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SỐ - 29 NGÀY 01….THÁNG…08…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 Báu Linh  
Kệ 

 Tu thiền sức sống, điển giao liên 

Báu linh gìn giữ, điển tiếp liền 

Quy y pháp giới, tâm đề quyết 

Nguyện phải hy sinh, Phật pháp tòng 
 

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. 

251. Hỏi: Tam báu linh là gì?. 

252. Hỏi: Diệt vong là sao?. 

253. Hỏi: Làm sao giữ được tinh trọn vẹn?. 

254. Hỏi: Muốn đừng dâm dục thì phải làm sao?. 

255. Hỏi: Làm sao niệm Phật trở thành professionel ( chuyên nghiệp ). 

256. Hỏi: Niệm có cần mở miệng nói thành tiếng không?. 

257. Hỏi: Mới rõ lòng là sao?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Copenhagen, ngày 22/07/2012 

251. Hỏi: Tam báu linh là gì?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Cốt yếu của người tu Vô Vi 

là tinh, khí và thần. 
 

Kệ. 

Báu linh ba thứ, phải đề phòng 

Tinh mất giảm ngay, con người ụ 
Khí tán chẳng còn, hít thở thông 

Thần suy trí mất, phải diệt vong 

 

Copenhagen, ngày 23/07/2012 

 
252. Hỏi:? Diệt vong là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Vong linh khi chết bị đọa vào địa 
ngục u minh. 

 

Kệ. 

U minh giáo chủ, chẳng muốn trông 
Ma qủi vào đây, quá chật đầy 

Lo tu cho khỏi, vào hỏa ngục 

Kiếp sau sung sướng, khỏi tù đày 
 

Copenhagen, ngày 24/07/2012 

253. Hỏi: Làm sao giữ được tinh trọn vẹn?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Đừng tham dâm dục. 

 

Kệ.  
Thiền tu thanh tịnh, trở về thanh 

Hướng hạ dục dâm, tâm chứa nhiều 

Điển trược rước vào, nên bị loạn 
Thuốc Phật uống vào, giữ được tinh 

 

Copenhagen, ngày 15/07/2012 

 

254. Hỏi: Muốn đừng dâm dục thì phải làm 
sao?. 

Đáp: Dạ thưa; Nên ăn chay, niệm Phật cho 

thành chuyên nghiệp ( Professionel ). 
 

Kệ: 

Ăn chay cho giảm, chất thú vào 
Thanh lọc mỗi ngày, điển trược tan 

Không mê, không thích, đồ ngoại cảnh 

Niệm Phật cho nhiều, tánh sẽ yên 
 

Copenhagen, ngày 26/07/2012 
 

255. Hỏi; Làm sao niệm Phật trở thành 

professionel ( chuyên nghiệp ). 
 

Đáp: Dạ thưa; Niệm từ từ nhẹ nhàng trong 

tâm NMADĐP. 

 
Kệ. 

Di Đà sáu chữ, chẳng nặng đâu 

Nam mô; Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ 
Ăn, uống cũng làm cứ thế chuyên 

Vào, ra cũng vậy, mỗi khi làm 

 

Copenhagen, ngày 27/07/2012 

256. Hỏi; Niệm có cần mở miệng nói thành 

tiếng không?. 

 
Đáp: Dạ thưa. Niệm mà nói thành tiếng không 

đúng, chỉ có thầm niệm và niệm bên trong cơ 

tạng, cho mình nghe thôi. 

 
Kệ. 

Tiếng niệm du dương, rất lạ kỳ 

Âm thầm niệm mãi, trở về không 
Chấn động trong lòng, vang muôn dặm 

Phật giới khai thông, mới rõ lòng 
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Copenhagen, ngày 29/07/2012 

257. Hỏi; Mới rõ lòng là sao?. 

Đáp; Dạ thưa. Là ngộ được professionel niệm Phật. 

Kệ. 

Niệm Phật chuyên gia cần phải luyện 
Professionel niệm Phật liền 

Khó khổ buồn đau, ta cứ niệm 

Professionel chuyển điển hiền 

 

 

Copenhagen, 30/07/2012 

258. Hỏi; Tại sao phải dùng chữ professionel niệm Phật?. 

Đáp: Dạ thưa; Tiếng việt mình đầy đủ, mà các bạn mình tu lờ lờ. Dùng danh từ ngoại quốc, để 
nhấn mạnh. Cái chuyên nghành mà bạn học là trở thành Professionel. 

Không học thiền thì thôi, còn học thiền thì phải trở thành professionel chuyên gia. 

Kệ. 

