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SỐ - 27 NGÀY 11….THÁNG…07…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. 

 

Tam Công  
Kệ 

 

Công phu, cố gắng miệt mài chuyên 

Công quả, tựu thành cần để ra  

Công trình, thủ tục như khoa học 
Tam công, tứ lượng, nên trình Bề Trên 

   

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. 

233. Hỏi: Pháp lý là gì?.   

234. Hỏi: Vô Vi là sao?.   

235. Hỏi: Khoa học là sao?. 

236. Hỏi: Huyền bí là gì?. 

237. Hỏi: Phật pháp gì?. 

238. Hỏi: Việt Nam có nghĩa là gì?. 

239.Hỏi: Pháp Lý, Vô Vi, Khoa Học, Huyền Bí, Phật pháp, Việt Nam là sao?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/07/2012 

233. Hỏi: Pháp lý là gì?.   

 

Đáp: Dạ thưa; Pháp lý là một, cộng, một là 
hai, rõ ràng minh bạch.  

 

Kệ. 
Pháp nầy là của Việt Nam ban 

Lý tròn đầy đặng, chơn tình Cha ban 

Sống trong phương pháp thật thà 
Thông minh sẳn có, ta thời tiến mau 

  

Odense, ngày 03/07/2012 

 

234. Hỏi: Vô Vi là sao?.   
 

Đáp: Dạ thưa; Vô Vi ở bên trên là tối cực. 

 

Kệ. 
Vô Vi tối cực, ở không, không 

Tiết lộ bạn hay, bạn phải hành 

Pháp lý không tròn, không thể chứng 
Vô Vi nguồn gốc đạo Trời ban 

Odense, ngày 04/07/2012 

235. Hỏi: Khoa học là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa.  Thứ tự là khoa học.  

Khoa học là học xong, áp dụng thực tế. Kết 
quả; biết, hiểu, rõ ràng, rồi phát triển mới 

hiện đại, tiến tới văn minh Phật Pháp.  

 

Kệ. 
Khoa nầy tiến triển, đạt rất mau 

Học xong, áp dụng, sẽ tiến liền 

Phát triển tiến hành, trong trật tự 
Khoa học rõ ràng, chẳng u ơ 

 

Odense, ngày 05/07/2012 

 
236. Hỏi: Huyền bí là gì?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Mắt phàm nhìn không thấy, mà 
người có đệ tam thần nhãn thấy rõ ràng sự biến 

hoá. Thần nhãn sẽ thấy trong tim, gan, thận, 

ruột, máu, khối óc, các chứng bệnh. Thấy ba cõi. 

 
Kệ: 

 

Khoa học ngày nay, cắp cái không 
Ở trong huyền bí, có sẳn rồi 

Khoa học, tưởng hình, trong huyền bí 

Chế biến làm ra, thấy lạ kỳ 
 

Odense, ngày 06/07/2012 

 

237. Hỏi; Phật pháp gì?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Pháp nầy của Phật Di Đà.  

 

Kệ. 
Pháp nầy phương thức, Phật tìm ra 

Phật dạy cho ta; Niệm Di Đà 

Sáu chữ nhớ hành; luôn ghi nhớ 

Có khó chi đâu; bạn nhức đầu 
 

Odense, ngày 08/07/2012 

238. Hỏi; Việt Nam có nghĩa là gì?.  

 

Đáp: Dạ thưa. Việt là siêu, còn Nam là điển 
lửa. Việt Nam là người siêu anh hùng, trong điển 

lửa. Trải qua mấy ngàn năm, chiến tranh chết 

chốc. Mà vẫn hiên ngang. 
 

Kệ. 

Việt Nam dân tộc, sống điêu linh 

Chết chốc ngàn năm, khổ miệt mài 
Thiên tình đào tạo, dân anh dũng 

Lãnh đạo tâm linh, khổ, khổ, mài 
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Odense, ngày 09/07/2012 

239. Hỏi; Pháp Lý, Vô Vi, Khoa Học, Huyền Bí, Phật pháp, Việt Nam là sao?. 

Đáp; Dạ thưa, toàn bộ nó phải đi tuần tự như bên trên con viết. Rồi chứng minh mới rõ. Đi tắc 
không có căn bản học Vô Vi Phật Pháp Việt Nam. 

Kệ. 

Việt Nam có pháp, rất cao sang 

Tu luyện điển quang, mới bước vào 

Thanh quang ban chiếu, Trời ân độ 
Sống khoẻ lo tu, giải nghiệp đời 

 

 

Odense, ngày 09/07/2012 

240. Hỏi; Mọt kinh, mọt sách là sao?. 

Đáp: Dạ thưa; Mọt kinh là nháy lại bản chánh, nháy lại luôn bản giã. Tu mà không tu. 

