

Đ     ạ thưa; Định tâm là tâm trở về không, không còn lệ thuộc chuyện thế gia   à 
th    ư c   h s  g cu  chơ  h  . 

 

  :  Định tâm phân r  l  chân huyền 

       Trong  hông có sẵn l  huyền không 
       Trong có lại  hông hoàn nguyên l    

       Vạn hình nhất thể  ởi huyền  hông 
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Florida, November 21st 2005 

 
Thân gửi tr  lời thư bạn hiền quí mến: 

 

Tôi  ã  hậ   ư c l  thư bạn gửi October 18-2005; Tôi r t vui mừng vừa  ọc vừa u  g  ước, 
làm ước l  thư thật hay và hửu ích. R t hiếm có Thầy nào gi i thích thông su t và tuyệt h o 

 hư thế. Đườ g  ạo có ý  ghĩa sâu xa  ô  gà   à tứ  hươ g b t  ạt. Ở một g c nào của  ạo 

cũ g là chơ  lý c . Tuỳ t ì h  ộ cao th p sáng su t của mỗi hành gi , tu học lâu hay mới tu 

… 
 

Theo s  hiểu biết của tôi  ư c cơ du ê   ọc và tìm hiểu t o g hai l  thư của bạ   ã gửi cho 

tôi  ều bổ ích c . Mới biết c i  hương pháp gi  g  ạo, lời thơ ý  ạo của bạn theo lề l i  ă  
minh, cởi mở, ôn hoà, nh  nhặn và lể  ộ thươ g  êu tha thứ,v,v,  

 

Ai  ọc qua cũ g mu    ọc hoài, hổng chán. Dễ hiểu và dễ học hơ ,  ếu hổng t  tìm hiểu  ể 
học….Tôi lai Tàu ở Quai, Lê Quang Liêm Ch  lớn, Tôi lớ  hơ  Ô g T m m y tuổi, sức khoẻ 

kém…Ba    tôi lai Tàu hết. 

 

Very happy thankgivning 
to your and your family 

 

Bá Tôn 
kính bút 
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Bạn đạo hỏi;  

 

98.  Trị bệnh Dị Ứng Phấn Hoa & Bông Cỏ 18 năm. 
 

99.  Bệnh Da mặt dễ bị đốt cháy khi ra nắng vào mùa Hè 8 năm.  

 

 

 

Cô Bác Anh Chị cho chi tiết đầy đủ thì con giải trược cho Cô Bác và phân tích rõ ràng, cho 

mình th y cái bệ h t ê  18  ăm mà khô g hết tại sao. Khi mà mình nắm vững và hiểu 
nguyên nhân bệnh 18  ăm, thì mình mới   ng tình th c hành vui vẻ, lâu dài, siê g  ă g làm 

từ ngày một và yên tâm hơn.   

 
Bệnh Dị Ứng nầy khoa học bó tay. 

 

Nhưng tôi đã giúp một số người quen biết hết. Bệnh cũng trên 15 năm. 
 

Thành Lợi giải thích thêm ; 

 
Mình cần nên nhớ là t o g 18  ăm bệnh, kho ng một thời gian dài  hư thế.  

Thì trị bệnh dù g  hươ g  h   Phật vài ba lần, dùng thu c vài ba thang thì làm sao hết  ộc 

t  t o g  gười quá nặng, quá lâu. 

 
Như  ậy thì cần có thời gian trị bệnh dài lâu thì mới hết ( khoảng 6 tháng ; một năm..).  

 

Vã lại, con tiết lộ thêm cho Cô Bác Anh Chị  ể ý. Khi mà trị bệ h theo  iển quang của Phật, 
Bề Trên chú trọng thử cái TÂM của mì h. Có siê g  ă g, ti  tưởng phươ g  h   Phật hay 

khô g. Đó là  iều quan trọng.  

 

Nếu tin phương pháp điển quang của Phật hay, thì phải nhiệt tâm làm. 
 

Trị bệnh 

 
1-Mình h t 7 thang thu c bổ Phổi: Ở Thầy thu c Nam, Bắc hay Thầy thu c người Hoa tuỳ ý.  

Bởi vì, thu c cùng một công dụng  hư  hau. Chọn Ông Thầ   ào cũng  ư c và có thể  ổi 

Thầy thu c, nếu mình không thích. 
 

U  g 7  gà , s  g, t ưa  à t i. Mỗi lần 1 chén. 

N u 1 thang thu c, ca h sao cho  ư c 3 chén, dùng trong 1 ngày.  

 
U ng xong 7 thang thì nghỉ 21 ngày. Cho thu c th m và thân thể lúc  ó nhớ thu c, cần 

thu c, sau 21 ngày nghỉ  gơi. U  g  hư  ậy mới có tác dụng. Và sau khi 21 nghỉ xong, thì 

lại tiếp tục như lúc  ầu. U ng như vậy cho tới khi hết bệnh. 
 