Professionel đã hiến đường 

Tu thiền pháp lý sẽ tiến nhanh 

Niệm Phật thường xuyên tâm sẽ chuyển 
Chuyên gia thiền niệm, bạn sẽ hiền  

 

 

 

Bài thuốc trị bệnh Phong Thấp, Đau lưng nhức mỏi, Lên cân. 

Thiền và dùng chè sôi nước sẽ làm giảm bệnh phong thấp và đau lưng nhức mỏi. 

Chè sôi nước gồm có sáu vị như sau: 

 Đường cát vàng 

 Nước cốt vừa 

 Mè  

 Gừng 
 Nhân đậu xanh 

 Bột nếp  

Mỗi ngày bạn dùng 1,2, viên trưa và chiều. Chè sôi nước và thiền sẽ làm giảm bệnh phong 
thấp. 

Môn nầy rất dễ ăn đơn giản, dễ thiền. Không có làm bạn khó giải quyết. Cơn đau sẽ nhanh 

chóng giảm nhanh. Chắc quý vị không từ chối. 

Kính chúc cô bác anh chị có sức khoẻ thành công. 

Kính lời 

 

 Cách thức uống thuốc Phật ( hít thở điển quang Phật ). 

Trước khi hít, thở ép bụng, xả hơi ra hết. Thì tự động mũi hít vào. Hít như vậy mới đúng. 
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Ngồi thở: Để bụng trống. Dùng ý nói mỗi lần thở:  

Đầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu. Dùng mũi hít hơi vào, miệng ngậm lại và cong lưỡi lên.  

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

1- Rồi bắt đầu, đếm 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 đếm số từ cặp ( 10-10; 10-9; 10-8………..10-1). Đếm như vậy nó không lộn xộn 

con số.  

HỎI ; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?.  

Đáp; Con số 10 là con số Thập Phương Phật.  

 

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 nầy cũng của 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 
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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 gởi Chú Lợi 

 

259: Hỏi;  

 
Tôi tu cũng nhiều năm, cái khó khăn nầy khó vượt qua. Tôi ăn chay, rồi tôi ăn mặn, theo gia 

đình. Bà xả tôi rất khó chịu khi tôi ăn chay. Nếu mà theo gia đình tiếp tục ăn chay thì tu sẽ 

không có kết quả.  
 

Nhờ Chú Lợi giúp đỡ, chuyển điển cho tôi ăn chay, để tu hành thanh nhẹ hơn. 

 
Thành kính tri ân 

HK. 

 

Thành Lợi đáp Chuyển Điển 
 

Bác muốn con chuyển điển cho Bác ăn chay, tu hành tinh tấn. 

 
Bác uống thuốc Phật thường xuyên thì Bác sẽ nhận. 

 

Kính bác 
Thành Lợi 

 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

  

 

Giải thoát hai chữ giải thoát nghe qua đã rùng mình dởn tốc gái và nổi da gà. Làm gì có chuyện 
giải thoát. Ở thế gian nầy là như vậy đó, bởi vì mình tự hạ thấp cái trí tuệ mình, thành ra cho 

người khác không có thể nào giải thoát. Nghe thoáng qua cái danh từ nầy thì đã khinh thị rồi. 

Bởi vì mình không làm được và nghĩ người khác cũng không thể nào làm được. Nếu mọi người 

đồng nghĩ như thế, thì đừng có tin các Ngài đã đi trước, và đã giải thoát. 
 

Ngược lại giòng lịch sử biết bao nhiêu người đi trước chúng ta đã tìm ra con đường giải thoát như 

Đức Phật Thích Ca, Chúa Giêsu và những bậc thánh hiền tu giải thoát và chỉ dẫn chúng ta tìm ra 
con đường giải thoát. Tất cả những môn phái trên thế gian nầy ai cũng nghiên cứu tìm con 

đường giải thoát. Mà chính các vị đó chưa có giải thoát được chính họ, thì làm sao dám nói đến 

hai cái chữ giải thoát. Không có thực hành thì làm sao hiểu được thánh nhân đã nói gì. Khi mà 
nghe người nào nói đến hai cái chữ giải thoát, liền dùng cái tâm phàm và phán xét ngay cho là 

phi lý. 
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Bởi vì hai cái chữ giải thoát nầy nó quá cao cả, mà thật sự nó qúa cao siêu. Thế nên mọi giáo 

phái tìm đủ mọi phương cách tu sao cho giải thoát. Nhưng mà không sao giải thoát được như 

những lời trong kinh đã nói. Rồi đâm ra bi quan và yếu hèn trên lãnh vực tâm linh. Mà ai ai 
trong khi tu hành cũng muốn mình đạt được mục đích là giải thoát.  