Kệ. 

Mượn lời kinh Phật, nói đại ra 
Sao y bản chánh, tưởng là tài 

Bản giã cũng lầm, là bản chánh 

Không hành, không hiểu, lý càn khôn 

 

 

 

 

Odense, ngày 09/07/2012 

241. Hỏi; Từ tốn là sao ?. 

Đáp: Dạ thưa; Từ tốn là khiêm nhường, nhịn nhục. Lễ phép với người, không hơn thua. 

Kệ. 

Khiêm nhường nhịn nhục, dễ bước qua 

Từ tốn trong ta, sống nhẫn hoà 

Vẫn biết cõi đời, thường tráo trở 
Từ tốn trong ta, sống thiệt thà 
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Cám Ơn Anh Thành Lợi 

Tôi NTT, được biết anh Lợi 7 năm. Anh Lợi là người rất tốt. Anh đã cứu giúp tôi và con tôi hết 
bệnh. Không có ăn tiền bạc gì hết. Tôi bị bệnh lạnh cả người , ở Việt Nam nóng bức, mà tôi mặc 

đồ len, mang vớ, trùm mền. Không dám đi ra đường.  

Tôi đi Bác Sĩ, cũng không hết, uống thuốc Bắc cũng không hết. Tôi cứ trùm mền, mặc áo len, 
mang tất cả ngày. May mắn gặp anh Lợi giúp tôi. 

Ảnh nói trong người tôi có tà khí xâm nhập, nên lạnh, không thoát ra. Anh Lợi giúp giải tà khí 

và chỉ cho tôi phương pháp uống thuốc Phật, tôi chỉ làm có 1 lần, bao nhiêu tà khí trong người, 
đều biến mất. Tôi đứng dậy và đi ra đường khoảng 9-10 cây số, mà cũng không sao. Mọi người 

trong gia đình đều kinh ngạc. 

Trước kia tôi rất sợ đi ra ngoài. Chứng bệnh lạnh từ đó biến mất luôn. Thật không ngờ, nhờ ơn 
trên che chở. 

Thành kính cám ơn. 

NTT 

 

 

Anh Thành Lợi mến . 
 

242. Hỏi; Trong lúc tôi đi làm, tôi thường giúp đỡ, một người gần gũi tôi. Người nầy 

không có tu thiền.  

 
Mà họ cũng lớn tuổi, ỷ mình là lớn là ngon trong đạo của họ, họ hẹn giờ, nhờ tôi đến giúp đỡ mà 

không tới. Thì có nên kính trọng người đó không?. 

 
Đáp; Dạ thưa; Ỷ mình là lớn, trong đạo của họ mà không giữ uy tín, coi rẻ người khác. Thì 

mình đừng có tin người nầy nửa, tránh xa họ là tốt hơn. 

 
Kệ 

Ỷ mình lớn tuổi, tánh ngu si 

Ngang ngược trược ô, tánh chẳng hiền 

Khinh khi ngạo mạng, thường hay láo 
Dở tánh hung hăng, nếu gặp phiền 
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Odense, ngày 09/07/2012 

243. Hỏi; Mỗi khi tôi nói chuyện hay giúp đỡ người nầy, sao tôi thấy nặng ngực, mệt mỏi, nhức 
đầu, vậy phải làm sao?. 

Đáp; Dạ thưa; Tránh xa ra, người nầy khí âm quá nhiều. Nếu còn tiếp tục sẽ không tốt 

cho mình. 

Kệ. 

Âm khí vây quanh, khắp cả người 

Lại gần khó tránh, trược áp vô 
Ma tâm qủi ám, còn vây hảm 

Nặng ngực anh thêm, lúc lại gần 

 

 

Cám ơn anh Thành Lợi giải bùa 

 
Một căn nhà 3 tầng lầu, trước đó là ngân hàng. Tôi cho người ta mướn, người ta dùng bùa, trấn 

trong nhà, tôi không biết. Sau khi ngân hàng trả lại, tôi treo bảng bán, cho thuê gần 2 năm, 

không hoạt động được. Tôi không biết lý do. 
 

Anh Lợi cho biết, trước cửa nhà thì có vong hồn, người chết đụng xe. Họ còn ở ngay gốc cây 

trước nhà. Mỗi ngày người thân có đem cơm nước sôi chè tới cúng. Nên căn nhà bị tê liệt. 

 
Ở trong nhà thì người trước đó, xài bùa còn dấu tích. Anh Lợi còn cho biết, ở VN càng làm to 

nhiều, càng xài bùa nhiều hơn. Những người chơi bùa, sẽ bị bùa phản lại. 
 