Trong khi n u, khô g  ê   ể lửa cao. Dùng siêu thu c hoặc n i   t n u thì t t hơ . 
 

Khi nấu và uống thuốc; Nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên. 

 

 U ng thu c Nam, Bắc hoặc thu c người Hoa xong. Thì mình u ng thu c Phật. 
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2-U ng thu c Phật mỗi ngày miễn phí. U ng  iển quang của Phật miễn phí. Chỉ cần siêng 

 ă g ít nhứt là 2 lần trong ngày, sáng và t i. Hoặc uống được nhiều càng tốt, nếu mình 
siêng năng và nhớ luyện trị cho mình.  

 

Cách thức uống thuốc Phật như sao: Hít thở điển quang Phật. 

 

T ước khi hít, thở ép bụng, x  hơi  a hết. Thì t   ộ g mũi h t  ào. H t  hư  ậy mới  ú g. 

 
Ngồi thở  Để bụng tr ng. Dùng ý nói mỗi lần thở:  

 

Đầ   ú ,  ầy bụng, tung lên bộ  ầu.  ù g mũi h t hơi vào, miệng ngậm lại và co g lưỡi lên.  
 

Hít vô và thở ra là một lần.  Khi thở ra thì ép bụng ra cho hết hơi. 

 
1- R i bắt  ầu,  ếm là: 10-10; 10-9; 10-8; 10-7; 10-6; 10-5; 10-4; 10-3; 10-2; 10-1. 

2- Đếm: 9-9; 9-8, 9-7; 9-6; 9-5; 9-4; 9-3; 9-2; 9-1. 

3- Đếm: 8-8; 8-7; 8-6; 8-5; 8-4; 8-3; 8-2; 8-1. 

4- Đếm: 7-7; 7-6; 7-5; 7-4; 7-3; 7-2; 7-1. 
5- Đếm: 6-6; 6-5; 6-4; 6-3; 6-2; 6-1. 

6- Đếm: 5-5; 5-4, 5-3; 5-2; 5-1.  

7- Đếm: 4-4; 4-3; 4-2; 4-1. 
8- Đếm: 3-3; 3-2; 3-1. 

9- Đếm: 2-2; 2-1. 

10-Đếm: 1-1. 
 

Cách thức  ếm s  từ cặp ( 10-10; 10-9; 10-8………..10-1). Đếm như vậy nó không lộn 

xộn con số.  

 
100- HỎI ; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?. Đ  ; Con s  10 là con s  Thập 

Phươ g Phật.  

 
Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thà h cô g. Phươ g  h   Điể   ă g, thu c Phật. 

 

 

 

Thành Lợi Trị Bệnh 
 

Hỏi: Bệnh Da mặt dễ bị đốt cháy khi ra nắng vào mùa Hè, 8 năm.  
 

Đáp: Một là ở  ó mùa hè, không ra ngoài. Hay là trị Bệnh nầy muốn dứt, nên dọn về 

thủ  ô Ca …. . 
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Bệnh Dị Ứng, Bệnh Xuyễn, Bệnh Yếu Phổi 

 

Denne sygdom er naturlig 

Fordi man ikke kan tåle forurening 
Lungerne bliver svage og det bliver 

sværere at trække vejret 

Derfor kan man blive syg uden at vide 
det 

 

Vil man reducere sygdommen både i det 

indre og det ydre 
Bør man lære Vo Vi meditation 

Denne meditation kommer fra Buddha og 

giver ny energi 
Derfor hjælper meditation dig med at 

blive rask  

 
Man kan godt dyrke den hjem i det 

daglige 

Som Vo Vi har forklaret det for dig 

Man skal dyrke den flittigt 
Og man skal gøre det rigtigt så får man 

det bedre 

 
Man lever med mere tryghed 

Fordi Vo Vi meditationens energi hjælper  

Og man bliver ikke uenige med nogen 

Og man foragter ikke og hader ikke andre 
 

Man tænker i sit indre 

På den loyale vej og rehabiliterer sig selv 
Når man mediterer og er ærlig 

Med tanker til Gud og Buddha 

 
Sygdommen forsvinder meget naturligt 

Fordi man mediterer flittigt 

Og fordi sjælen har forbindelse 

Til Buddhas paradis og således 
rehabiliterer man sig selv 

 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi, le 

Odense, den 20-03-2009 

 

 

Bệnh nầy là bệnh t  nhiên 

Tại vì không hạp khí Trời b   dơ 
Tại vì bu ng phổi  t hơi 

Thành ra bị bệnh do mình chẳng thông 

 
 

 

Mu n mau hết bệnh ngoài trong 

Cần nên tu luyện pháp thiề   iển quang 
Pháp nầy là của Phật ban 

Thế nên mau hết cho mình khỏi mau 

 
 

 

 
Về nhà c  gắng d i trao 

Nhữ g gì Ph   Lý  ã t ao cho mì h 

Siê g  ă g tu lu ện một mình 

Hà h cho  ú g  h  , pháp nầy sẽ ban 
 

 