 

Trên thực tế ngôn ngữ nào cũng có viết hai chữ giải thoát, thì kết quả của nó là giải thoát. 
Đúng như ngôn ngữ viết và Đức Phật, Đức Chúa nói. Nếu mà không tin giải thoát, thì ngôn ngữ 

cũng không có hai chữ giải thoát luôn. Nếu mà lý luận như vậy thì hai Ngài kia, Đức Phật và Đức 

Chúa giảng kinh làm gì Thiên Đàng làm gì, Niết Bàn ra sao! Mà người tu và cũng như người 
không tu, ai cũng muốn giải thoát về Thiên Đàng hoặc Niết Bàn. 

 

Hai chữ giải thoát nói nghe sao mà phiêu lưu quá. Lật lại kinh Chúa, kinh Phật coi lại có nói về 

Thiên Đàng và Niết Bàn không. Giải thoát là đi tới cảnh giới Thiên Đàng hay Niết Bàn đó. Không 
lẽ cảnh giới Niết Bàn và cảnh giới Thiên Đàng chỉ dành riêng cho những ai tu chùa và những ai 

tu ở tu viện thôi sao. Còn những người tự tu ở nhà hoặc ở trên núi tu thì không giải thoát sao. 

Nói như vậy thì giới hạn đấng toàn năng chỉ ở hai khía cạnh Chúa và Phật, còn những ai ngoài 
phạm vi nầy thì không giải thoát được. Vậy thì có đấng toàn năng làm gì để ở trong khía cạnh 

hạn hẹp đó. 

 
Tại vì mình không gặp người Thầy đã giải thoát, thuyết những điều giải thoát. Nên mình không 

dám nói lời giải thoát. Chứ mình đã gặp, chứ mình đã luyện, chứ mình đã tu cho giải thoát thì 

sao không dám nói.  

 
Chỉ sợ mình tu mà không đạt thì làm sao chứng. Nên không hiểu được thế nào là giải thoát, rồi 

đâm ra cuống cuồng cho tới lúc thân bại danh liệt ngọn đèn dầu sắp tắt. Rồi mới sực tỉnh con 

người ta có lối thoát mà không chịu giải trước khi còn sống. Nên giờ phúc lâm chung là phải thọ 
tội và không biết mình sẽ đi về đâu. 

 

Làm thế nào chứng minh cho khoa học thấy và người ta hiểu được người phàm có thể tu giải 

thoát được, khi còn sống như những bậc người xưa đã làm. Cái nầy nó đòi hỏi căn cơ và 
duyên số cuả mỗi người có quyết tâm tu giải thoát không và điều kiện thứ hai là phải 

gặp đúng Chơn Sư. Có nhiều người đã gặp được Chơn Sư mà không nhiệt thành thì cũng như 

không. 
 

Để cho khoa học thấy và người ta hiểu tôi có thể thí dụ như vầy. Khoa học và con người chứng 

minh người ta có. Mà không biết con người ta bắt nguồn từ đâu. Nên khoa học vật chất không 
chứng minh được con người ta có cái linh hồn. Nói tới đây thì người khoa học lại u ơ, không rõ 

ràng thì làm sao gọi là khoa học. Nếu mà con người ta có thật thì phải tồn tại vĩnh viễn chứ, sao 

lại chết. Mà chết đi rồi thì khoa học không biết đi về đâu, kệ mồ nó đi đâu thì đi. Giao cho cái 

ông Thầy hoặc ông Cha là xong, rồi đọc vài ba câu trong kinh sách thế là xong về Thiên Đàng, 
về Niết Bàn. Mặc dù mình đầy tội.    

 

Nói tới phần hồn, nói tới phần linh thiêng thì khoa học lại cụt hứng thì còn đâu là khoa học. Tới 
ngay cái chỗ nầy thì khoa học phải bó tay nên bàn giao lại cho các Thầy và Cha lãnh trách 

nhiệm. Liệu các Thầy các Cha có làm nổi cho mình lên Thiên Đàng như ông đã nói không. Nếu 

mà lên được Thiên Đàng bằng kiểu cách đó, thì Thượng Đế lập ra cảnh hỏa ngục hay địa ngục để 
làm gì. Cho các vị ấy đọc kinh thôi như vậy là đủ rồi khỏi cần tu chi cho mệt xác. 

 

Còn người tu khổ luyện thì người ta sẽ chứng minh cho khoa học thấy con người ta có phần hồn. 

Nó từ siêu nhiên đến và sẽ trở về với siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó từ đâu có. Do đấng toàn năng 
hình thành, đấng toàn năng đó là ai.  
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Đó là Thượng Đế mà tất cả các tôn giáo nào cũng hướng tâm về Ngài. Đức Phật Thích Ca và Đức 

Chúa Giêsu đại diện cho Ngài trên thế gian nầy. Thế nên tất cả mọi người và kể luôn các ngài 

khoa học gia minh triết nói riêng. Trước khi lâm chung họ và gia đình cũng phải cầu nguyện 
trước Đức Chúa và Đức Phật cho con về Thiên Đàng hoặc Niết Bàn.  

