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SỐ-02 NGÀY…30….THÁNG…10…NĂM 2011 

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. 

 

TRÍ TUỆ 

Trí tuệ khai thông khỏi phập phòng 

Hành thông chơn pháp rõ ngoài trong 

An vui đây đó tình Trời độ 

Một sớm hai sương vẫn tiến thầm 

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 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. 

8.Hỏi: Việt Nam có nghĩa là gì? 

9. Hỏi: Thiên đàng đã ở đây rồi, còn Thiên đàng nào nửa? 

10. Hỏi: Ăn chay có hữu ích gì? 

11. Hỏi: Tại sao pháp danh là con? 

12. Hỏi: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chỉ có Việt Nam hay là sao? 

13. Hỏi: Người chết vong hồn sẽ đi về đâu? 

14. Hỏi: Ngày mai tương lai thế giới sẽ đi về đâu?  
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Odense, ngày 16/10/2011 

8.Hỏi: Việt Nam có nghĩa là gì? 

 

Đáp:Dạ thưa, chữ Việt có nghĩa là siêu, 

chữ Nam có nghĩa là người hùng, trong 

điển lửa. Việt Nam có nghĩa là người siêu 

anh hùng trong điển lửa. Chiến tranh hơn 

ngàn năm mà Việt Nam vẫn tồn tại và 

hiên ngang. 

Kệ: 

Việt Nam giòng giống, của Tiên Rồng 

Cốt Tiên, Linh thú, sống hiên ngang 

Xuống Thế đầu thai, gây nòi giống 

Tái tạo nhơn hòa, sống thích tu  

Odense, ngày 17/10/2011 

 

9. Hỏi: Thiên đàng đã ở đây rồi, còn 
Thiên đàng nào nửa? 

 

Đáp:Dạ thưa, vì người ta sướng rồi hiểu 
lầm là thiên đàng. Cõi nầy dã tạm thôi. 

Tham mê sự sung sướng, rồi cũng bệnh, 

chết, chiến tranh, hung hăng, oán ghét 

thù hằn. Thì không phải Thiên Đàng mà 
Thượng Đế đã ban là ngàn đời vĩnh viễn. 

Mà các vì thành đạo thường ca tụng. 
 

Kệ: 

Đây là địa ngục, chốn trần gian 

Hạ giới cưu mang, khó thoát màng 

Sinh ra rồi chết, không hề biết 

Có chỗ Thiên đàng, thế mà chê 

Odense, ngày 18/10/2011 

10. Hỏi: ăn chay có hữu ích gì?. 

Đáp: Dạ thưa; ăn chay rất hữu ích cho 

tâm và thân, bớt độc tố trong người. Từ 

con thú xâm nhập vào cơ tạng. 
 

Kệ: 

Ăn chay niệm Phật, trí tâm an 

Giải toả trược tan, mới nhẹ nhàng 

Tham thiền học đạo, trong thanh nhẹ 

Thấu hiểu chuyện đời, lắm trái ngang 

Odense, ngày 19/10/2011 
 

11. Hỏi: Tại sao pháp danh là “con”?. 

Đáp: Dạ thưa; tu rồi thích làm con nít 

hơn người lớn. Luôn tiện giải dùm luôn 

giới làm to. 

Kệ: 

Linh hồn nhỏ xíu, thật dễ thương 

Đụng đâu bay đó, rất tự nhiên 

Ai to lớn quá, ta mặc kệ 

Giúp đỡ đạo đồng đẳng giới cao  

Odense, ngày 20/10/2011 
 

12. Hỏi: Vô Vi Pháp Lý Khoa Học Huyền 

Bí Phật Pháp chỉ có ở Việt Nam hay là 

sao?  
 

Đáp:Dạ thưa, PLVVKHHBPP chỉ có Việt 

Nam và do người Việt Nam khởi xướng. 
 

kệ: 

Pháp Lý Vô Vi phát xuất từ 
Việt Nam sư tỗ Đức Ông Tư 

Khoa Học thực hành Đời lẫn Đạo 

Huyền Bí mở màng Phật Pháp thông 

 

Odense, ngày 21/10/2011 

13.Hỏi: Người chết vong hồn sẽ đi về 

đâu? 