 
Co   gười sẽ s ng r t an 

Là nhờ  iển l c pháp thiền giúp cho 

Từ  â  tâm t  h chẳng so 

Không chê không ghét tạo mình khó thông 
 

Chỉ cầ  mì h hướng vào trong 

Co   ườ g t u g  ạo lo tu sửa mình 
Khi tu ph i dụng thật lòng 

Hướng về Trời Phật một lòng t  tu 

 
Co   gười hết bệnh t  nhiên 

Là nhờ tu luyệ  siê g  ă g hà h thiền 

Từ  â  tâm t  h   i liền 

Trở về Phật qu c lo h n trùng tu 
 

 

Kính bái 
Lê Thành L i 

Odense, 17/03/2009 
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Thành Lợi Truyền Tâm Ấn 
Chào anh  

Bạn bè thì tôi giúp dùm cho anh, mau thành công. 

Cộng với 25  ăm tu học, hy vọng anh thà h  ạt mau. 
Bạn  ạo 

 

 

Triết học Vô Vi 

CHƯƠNG 2. 

VÔ VI THIÊN ĐÀNG DU KÝ 

Vận Trời  gà  29 th  g 07  ăm 2005 

Dạo Tây Thiên Trúc nghe; Đức Phật Quán Thế Âm thuyết pháp 

 

Thơ rằng; Hỏi truyền Tâm Ấn Thành Đạo và 

 

 

 

 

Thành Lợi nói: Thưa Â  Sư hôm  a  là  gà  là h th  g t t, thiên hạ ai ai cũ g  ui mừng. 

Mọi  gười biết tậ  hưởng những gì của khoa học làm ra. Nên ngày ngày, co   gười sướng 

nhiều hơ , so  ới  gà  xưa. Khô g hiểu sao, cớ s  gì,  gười  ời  ă  mi h học hỏi r t 

nhiều, khoa học tiến r t  ha h mà  gười ta, sao vẫn còn khổ và loạ   ộng.  

Không lẽ, vì học nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, thành ra tham lam, lòng sanh  ộng; Nên 

khổ và sanh ra loạ . Co   ghĩ  hư  ậy, không biết có  ú g khô g xi  Â  Sư  iểm hoá. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Ha ha! Co   ói,  gười  ời học nhiều, biết nhiều mà khổ và loạn 

 ộng, mà khổ là chỗ nào khổ, và loạ   ộng ra sao?. Con mau cắt  ghĩa cho  gười  ời biết, 

tại làm sao  gười  ời loạ   ộng. Chứ con nói, mà con không chứ g,  gười  ời họ không tin 

là co   ói  ú g. 

Thành Lợi nói: Thưa Â  Sư, co  s  nói ra thì cái giọng nhà quê của co ,  ó khô g  ư c 
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thanh nhẹ. Vã lại, s  ă   ói của co  cũ g khô g khéo léo, khiế   gười ta ngộ nhận. Thế 

 ê , co   ói  ại là vậy. Giúp cái loạn thần nầ  khô g  ư c yên ổ , thì cũ g giú  c i loạn 

thần kia bớt d    ộng.  

Vì thiên hạ, giờ nầy thầ  t    ể  âu  âu, khổ quá nhiều, thân hình thì bệnh hoạn, sức khoẻ 

lại su    i.  à c i  ói  ại của con, cũ g là c i lý  gắn gọn mộc mạc của  gười  hà quê  hư 

con, không chừng kết qu   ha h hơ  ha  là  ói  ă  từ kiểu cọ. Co   ghĩ  hư  ậy, không 

biết có  ú g khô g xi  Â  Sư chỉ giáo. 

Phật sống Vĩ Kiên nói  Đư c r i t ò  goa , co   ghĩ sao, thì co   ói  ậy, cái  ó là   t t t 

 à cũ g là c t yếu của Đạo Gia.  

Co   gười của Đạo Gia, là nên nói thành thật. Đạo Gia có  ghĩa là  gười tu tại Gia mà 

chuyên nghiệp, r i thì kêu bằ g Đạo Gia.  à ma g da h là Đạo Gia thì ph i nói s  thật, mà 

s  thật thì ph i bị dùi mài.  

Nếu sự thật, mà không phải bị dùi mài, thì làm sao sáng toả. Vàng mà không bị 

lửa đốt, thì biết đâu là vàng thật. Thế nên con đừng ngại gì mưa gió.  ưa gió sẽ làm 

tă g thêm  ẽ  ẹ  hù g  ĩ của Trời  à Đ t  ó co .  au chuẩn bị Thuyền Hoa, Thầy trò ta 

hôm nay sẽ dạo Tâ  Thiê  T úc  ghe Đức Phật Quán Thế Âm thuyết pháp. 