 

Như thế thì các ông khoa học gia và người ta tin rằng có giải thoát và dựa vào tôn giáo để cầu 
xin. Tới đây thì rõ ràng các ngài ấy, không biết có thể giải thoát và làm sao giải thoát. 

 

Con người ta giống như cái hình nộm, có đó rồi một ngày kia cũng phải ra đi theo cái chu trình 
tiến hóa của văn minh. Là phần linh hồn phải học hỏi theo chu kỳ sanh trụ hoại diệt và hồi sinh.  

 

Hồi sinh đi đâu, đi trong cái định luật nhân quả, mắt thường và khoa học cũng thấy mà, biết mà. 

Để tôi chứng minh cho, là cái mới đó, là cái tân tiến đó, là cái tư tưởng mới đó, là có phải hồi 
sinh không. 

 

Muốn hồi sinh trong cảnh an lành hạnh phúc, thì phải tu luyện chứ tự nhiên làm sao mà có. 
Cũng giống như đi học ở ngoài đời, có cố công học thì trở thành bác sĩ, kỹ sư 

khoa học gia.v.v. Luật bù trừ của của tự nhiên của khoa học tâm linh. Khoa học vật chất hiện 

giờ có là cũng nhờ tâm linh phát triển mà. 
 

Muốn hồi sinh trong cái cảnh thoát phàm hoặc cảnh giới mà mình muốn cầu nguyện cho linh hồn 

của mình được siêu thoát. Mà không cần nhờ vả một ai, thì mình phải quyết chí tu luyện. Chứ 

cầu xin sao mà được, là mình phải hành cũng giống như những người đi trước họ đã hành thì 
mới thành tài.  

 

Muốn được phần hồn mình được thanh nhẹ và giải thoát cho nhanh, chỉ có hành theo Pháp Lý Vô 
Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Là tự giải thoát lấy chính mình để thoát ra trong chu kỳ sanh 

trụ hoại diệt và hồi sinh trong tâm thức Niết Bàn hay Thiên Đàng vĩnh cửu mà mọi người đều 

mong ước. 

 
NIẾT BÀN  

 

Từ Thiên hóa độ Cha ban 
Chân thành cảm tạ muôn vàng đức ân 

Không gian bất biến siêu hình 

Sanh sanh hóa hóa tạo hình thế gian 
Ra cùng thế giới Đại La 

Diệu thanh sáng tỏ chói chang tình Trời 

Hữu duyên thiên lý tương đồng 

Giữa minh đời đạo quân bình vẫn an 
Con thành tâm nguyện ơn trên 

Đường đi soi sáng cho người thức tâm 

Phi phi tỉnh lặng siêu âm 
Hữu tình nhơn loại cảm an thức hòa 

Phi bay thanh nhẹ tưởng lần 

Vô không định giới hoà vào không gian 
Ấy là chơn lý dịu thâm 

Là minh là cảm điều lành Phật ban 

Tức là đạt đạo lý không 

Hữu tình tình diễn diễn bài định tâm 
Tức là nhập diệt cõi không 

Vô cùng sống động vô cùng cao thâm 
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Ấy là siêu giác diệu thâm 

Là không là có có hoài không thôi 

Chân thành bày giải thật tâm 
Lý mình chính đại lý mình quang vinh 

Truyền cho tâm pháp Di Đà 

Cho thành chánh quả về ngay Niết Bàn 
Người người nối gót qui y 

Đời đời Phật pháp đời đời sướng vui 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

 
THIÊN ĐÀNG CẢM GIAO 

 

Nhìn xem thế giới diễm xinh 
Chiếu quang ánh sáng hương nồngTrời ban 

Vi vu thánh thoát nhịp nhàn 

Càn khôn xinh đẹp chan hòa tình thương 
Tình thương ban trải muôn phương 

Văn minh Trời Đất con người dựng nên 

Dựng nên hữu cảnh hữu duyên 

Duyên Trời duyên Phật duyên tình thế gian 
Thế gian tình cảm giao thâm 

Hòa vào các giới hòa vào vạn linh 

Vạn linh linh tánh tinh anh 
Quay cùng vũ trụ quay cùng hóa sanh 

Hóa sanh chuyển thức muôn vàng 

Thiên Đàng vạn cảnhThiên Đàng ân ban 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 

 

 
 

 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

9 

 

  

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 

 

    

 

 

 

 