Nhờ anh Lợi, có giải bùa ra, nên căn nhà 3 tháng sau, được hoạt động trở lại. 
Anh Lợi là người tốt. Ảnh không có ăn tiền. 

 

Thành kính tri ân 
Anh Thành Lợi thật nhiều 

NS 

 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 

Huệ tâm là trí nảo tâm linh phát triển bừng sáng ở trong tâm như là một tòa sen. Mà người tu 

thiền sẽ nhận được huệ. Muốn khai mở được huệ tâm trước hết mình phải học cái tâm từ bi của 

Phật. Cái tâm từ đó thì nó có sẵn cho mọi hành giả. Ai lại không có cái tâm từ bi, mình thương 
vợ, thương chồng, thương con, cha mẹ gia đình cũng là thể hiện cái tâm từ bi. Rồi cái tâm từ bi 

mình nó sẽ phát triển mạnh mẻ rộng rải thêm lần hồi đến đại chúng, đến muôn loài vạn vật. 

Nhưng mà phải qua quá trình khổ luyện, mới có cái tâm từ bi rộng lớn bao la. Chứ không thể 
nào nói suông, nói lý thuyết như là: “Tâm xà khẩu Phật “. Có nghĩa là miệng thì nói Phật mà 

tâm thì ác độc như là rắn hổ mang. ( Manh Sư ). 
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Muốn phát triển cái tâm từ bi nầy thì mình phải lập hạnh hy sinh. Người tu thiền phải lập hạnh 

hy sinh và học thức hòa đồng trong muôn loại. Tu thiền mà không biết lập hạnh hy sinh, thì cái 

tâm từ bi không bao giờ phát. Thì vẫn còn ích kỉ và keo kiệt. Tâm từ bi không phát thì làm sao 
khai huệ, không khai huệ được là tại mình không hy sinh lập hạnh. Chứ không phải tại Thầy, tại 

pháp môn. 

 
Từ bi ai cũng có, nói cái chữ nầy thì ai cũng thích. Mà tới chừng làm từ bi và thực hiện từ bi, thì 

mỗi người, họ lại phát một kiểu từ bi khác nhau. Có người họ lại phát tâm từ bi bằng cả tánh 

mạng để cứu độ cho nhân loại bình đẳng như nhau như là Đức Chúa, Đức Phật Thích Ca .v.v.  
 

Có người họ cũng phát tâm từ bi, bằng công quả nhiều hay ít để thể hiện tấm lòng từ bi của 

mình mà dâng cho Chúa, dâng cho Phật. Tới đây nhiều người đã lầm tưởng dâng như vậy là khai 

huệ. Cái đó là làm phước thôi, chứ không phải mở huệ được. Nếu có cúng dường trăm ngàn mẩu 
đất hoặc cất mười cái chùa đi chăng nữa, mà huệ cũng không có được khai huệ, theo cái lòng từ 

bi cúng dường thật lớn. Mà nhiều người lầm tưởng giảng giải như thế.  

 
Nếu cúng dường như vậy là từ bi thì mấy ông nhà giàu, ông vua, ông tỉ phú đâu có xuống địa 

ngục mà van xin khóc lóc thảm thương. Vì mấy ông nhà giàu đó, họ đã nghe lời mấy vị thầy 

giảng cúng dường nhiều là từ bi, nên họ đã cúng mà vẫn bị tội ở dưới địa ngục như thường. 
 

Muốn khai huệ, mở huệ thì phải tu thiền mà phải gặp cái người họ đã mở huệ thì họ chỉ cho 

mình làm thế nào để khai mở huệ tâm. Khó lắm chứ không phải dễ đâu, bộ gặp thầy nào mà 

cũng mở được sao. Người có chân tu mới thấu đạt. Chứ tu không thành thì có đâu kinh nghiệm 
mà chỉ cặn kẽ, cho người khác cùng mở huệ với mình.  

 

Muốn mở huệ là mình phải lập hạnh tu, là hành khổ.  
 

Mới thấu triệt tâm từ bi là học thực hành khổ hạnh như Đức Phật trong mọi trường hợp, trong 

mọi trạng thái. Chứ không phải mượn danh Ngài mà nói suông, người ta tu, người ta hành là 

người ta biết mình tu mà xạo. Cũng giống như người buôn bán nói chuyện với người buôn bán. 
Người nào bán ế, người nào bán đắc, vừa nói ra món hàng nầy ra sao là người ta hiểu rồi. Thế 

nên người tu với người tu, không có xạo nhau được. Hiểu nhau hết. 