Thành Lợi nói: Đa tạ Â  Sư,  ã chỉ giáo lời di diệu t ê . Khi  ư c nghe thanh âm của Ân 

Sư t u ền dạy, thì con c m th    ã qu   thô g, Thu ền Hoa ( thuyền Bát Nhã)   ã chuẩn 

bị xo g, xi  Â  Sư dời bước. 

Hai Thầy trò Thành L i ở trên Thuyền Hoa, ba   i  u   út, tho  g một sát na, mà Thành 

L i nhìn về Thiền Gia Môn của mình, chỉ còn chìm vào trong mây trắng. Thành ph  của  è  

màu, không còn nữa.  à t ước mặt Thành L i giờ nầy, là một rừ g t úc xa h tươi, chu g 

quanh su i reo trong mát, c nh vật  ê  thơ, chim  ừng ca hát, hoa màu lộng lẫy, gió xuân 

tràn ngập, khiế  lò g mì h sa   ắm với c nh sắc của Tây Thiên.  

Thanh âm s  g  ộng, c nh vật thanh tao, tạo ra một  iệu nhạc vi vu trầm bỗng của cõi 

Tây Thiên. T o g khô g kh  t à   ầy hạ h  húc  ui tươi, tâm h n giao c m với  iệu nhạc 

Thiên Cung, khiến Thành L i  ắm chìm trong hạnh phúc vô biên của cõi Thiê  Đà g mà âm 

thinh của Thành L i không thể c t lên thành lời. 

Đã  ến Tây Thiên Trúc, hai Thầy trò Thành L i ra mắt  ã h lễ Đức Phật Quán Thế Âm. Kế 

 ó thì Phật s  g Vĩ Kiê , b o     ệ là Thành L i ra mắt và chúc tụ g Đức Ngài Quán Thế 

Âm  à xi  Đức Ngài ba  cho â   iể . Đa tạ Â  Sư. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Phật Ngài, con là Thành L i  ệ tử; Vô Vi hôm  a  cũ g  hờ s  

dạy dỗ  à thươ g tì h của Â  Sư, mà co  có dị   ến diện kiế  cù g Đức Ngài, con r t là 

c m  ộng và không biết nói sao, với t m lòng thành kính của con,  ã  gưởng mộ  ức hạnh 

của Ngài từ lâu. Con không biết nói sao, với t m lòng thành thật co  xi  k  h chúc Đức 

Phật Ngài an khang b t diệt,  gà   ời mãi mãi sáng ngời. Thươ g chú g co   à â   iển, 

lư ng từ bi, dẫn dắt cho chúng con tìm về  ơi Tâ  Phươ g C c Lạc. Để chúng con mau 

thoát khỏi c nh trầm luân của thế s . Xi   a tạ â  Đức Phật Ngài. 

Đức Phật Quán Thế Âm nói  Hôm  a , cũ g là dịp t t, Thành L i có lò g thà h  à  ến 
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 ơi  ầy, cầu xi . Ta cũ g l y lòng mừ g, hâ  hoa  mà chào  ó  Thành L i. Đư c nghe qua 

những lời thân tình  ó, khiến cho Ta cũ g bùi  gùi mà thươ g tiếc cho chúng sanh.  

Vì chú g sa h, ai ai cũ g khổ, ai ai cũ g mu n mau mau trở về cõi Tâ  Phươ g. Nê   gà  

ngày, cầu xin váy lạy, làm sao cho mình thoát khỏi c nh Ta Bà mà trở về cõi Tâ  Phươ g 

C c Lạc. Những gì chúng sanh gọi, những gì chúng sanh cầu, Ta  ều nghe hết.  

Thế nên Ta vận dụ g  ủ  hươ g tiện mà giáo hoá chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh, làm 

thế  ào  ể thoát ra cõi ngục tù của Trần Thế. Khi nào mà chúng sanh th y khổ, khổ, khổ 

mà khô g tìm  a  ư c l i thoát, thì lúc  ó có Ta sẽ xu t hiện, mà cứu giúp chúng sanh mau 

thoát khổ. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Phật Ngài, tại sao chúng sanh th y khổ, khổ, khổ thì Đức Ngài 

mới xu t hiện?. 

Sao Đức Ngài không xu t hiệ  t ước, cho chúng sanh bớt khổ mà ph i chờ khổ, khổ, khổ 

Ngài mới xu t hiện. Thật tì h, co  chưa mi h  ị h  ư c lời nầ , xi  Đức Ngài chiếu c  một 

lần nữa, mà gi ng gi i cho chú g sa h  à co   ư c biết thêm. Đa tạ Đức Phật Ngài. 

Đức Phật nói: Ta cũ g khô g  gần ngại gì mà  ói  a. T ước  â , Ta  ã dù g t t c  những 

phươ g tiện nào trên thế gian mà chúng sanh thích, chúng sanh cần, thì Ta ẩn hiện trong 

 ó mà chĩ dẫ  chú g sa h. Như g mà chú g sa h  ào có ha , Ta dù g thần l c mà ho   ộ 

chúng sanh.  