Đáp; Dạ thưa, người chết thì vong hồn sẽ 

được tiến hoá theo luật nhân quả. 

  

Kệ: 

Tâm hồn linh điển của thiêng liêng 

Ước nguyện lời xưa đã ký truyền 

Suôi theo nguyên lý Trời định đoạt 

Thực hiện theo chiều nhân quả sanh 
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Odense, ng ày 22/10/2011 

14. Hỏi:Ngày mai tương lai thế giới sẽ đi về đâu?  

 

Đáp:Dạ thưa; Ngày mai tương lai sẽ tiến về điển giới, tìm hiểu về điển quang, tại sao 

trong con người có điển mà chưa biết sử dụng. Nếu học hỏi về điển quang thì con 

người sẽ tốt đẹp, bớt bệnh hoạn, sống lâu. Nền văn minh phát triển trong điển giới và 

bớt động loạn, thù hằn gây chiến tranh. 

Kệ: 

Mọi người thức tĩnh sẽ thăng hoa 

Điển giới khai thông thức mọi nhà 

Chăm lo tích lũy nền đạo đức  

Sức khỏe vun bồi, sống thọ thêm 

 

Triết học Vô Vi 

CỨU BỆNH ĐIỂN QUANG PHÁP THIỀN 

Cứu mình ra khỏi biển sâu 

Cứu mình ra khỏi vòng cầu thế gian 

An vui bên ánh đạo đời 

Vui say hạnh phúc đắp xây tình Trời 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 

Hôm nay Con xin phép các Cô Bác Anh Chị, cho Con nói đề tài Cứu Bệnh điển quang pháp 

thiền.  

Thưa các Cô Bác Anh Chị, thời nầy ngày nay Cô Bác Anh Chị mình gia đình nào cũng bệnh 

hoạn và bị nan y. Bá tánh khổ đau vì buồn phiền, không biết duyên cớ nào mà Bà Con Cô 

Bác Anh Chị mình bệnh sao mà nhiều quá. Mỗi ngày có tin buồn, tin bệnh khắp nơi chung 

quanh Bà Con mình, Cô Bác mình nghe mà không biết sao giải quyết chứng bệnh trong 

người mình, chứng bệnh trong gia đình mình. Cô Bác Anh Chị cũng đi Bác Sĩ nhiều lần, 

nhiều ngày mà không hết. Khiến cho Cô Bác Anh Chị một ngày một buồn thêm. Buồn thêm 

không biết nói với ai, buồn thêm không biết than vãng với ai. Cô Bác Anh Chị mình cứ cầu 

mong sao Trời Phật ban cho mình hết bệnh.  

Hiện tại bây giờ nhiều chứng bệnh thông thường nhức đầu chóng mặt, viêm mủi, đường 

ruột không thông, dạ dầy táo bón, bệnh xuyễn, bệnh mất ngủ, bệnh vị ứng mà Bác Sĩ cũng 

phải bó tay. Huống hồ chi những chứng bệnh nan y như là ung thư, bệnh di truyền, bệnh 

cao máu, máu có mỡ, bệnh tiểu đường, bệnh đau thận, đau gan, bệnh cùi v.v.  

Bây giờ biết nói gì đây 

Bây giờ biết hỏi người nào giúp cho 

Tâm thân bệnh hoạn liên hồi 
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Lo tu để cứu thân mình khỏi đau 

Con cũng là người bị bệnh, Con tu hành theo Pháp Vô Vi và được Con khỏi bệnh có giấy của 

nhà thương Bác Sĩ xác nhận đàng hoàng là Con hết bệnh. Thế nên Con thấy Cô Bác Anh 

Chị gia đình mình, người nào cũng bị bệnh và sắp cũng sẽ bị bệnh. Con có học cái Pháp 

Môn tu thiền Vô Vi nầy ngừa bệnh và chữa bệnh được, Con nói cho Cô Bác Anh Chị nào 

muốn tập để khỏi bệnh và ngừa bệnh. Vì thời đại nầy ai nấy cũng đều sẽ bị mắc bệnh, 

không có người nào tránh khỏi cơn tai hoạ hiểm nghèo nầy. Cô Bác Anh Chị nhìn lại gia 

đình mình và những người chung quanh mình quen, ai nấy cũng đều có bệnh trong người. 