 
Tới đây thì tùy theo cái vị minh sư nào họ chứng ngộ trên con đường thực hành khổ, để phát 

lòng từ bi và mở huệ như thế nào, thì họ sẽ nói và chỉ rõ ràng từng bước đi một, cho người kế 

tiếp, họ thực hành, trong hành trì, để khai mở huệ tâm, mở tâm Phật, tâm từ bi.  
 

Chứ ngang nhiên nói từ bi cúng dường góp tiền ai mà làm không được. Cứ cúng dường 

hoài cho chư Phật riết rồi mà không thấy chư Phật đó ở đâu. 

 
 Phật thì ở trong tâm mọi người, mình phải thực hành những lời Phật và hành thiền. 

 

Phật cũng đã hành thiền thì mới có. Hiện tại như bây giờ pháp môn Vô Vi có phương pháp khứ 
trược lưu thanh, tiến rất nhanh, vừa thiền vừa thực hành thì cái tâm từ bi mình nó mới mở, thì 

huệ nó mới khai. Chứ không phải nói lý thuyết suông. Khi mà huệ nó khai thông rồi thì mới thấy 

cảnh huyền vi trước mặt. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, rồi mình nói cho mọi 
người nghe có cõi thiêng liêng Trời Phật. 

 

Hồi trước tôi cũng có đi học trung học rồi cũng đại học văn chương chữ nghĩa cũng có nhưng mà 

cái thư, tôi viết nội dung nó đơn giản mà chữ nghĩa cũng không có rõ ràng như bây giờ. Còn thi 
thơ, kinh kệ trước đó, đọc thì đọc cho có cho vui vậy thôi, chứ không đem vào tâm một chữ 

nào. Có tài mọt sách rồi nhớ những câu văn nào của Nguyễn Công Trứ hay nhà đại văn hào 
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Victor Hugo, hoặc là của đức Khổng Tử. v.v. nói cho hay chơi. Hiểu thì chưa thấu triệt hoàn 

toàn. 

 
Tu thiền một thời gian, đúng sáu tháng thì tôi thấy thơ luôn, thấy chữ, rồi tôi cầm viết mà viết ra 

luôn những câu chơn ngôn của Phật dạy. Kinh kệ cũng vậy, của Chúa hay của Phật gì tôi cũng 

đọc hết, đọc tới đâu thì sáng tới đó. Có hào quang một đóm vàng tròn chiếu vào cuốn sách, 
cuốn kinh. Đọc tới đâu thì thâu vào hết, chứ không phải như hồi xưa còn suy nghĩ. Rồi những 

câu chơn ngôn mà người ta treo trong chùa hoặc trong nhà thờ tôi hiểu hết. Rồi tôi, tự hỏi tại 

sao mình tu thiền mà hiểu nhanh đến vậy.  
 

Rồi tôi nói cho mấy người khác cùng tu như tôi, những điều trên mà họ không tin. Không tin thì 

có dịp đông người thì tôi thử cho xem.  

 
Tôi chờ có dịp khóa sống chung cùng với bạn đạo bên Âu Châu, Đức Thầy đưa ra đề 

 

tài tu học là “ Thực hành chơn pháp “ Tôi hiểu và tôi thấy thơ, thấy chữ luôn thì tôi xuất khẩu 
thành thơ và trả lời luôn theo đề tài Thầy cho, chứ tôi không nói miệng nữa. Để tránh trường 

hợp nói tôi là nhớ trong lòng mà nói ra. Có rất nhiều bạn đạo hiểu được ý thơ họ hỏi xin tôi bài 

thơ ấy, có người thì cũng chúc mừng, có người lại bỡ ngỡ không tin. 
 

Kính bái 

Lê Thành Lợi  

 
HẠNH TU 

( Hạnh tu đức Thầy Lương Sĩ Hằng đúng sáu tháng ) 

 
Tô lục chuốt hồng tợ cảnh tiên 

Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến 

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện 

Hà thủy đục trong khắp các miền 
Thợ vẽ hồn thơ theo ý nguyện 

Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển 

Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền 
Tô điểm sơn hà thợ khéo xây 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 

 

HẠNH TU 

( Hạnh tu Lê Thành Lợi đúng sáu tháng ) 
 

Giang nam khí phách tự ngàn xưa 

Sơn hà quấn quýt bởi cố nhân 
Cẩm bào ngọc đái do Trời định 

Tú xuất tam thiên dạ chẳng mòn 

Thiên không dịu pháp vô cùng tận 
Địa giới từ đây mới cảm minh 

Nhơn gian ca hát muôn ngàn khúc 

Giang sơn cẩm tú thật là xinh 

 
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 
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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 

 

    

 

 

 

 