Cái thần l c của Ta, chuyển vào trong nội thức, là trong lúc chúng sanh mu n cầu chứng.  

Khi chúng sanh chứ g  ư c  iều gì lành của Ta ban mà từ  ó  ê  th c hà h theo ước 

nguyện của mì h  ã gieo, thì là hết khổ.  

Nhưng mà, hết khổ rồi thì chúng sanh lại tái phạm. Tái phạm r i, không biết ph i làm 

sao, cứ kêu Ta cầu, Ta cũ g khô g biết làm  hươ g c ch  ào,  ể cứu gi i chúng sanh thêm 

một lần nữa.  

Nếu Ta, ra tay cứu nữa thì chúng sanh sẽ hết nạn, hết nạn rồi thì chứng nào tật 

nấy, cũ g sẽ tái phạm hoài hoài. Thế nên cầu hoài, mà hiện giờ không Th y Ta xu t hiện, 

cầu hoài mà cũ g  ẫn còn nằm trong cõi Ta Bà khổ  au. 

Thế nên, ngày nay Thành L i  ế   â  cầu Ta. Ta sẽ â   iển thêm lần nữa cho chúng sanh 

nào, mau thức tánh tu hành mà thoát ra, cõi Ta Bà cho sớm.  

Người  ời, vì ham mê, bạc tiền, tửu sắc mà khổ, khổ một lầ  chưa tởn kinh, kêu gọi Ta cứu 

nạn, Ta cứu xong r i lại tái phạm, r i cũ g ham mê tiền tình danh l i, khổ thêm một lần 

nữa, kêu Ta gi i nạn. Ta gi i xong r i cũ g chưa tởn, r i tái phạm lại tiền tình nữa, khổ 

thêm một lần nữa là ba lần khổ cũ g chưa tởn.  

Ta không biết, nói gì thêm với chúng sanh và cứu làm sao  â . Thôi thì Ta, cũ g  h i chiều 

theo  ể cho chúng sanh mu n làm cái gì tuỳ ý, chừng nào khổ, khổ, khổ, tìm  ến Ta, thì Ta 

sẽ cứu khổ.  

Thế nên kỳ nầy chúng sanh ph i t  tu, t  hành, t  hiểu, thì sẽ có kết qu  nhiều hơ , chứ 
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 ừng có cầu xin. Khi mà chúng sanh biết tự tu mà không cầu, thì lúc đó Ta mới xuất 

hiện, mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi Ta Bà. Lúc  ó, thì  gười  ời mới chịu nghe lời của 

Phật Pháp.  

Phật Pháp không có ép ai theo Phật,  ê  có  gười  ghe,  gười không nghe. Phật Pháp  ể 

t  do, cho mình l a chọn.  

Nếu mình l a  ú g   i, thì ph i nh t tâm hành theo. Bởi  ì, Ph    ào cũ g là Ph   của 

Phật. Tám vạn b n ngàn Pháp môn, học Ph    ào cũ g  ú g hết. Tại mình không chịu 

hà h Ph    ứ g  ắn, mà gi i to  nội tâm. Nội tâm mà giải toả được rồi, thì thấy Ta ở 

một bên chúng sanh, chứ Ta có ở đâu xa.  

Thành Lợi nói  Thưa Đức Ngài, vừa r i Đức Ngài nói nội tâm  ư c gi i to  là có Đức Ngài 

một bên. Vậ  xi  Đức Ngài ban thêm h ng ân, cho chúng con rõ thêm s  tình, tại sao Đức 

Ngài theo xát một bên, mà chúng sanh không hay không biết, xi   a tạ Đức Ngài. 

Đức Phật nói: Người  ời  ã cầu xin kêu gọi Ta, khắp mọi  ơi, Ta  ều nghe và th y. Khi 

kêu, là Ta  ã ứng ngay, mà chúng sanh nào có hay. Chẳng hạn khi con bệ h, co   ói, co  

cầu xin Ta.  

T o g c i lúc  ó, thì Ta  ến một bên, xát một bên, giúp cho con hết bệnh, hết  ói, hết 

khát, hết  ghèo. Co   ào  âu có ha , Ta thị hiện. ’ 

Đến một lúc nào, con giàu có, con hết nghèo, con hết bệnh hoạn, thì con lại không th y Ta. 

Vì sao! Đư c của r i, thì con không th y Ta, vì cái l i t ước mắt mà nó che con, thì làm sao 

con th y Ta.  

Con kêu Ta hằng ngày, hằ g  êm, mà tô g t ch Ta xa  ời v i. Như g mà Ta,  ẫ  thường 

hiện hữu t ước mặt con hằng ngày, hằ g  êm. Và Ta, cũ g  ã từng nhỏ lệ khi th y con kêu 

gào khóc lóc van xin. Ta không biết nói sao, chỉ ngậm ngùi nhỏ lệ.  