Kễ cả con nít vừa mới sanh cũng đã từ từ bị nhiễm bệnh. Đứa bé nào bây giờ cũng nhiễm 

bệnh. 

Hiện giờ khí độc khắp nơi 

Nơi nào cũng có nơi nào cũng dơ 

Dơ trong cả khối địa cầu 

Dơ trong máu huyết dơ trong bộ đầu 

Hiện tại bây giờ người ta bị bệnh phần đông là bị nhiễm khí độc trong không khí thì đi đâu 

mình tránh cũng không khỏi. Các thức ăn cây cỏ thực vật trong đó cũng đầy độc tố, thân 

thể mình cũng đầy độc tố, khối óc mình cũng đầy độc tố. Khoa học không thể nào tẩy hết 

các chất độc đó như hiện tại mình đã thấy. Khi mà bệnh thì mang lại buồn rầu, khoa học 

cũng phải bó tay vì buồn và rầu. Cha chết, Mẹ chết, Anh chị em chết, ai mà không buồn. 

Cái buồn nầy Bác Sĩ và khoa học cũng bị, mà giải không ra, không hết bệnh. Bệnh nhớ 

nhung càng ngày càng nặng. Rồi tâm thân khó chịu, khủng hoảng buồn đau. 

Thân mình lại nghĩ vu vơ 

Làm sao cho hết bệnh tình đa mang 

Đó đây cũng thuốc cũng thầy 

Đó đây không biết bệnh tình cớ chi 

Nhưng mà tu Vô Vi mình sẽ giải ra những chứng bệnh độc hại vừa nêu trên. Những điều gì 

Con nói điều là sự thật. Người tu Vô Vi như Con không được phép nói láo. Con tu cái nầy tốt 

quá, có lợi cho sức khoẻ mà tại sao Con không nói, Con muốn nói cho Bà Con mình làm để 

cho mình bớt bệnh, hết bệnh và ngừa bệnh. Bây giờ Con thấy Bà Con mình bệnh nhiều, 

con nít cũng bệnh nhiều. Gia đình nào cũng khổ nhiều, Con lượm được cái pháp tu quí báo 

nầy, Con muốn nói cho Bà Con mình làm để khỏi bệnh và ngừa bệnh. 

Cô bác tin Trời Phật giúp mình, thì Cô Bác cứ tập, cứ làm thì Trời Phật giúp cho Cô Bác Anh 

Chị hết bệnh. Chứ Cô Bác Anh Chị cũng có vào nhà thương cũng có đi Bác Sĩ trị bệnh, đi 

hoài mà không hết bệnh. Cô Bác Anh Chị mình nên tập thử, coi cái pháp nầy nó có giúp đỡ 

mình không. Vã lại mình nghe nhiều người nói, nhiều người làm hết bệnh. Cô Bác tập thì Cô 

Bác mới hết, mới bớt. Khi đó thì Cô Bác sẽ tin. Cái môn tập nầy hay diệu kỳ.  

Diệu kỳ pháp lý thật hay 

Giúp cho bá tánh đỡ màn bệnh đau 

Bệnh đau mới nghĩ Ông Trời 

Bệnh đau mới biết pháp lành Trời ban 
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Con nói cho Cô Bác Anh Chị nghe, cái pháp nầy là cái Pháp của Trời, của Phật, giúp cho 

mình bớt bệnh, khỏi bệnh, khỏi buồn, khỏi chán, khỏi lo. Cô Bác cứ tập thì sẽ hết. Không 

có người tu nào học được điều hay, có sức khoẻ mà đi nói láo, chỉ có người tu không thành 

đạt nói láo. 

Người tu thành thật thốt lời 

Người tu thành được điển lành ân ban 

Chẳng còn tâm dạ cất mang 

Nói ra cho biết người tu vững lòng 

Con nói cho Cô Bác biết để vững tin. Mình tu cái pháp nầy là mình tu về điển quang để trị 

bệnh cho chính mình. Cô Bác Anh Chị tu, Cô Bác Anh Chị sẽ có điển. Từ xưa cho tới bây giờ 

chưa có ai tu về điển để trị bệnh. Hôm nay chỉ có Vô Vi mới tu về điển quang để trị bệnh. 