Nói tới  â , thì Đức Phật Quán Thế Âm nhìn xa xa, mà nức nỡ nghẹn ngào, lệ ch y muôn 

chiều, khóc cho chú g sa h  au khổ. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Phật Ngài, tại sao Ngài khóc?. Con không hiểu cớ chi, xin Ngài 

chĩ dạy. 

Đức Phật nói: Ta khóc  â , là khóc cho Ta, Ta chỉ l    ước mắt nầy mà cứu  ộ chúng 

sanh, khi chúng sanh cầ  Ta, giú   ỡ. Vì chúng sanh là hiện thân của Ta, khi nào chúng 

sanh khổ là Ta khổ, khi  ào chú g sa h khóc là Ta khóc, khi  ào chú g sa h sướng là Ta 

mừng. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Phật, vậy chứ biết  ến bao giờ Đức Ngài mới mừng và th y 

chú g sa h sướ g, xi  Đức Phật Ngài gi ng gi i thêm,  a tạ Đức Ngài. 

Đức Phật nói: Con nói r t ha . Khi mà chú g sa h sướng, thì chúng sanh ph i tr i qua 

co   ường khổ. Nếu không có khổ, thì làm sao  gười ta có xe hơi,  ếu không có khổ thì 

làm sao người ta có máy bay.  

Thế nên giữa thời đại tinh vi nầy, mà người ta vẫn khổ. Khổ để tìm một cái gì siêu 
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diệu hơn, khổ để tìm một cái gì cao cả hơn, khổ để tìm một cái gì vĩnh cửu hơn, 

khổ để tìm một cái gì, vĩ đại hơn và khổ để tìm một cái gì minh triết hơn.  

Ph i học qua cái khổ, khổ, khổ thì mới  i tới c i sướ g. Ô g  hà giàu  ào, mà t ước  â  

không khổ, ông tiế  sĩ  ào mà t ước  â  không c c. Thế  ê , c i  ịnh luật mu   sướng thì 

ph i ch p nhận khổ, khổ và thật khổ. Đức Phật Th ch Ca, Đức Chúa Giê Su, ai mà không 

khổ. Thiên hạ, ai ai cũ g khổ, khổ, khổ. Khổ là  i cù g  ường với Đức Phật  ó con. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Phật Ngài dạy, tại sao khổ, khổ, khổ, là  i chu g  ường với Đức 

Chúa  à Đức Phật Th ch Ca, xi  Đức Phật Ngài chỉ gi o cho chú g co   ư c rõ ràng thêm, 

xi   a tạ Đức Phật Ngài. 

Đức Phật nói: Hiện tại như bây giờ, chúng sanh đâu có khổ, mà chúng sanh than 

rằng khổ. Tại gì chúng sanh tr ng vào cái khổ, nên chúng sanh th y khổ. Khổ là gì, chúng 

sanh tham lam quá, thành ra loạ   ộng. Loạ   ộng r i sanh ra thần trí b t an. B t an là 

tâm và thân lãnh khổ.  à  gười ta, còn gọi là b t an hay là b t minh.  

B t mi h là  i tới chỗ loạ   ộng. Lúc  ó tâm  à thâ  ha  là thần kinh và thân xác nguy 

kh n vô cùng, bệ h tì h dâ  dưa, gần kề cái chết mà không chết, r i th y mình khổ. Khổ vì 

nghèo, khổ vì giàu, khổ vì con, khổ vì v , khổ vì ch ng, khổ vì bệnh, khổ vì chết, khổ vì 

thiên tai v,v.  

Tới chừng chúng sanh th y khổ, khổ, khổ quá r i. Mới tìm  a co   ường của Phật  i, khi mà 

chú g sa h cù g  i, chu g  ường với Phật, thì cái khổ sẽ lần lần gi i to , thì mới th y hết 

khổ, hết loạn.  

Tới  â , thì mới gi i to  cái s  b t minh, tăm t i của mình là ph i hà h  ạo, hành thiền. 

Hết khổ, hết loạn r i, thì sẽ  ư c bình yên thì sẽ th y ánh sáng mà th y tâm h n của mình 

cũ g gi  g  hư Phật và cũng giống như Chúa. Thì th y Chúa, Phật và Ta, hằng hữu xát 

ở một bên chúng sanh.  

Thành Lợi nói: Dạ thưa Đức Phật Ngài, muốn thấy được Đức Chúa, Đức Phật Thích 

Ca, Đức Phật Ngài, và những Đức Phật khác để đãnh lễ thì phải làm sao?. 

Vì hiện tại, ai ai cũng muốn thấy các Ngài, để đãnh lễ. Chúng sa h  ào cũ g ao ước 

 iều nầy, nhiều hơ  là th   c i kh c, xi  Đức Ngài chỉ dạ ,  a tạ Đức Phật Ngài. 

Đức Phật nói: Nầy Thành L i, co  theo Â  Sư học  ạo  ã  hiều  ăm, co   ã th y những 

vị Phật nào và  hư thế nào r i? Con nói cho Ta nghe. 

Thành Lợi nói: Đa tạ Đức Ngài, Đức Ngài hỏi con xin nói.  

Dạ thưa, từ  gà  co  theo gót hài Â  Sư học  ạo. Con chỉ tu thôi, chứ con không có, cầu 

mong là cho con th y cái nầy, cho con th y cái kia. Vã lại, co  cũ g khô g có th ch th y, 

hay mu n th y các Vị Phật. Mà nhiều  gười tu, họ mu n th y các Vị Phật. Mà chính cái, 

con không muốn, con không thích thấy, các vị Phật hay Chúa, thì tự nhiên con 

thấy các vị Phật và Chúa, hết trơn. 

Đức Phật nói: Nầy Thành L i, con làm sao, và cách thức nào, con th y các Vị Phật  y? 
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Con nói cho Ta  ghe  à  gười  ời biết. Chứ co  khô g  ư c d u diếm. 

Thành Lợi nói: Dạ thưa Đức Phật Ngài, co  xi  thưa. Co  tu theo Vô Vi   i, con chỉ ngậm 

miệng lại mà hành nhữ g  iều gì Đức Phật nói, con hành nhữ g  iều gì Đức Chúa Ngài nói, 

con hành nhữ g  iều gì Đức Phật Thích Ca nói, thì t  nhiên con th y nhiều vị Phật và Chúa, 

ở trong con. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Nầy Thành L i, vì thời giờ có hạn. Thầy trò ta, mau bái tạ ân sâu 

của Đức Phật Ngài  ã chỉ dẫn. Xin hẹn lại lần sau, nếu  ư c phép Thầ  t ò mì h  ến cầu 

xin. Hai thầy trò bái tạ, Đức Phật Quán Thế Âm và cởi Thuyền Bát Nhã về  hơ  gia . T ê  

 ường về Phật s  g Vĩ Kiê  có dạy, sau khi con trở về Thiền Gia Môn, con nên ghi chép lại 

lời trên, cho  gười  ời  ư c biết. 

Thành Lợi nói: Co  xi   a tạ Â  Sư chỉ dạy, con nguyện sẽ c  gắng hết mình và Thành L i 

diễn t  bài thơ dạo Tâ  Thiê  T úc  hư sao. 

DẠO CÕI TÂY THIÊN  

Tây Thiên c nh giới thoát phàm 

Có rừng thanh trúc một màu xa h tươi 

Chung quanh chim hát vang rền 

B n mùa hoa nỡ muôn màu  ẹp xinh 

Xa xa có su i Ngân Tuyền 

Có dò g  ước ch y dịu hiề   ê  thơ 

Đ   à g ch ng ch t hai bên 

 ưới là cát bạc to  màu trắng trong 

Phát ra ánh sáng tuyệt vời 

Lân lân thanh nhẹ cõi lòng tái tê 

Đê mê bê  c nh lạ lùng 

Tây Thiên c u trúc một màu huyền vi 

Quan Âm Hiền Mẫu diệu kỳ 

Tay cầm dươ g liểu tẩy trần chúng sanh 

Cam l  Ngài  ưới bao quanh 

Cho  hơ  gia  khỏi lầm than ch n trần 

Ch n trần v t  ã  ói  o 

Mau tầm Pháp Lý mà về Vô Vi 

Tâ   hươ g Ngài  ẫ    i chờ 

Mong cho bá tánh t  tầm  ườ g chơ  

Trở về Phật Pháp thiệt, hơ  

Thiê  Đà g C c Lạc Quán Âm dẫ   ường 

Có Ta trong ch n Ta Bà 

Dạy cho hiểu rõ Quán Âm tậ  tường 

Quán là thông hiểu cái ta 
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Âm là gi i to  giận hờn tham mê 

Thoát ra nguyên lý Ta Bà 

Về  â  tậ  hưởng c nh Trời Tâ  Phươ g 

Kính bái 

Con ;Lê Thành L i 
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TRUYỀN TÂM ẤN THEO CÂU HỎI ƯỚC NGUYỆN 

 
Thành đạo và xuất hồn đãnh lễ Phật 

 

Đặc biệt truyền tâm  n cho BẠN, sẳn tiện con truyền cho Bạn  ạo nào thích h p. Con làm 
trên gi y m c cho th y luôn.  

 

101: Hỏi : Khi nào biết mình nhận tâm ấn ?.  

 
Đáp : 1. Khi mà  ệ tam thần nhãn mở. Dòng chữ trên sẽ hiện ra ÁNH SÁNG MÀU 

VÀNG chạy thẳng vào TAM TINH. 

 
2. Bật một cái, là mình tĩnh ngộ ngay. Ánh sáng. Co   gười c m th y nhẹ nhàng sung 

sướng. Mình ph i hành những điều con ghi trên thì mới nhận thì có gì đâu là lệ 

thuộc. Con chĩ  ga  t u g tâm  iển quang. 
 