Nên Cô Bác mình hên, may mắn nhiều là vì mình tu về điển quang. Mà điển của bề trên 

Trời Phật sẽ quang chiếu cho mình. Cô Bác Anh Chị khỏi lo. Ráng tu đi để bớt bệnh khỏi 

bệnh. Vã lại mình tu cái môn nầy khỏi tốn tiền rất đơn giản. 

Mình phải tự cứu mình ra khỏi cơn bệnh, thời đại nầy không có thuốc thang nào hay mà 

chữa hết độc tố trong người, trong máu, trong khối óc. Chỉ có dùng điển mới giải hết nội 

tâm. Lấy Điển của Càn Khôn Vũ Trụ mà tự giải cho mình. Lấy Điển của Vô Vi mà tự giải cho 

mình. Con người ta sanh ra từ trong điển cái của Âm Dương. Lấy Âm Dương mà điều trị con 

người.  

Con người sống bởi âm dương 

Hai đường khí điển tạo nhiều duyên cơ 

Duyên cơ làm kiếp con người 

Phải nên học hỏi những điều thiên ân 

Thí dụ Cô Bác bị bệnh tim là Cô Bác sống trong đời sống quá lo lắng, cái gì Cô Bác cũng 

chạy đôn, chạy đáo, khiến cho nhịp tim nhịp không bình thường, sanh ra bệnh tim, tim lớn, 

tim nhỏ, máu cao, máu thấp, chóng mặt nhức đầu, cau có, hung hăng, buồn phiền.v.v. Bác 

Sĩ bó tay, không có thuốc thang nào trị được. Bác Sĩ chỉ cho Cô Bác uống thuốc thôi, chứ 

Bác Sĩ cũng không có làm gì được cho Cô Bác bớt bệnh và hết bệnh. Nhưng mà Vô Vi trị 

được.  

Con sẽ phân tách kỹ càng dưới đây cho Cô Bác thấy, tại sao Con nói Vô Vi trị được. 

 Vô Vi trị bệnh bệnh tinh thần 

Vô Vi trị bệnh dùng bằng điển quang 

Thân mình có điển Trời ban 

Vô Vi lấy đó trị bằng hào quang 

Nhịp tim nhịp của Cô Bác Anh Chị không bình thường, máu cao, máu thấp là do luồng điển 

của Cô Bác Anh Chị, nhịp không bình thường. Bác Sĩ đâu có biết cái nầy. Trong con người 

của Cô Bác Anh Chị có điển, mà Cô Bác Anh Chị, không sử dụng, không tu về điển thì sẽ bị 

bệnh. Còn tu về Vô Vi, tu về điển sẽ hoá giải cho Cô Bác Anh Chị từ từ bớt bệnh và sẽ hết 
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bệnh. Bác Sĩ trị không hết là gì Bác Sĩ không có tu, không có biết Điển, còn Vô Vi, con tu 

về Điển và biết Điển chính xác hơn.  

Chính ông Bác Sĩ, ổng có Điển mà ổng cũng không biết. Thì làm sao ổng trị bệnh cho ai. 

Kiếm người Thầy Vô Vi có điển họ chỉ cho mình tu để hết bệnh. Bệnh là do điển khí sanh ra, 

mà mình dùng điển khí để hoá giải thì bớt bệnh và hết bệnh. 

Thắc mắc hỏi bệnh là do điển khí sanh ra. Vậy điển khí là cái gì? Dạ thưa, điển khí 

nó có hai loại. Một loại điển bên ngoài vũ trụ và một loại điển bên trong cơ thể.  

Bên ngoài là trong không khí nó điển thanh, điển dơ, chất độc, mình hít vô là bị bệnh và 

mình ăn vào thực vật trái cây rau quả cũng có điển lành và điển dơ là mình bị bệnh. Con 

vật nào cũng bệnh, đồ ăn nào cũng lành cũng dơ, và cũng có chất hoá học. Mấy thứ nầy 

toàn là điển, dơ có, sạch có. Mình ăn cái gì là trong đó có điển và mình hít cũng có điển. Cái 

nầy gọi là điển bên ngoài cơ thể mình, rồi mình đem vô. Đem vô nhiều mà không có 

phương cách giải ra lâu ngày thành ung thối thì bị bệnh. Nhiều người tu mà không tu về 

điển họ cũng mắc bệnh như thường. 

Còn trong cơ thể mình cũng có điển khí là sao?  

Điển khí là làn hơi nóng, bốc toả ra khắp châu thân và lời nói mình cũng là có điển. Mà con 

người ta bị bệnh là do tà khí, điển khí, xâm nhập. Là mình chỉ đem vô mà mình không có 

cách tống ra, giải ra. Vô Vi có phương pháp tống ra, giải ra. Là mình phải tập, phải hành, 

phải làm, để mình tống giải ra mấy cái thứ độc đó. Mấy thứ độc đó Bác Sĩ Khoa Học không 

có biết. Nếu Bác Sĩ Khoa Học biết bệnh từ Điển Khí sanh ra thì Bác Sĩ đã nói và đã trị cho 

Bà Con Cô Bác rồi.  

Bác Sĩ và khoa học cũng nên tập bộ môn nầy. Vì hằng ngày các ông cũng đã gần độc tố và 

mang độc tốt quá nhiều. Mà các ông không hay. 

Cô Bác Anh Chị cứ tập thiền Vô Vi thì sẽ bớt, sẽ hết. Không bớt, không hết chửi Con. Tại vì 

Con nói ra cái phương pháp giải bớt bệnh, hết bệnh và ngừa bệnh. Con sẽ cho địa chỉ của 

Con, cho Cô Bác Anh Chị nào thích rầy Con. 

Cái môn tu Vô Vi, tu về điển quang nầy trị bá bệnh. Con thí dụ một điểm của bệnh tim và 

sanh ra nhiều thứ chứng bệnh khác cho Cô Bác Anh Chị mình thấy. Tại sao người tu Vô Vi 

biết rõ ràng như vậy, để Con nói mà không có chứng minh.  

Và Con cũng có giải thích bệnh sanh ra từ điển khí cho Cô Bác Anh Chị thấy rõ ràng là Con 

chứng minh sự thật trong cơ thể mình và ngoài cơ thể mình có điển khí.  

Khoa học không có chứng minh được cái nầy. Chính họ có điển mà họ không hiểu. Các ông 

nháy nháy con mắt, nháy nháy là điển nó làm cho con mắt mình nháy nháy. Rõ ràng chưa. 

Trong cơ thể các ông có điển, điển âm và điển dương. Các ông quân bình âm dương thì nó 

cục kịt, chuyển động. Mà cái máy âm dương trong mình không đều hoà là các ông phát 

bệnh. Như trong cơ thể các ông có phần điển âm yếu, là cơ thể các ông lạnh. Sanh ra bệnh 

cảm cúm, rét lạnh, ói mữa, ăn không ngon, ngủ không yên, nhức đầu, chóng mặt.v.v. Còn 

các Ông có phần điển dương nhiều thì các ông sanh ra nóng tánh bực bội, dâm dục, ích 
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kỉ.v.v.. Cái bệnh nóng tánh nầy là cái bệnh thần kinh, sau nầy nặng sẽ bị khùng điên, tai 

biến mạch máu não. Điển ở trong người là như vậy đó. Con người mình có điển. Ông không 

có điển là ông chết. Bộ máy đều hoà âm dương trong người chết đi cái điển, không cục cựa. 

Điển nầy do phần hồn chủ trị. Mình biểu nó sao thì nó làm vậy. Mình biểu nó ác thì nó ác, 

mình biểu nó thiện là nó thiện. Mình biểu nó đi làm kiếm tiền là nó đi làm kiếm tiền.  

Mình biểu nó tu thì nó không chịu. Tại sao nó không chịu tu?  

Là vì nó đã quen với cá tánh ham mê trần tục, thích làm biếng, thích ăn ngon mặc đẹp. 

Chừng nào bệnh rồi hay. Mình biểu nó tu thì nó sẽ tu. Người nào tu thì sẽ hiểu phần hồn, 

phần linh điển nầy ai cũng có.  