102. Hỏi ; Truyền tâm ấn là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa, là mì h làm theo ước nguyện của người hỏi mà mình truyền. Theo Ước 

Nguyện trên thì con ph i dùng hết nội tâm thần l c, bao nhiêu  ăm, công l c thành t u  ể 
mà truyền qua một lần cho thành và xu t h n. Có viết  a  à g hoà g, bằng văn b ng 

chứng minh. 

 
Con truyền cho  ể  ạt, chứ con không có d u diếm ai. Biết mà d u là ích kỉ. Con truyền 

cho một lần là hết luôn những cái gì mà con  ã dầy công, thu lư m một công trình tu học.  

 
Theo như Ước Nguyện của Cô Bác Anh Chị, con cũng mong,  gười nhận sẽ lãnh hội hết, 

nội công tâm pháp của con tu. Khi mà tôi truyền tâm  n cho bạn. Tôi nói miệng, cho cá 

nhân bạn nghe, cũng được. Chứ không phải là không.  

 
Nhưng mà tôi nói miệng, sẽ bay m t và l y gì làm bằng chứng sau nầy.  

 

Thế nên tôi chọn chữ viết triết học Vô Vi, tôi truyền cho mình th y luôn và  gười khác 
cùng th y, hay hơn là tôi dùng Khẩu Truyền Tâm Pháp.  

 

Truyền bằng chữ  ó siêu hơ . Là con không có to nhỏ, thì thầm chỉ có hai người. Cho Cô 

Bác khó hiểu. Con nói ra luôn giữa thanh thiên bạch nhật. Có gì  âu mà lo. Đại quân tử 
mà. Cô Bác Anh Chị có thể giữ cái nầy lâu dài  ư c.  

 

Thời gian con tu kiế  t ước và kiếp nầy kho ng 100.740  ăm. 
 

Khi mà con viết ra một bài, là con trình lên Tam Giáo Toà. Cái nầy con tiết lộ  a,  ể cho Cô 

Bác Anh Chị, tường lãm. Kính chúc Cô Bác anh Chị thành công. Tôi giúp cho Bạn và sẳn 
tiện tôi giú  cho  gười nào thích h p. Đọc cái nầy tu cũng thành luôn. Điển quang chiếu 

một  gười, chiếu cho  gười khác luôn. Nếu mình có trì h  ộ tiếp thu.  

 

Truyền thì nhiều chiêu  ể truyền, tuỳ theo ước nguyện và trì h  ộ.  
Kính bái 

Con ; Lê Thành L i 
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Linh hồn Mẹ chuyển  hắp nơi 
Điển  uang của Mẹ chuyển cho người thiền 

 on mau học pháp tu thiền 

Để con hội nhập  iết Bàn  hật  an 

Từ đây con phải gắng sang 

Đi  ua  hật  uốc tìm đường tu chơn 

Tấm thân con chẳng mê mù 

Tấm thân con chẳng   nh tình dây dưa 

 uộc đời nắng gió mây mưa 

 gười tu nên luy n pháp thiền Vô Vi 

Điển  uang Mẹ chuyển từng li 

 ho con học đạo tu thiền giải tâm 

 iải  ằng tâm điển di u thâm 

 háp thân của Mẹ chuyển  ua người thiền 
Đường đi đã có gắng liền 

 gười đi đã dọn con đường tiến nhanh 

 hẳng còn l  luận cạnh tranh 

 ghe lời của Mẹ về lo tu thiền 

Tâm thân lại hết  uồn phiền 

 ướng về  hật  háp lo hồn trùng tu 

Thân mình phải gắng công phu 
Là con thoát cảnh ngục tù thế gian 

Thế gian lại lắm  uồn phiền 

Thế gian giả tạm con thiền thấy Ta 

 uộc đời gió thoảng mây  ua 

 gười đi chẳng  iết phương nao trở về 

Tấm thân con   nh ê chề 

 on mau ch a   nh pháp thiền điển  uang 

Ta đây sẽ chuyển điển  uang 

 iúp con tiến hoá trở về với Ta 

Thiên Đàng mở rộng  hông xa 

 on nên thức tĩnh mà lo tu thiền 
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Điển  uang Mẹ chuyển  hắp miền 

 ăm châu thế giới học thiền từ đây 

Từ đây hạnh đức đắp xây 
Thiên Đàng tại thế có Me d n đường 

 

Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

Đan Mạch, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 
 

THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Hướng dẫn thiền và TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ, TRÊN INTERNET 

 

Con có thể giúp quý vị, miễn phí; Hết bệnh, 

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. 

 

           
 

            

           Con; Lê Thành Lợi 
 

 

THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Tu thiền cuộc sống rất an yên 

Tâm trí thanh cao bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hòa trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 

Sống lâu ân hưởng tình Trời độ 

Cuộc sống thanh bình bớt bệnh đau 

Bệnh đau trí óc thêm cằn cỗi 

Chỉ pháp tu thiền sẽ giảm đau 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 