Phần hồn, phần linh điển nầy chiết ra từ Thượng Đế. Thượng Đế gọi là Đại Hồn, con người 

được chiết ra từ Đại Hồn, nên con người có cái Hồn, được gọi là Tiểu Hồn.  

Thượng Đế gọi là khối Đại Linh Quang, con người chiết ra từ khối Đại Linh Quang, nên gọi 

con người Tiểu Linh Quang. 

Thượng Đế có hào quang và con người cây cỏ cũng có hào quang và Ông Phật cũng có hào 

quang. Con biết rõ ràng con mới thưa cùng Cô Bác Anh Chị như vậy.  

Nhiều người cũng tu khác phái mà không biết hào quang. Sao không tu Vô Vi, để tìm hào 

quang cho chính mình?. 

Hào quang là cái gì?  

Dạ thưa hào quang là sự chiếu sáng. Chiếc xe bóng loáng là có hào quang, cây cỏ xinh tươi 

màu sắc lộng lẫy là có hào quang, con người xinh đẹp là có hào quang. Người nào có điển 

quang tốt, thì mắt sáng, mặt tươi ít bệnh hoạn, thông minh. 

Chữ Điển là sao?  

Chữ Điển có nghĩa là một luồng khí nóng vận chuyển từ bên trong cơ tạng liên hệ với luồng 

Điển cái bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ có điển. Con người có điển liên hệ lẫn nhau. Nếu mình có 

huệ nhãn thì mình sẽ thấy luồng điển nầy bốc lên sáng trưng, từ rau quả, trái cây, con 

người.v.v. 

Mình tu Vô Vi, mình tu về điển quang, thì Bề Trên Thượng Đế sẽ ân điển cho mình bớt 

bệnh, khỏi bệnh. Đây là lời nói sự thật, cho mình tu để đạt điển quang. Cái nầy rất hiếm 

cho thời đại này. Đừng bỏ lỡ dịp may. Cô Bác Anh Chị có điển quang thì Cô Bác sẽ giúp 

được người khác, hết bệnh, hết buồn, hết lo và giải thoát. 

Bên dưới là địa chỉ của Con. Cô Bác Anh Chị nào thích liên lạc hay rầy rà cũng được, Con sẽ 

nghe. 
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Bài thơ  

ĐIỂN QUANG VÔ VI 

            Điển quang chiếu khắp mọi đàng 

Giúp cho bá tánh tu thiền giải lao           

Thân mình bệnh hoạn tiêu hao 

Hít vào nguyên khí giải bao tội tình 

Thân mình lại thấy thanh cao 

Tội mình giải hết những điều trược ô 

Nam Mô lục tự tiến vô 

Ở đâu cũng thấy mình vô Thiên Đàng 

Bao giờ mình thấy đàng hoàng 

Là mình hết bệnh cũng nhờ thiện duyên 

Thiện duyên có phép tu thiền 

Hướng thanh giải trược đạt nhiều tình thương 

Tình thương Pháp Phật chỉ đường 

Tầm đường tu chánh sửa mình ngày đêm 

Ngày đêm thầm nguyện ước mong 

Sao cho giải hết nội tình đa mang 

 

Thân mang làm kiếp con người 

Bệnh đau tơi tả cũng vì nghiệp duyên 

Nghiệp duyên tiền kiếp chẳng hiền 

Hôm nay tu sửa lại hiền hơn xưa 

Cũng nhờ Trời Phật đẩy đưa 

Nên con biết đạo do Trời ân ban 

Trời ban cuộc sống cao sang 

Là nhờ học đạo tu thiền điển quang 

 

Điển quang chiếu sáng khắp miền 

Vô Vi pháp lý tầm đường tự tu 

Tự tu giải hết mê mù 

Tự tu mới hết bệnh tình dây dưa 

 

Chẳng còn có nắng có mưa 

Cam tâm học đạo tu thiền giải tâm 

Giải cho tâm hết buồn phiền 

Là đường tu đạo pháp thiền Vô Vi 

 

Kính bái, Con; Lê Thành Lợi 

Đan Mạch, ngày 21/09/2006 


