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SỐ 103 NGÀY 21 THÁNG 08 NĂM 2014 

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. 

 
THIÊN ĐIỂN 

 

Kệ 
 

Hành thiền tu thiện, sẽ tiến xuyên 
Phật pháp tự nhiên, sẽ nối liền 

Thiên điển Phật Trời, thường trợ giúp 
Tiến về Phật giới, điển thiên ban 

 
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. 

893. Hỏi: Tu lâu năm, sao còn bệnh, anh có biết, xin giải thích giùm? 

894. Hỏi: Trược nằm ở đâu, xin chỉ giúp? 

895. Hỏi: Làm sao biết mình trược? 

896. Hỏi: Có cách nào làm giảm trược? 

897. Hỏi: Ai tìm ra môn thể dục Di Đà? 

898. Hỏi: Tại sao phải gọi thể dục Di Dà? 

899. Hỏi: Bệnh đột qụy, tai biến do đâu sanh ra? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/08/2014 

893. Hỏi. Tu lâu năm, sao còn bệnh, anh có 
biết, xin giải thích giùm? 
  

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là mình còn trược. 
 

Kệ 
 
Bệnh tình khó giải, trược chưa tan 

Tại vì nội tạng, khó giải bàn  
Hôm nay Bác hành, theo pháp Phật 

Uống nhiều thuốc Phật, Phật sẽ ban 

Odense, ngày 13/08/2014 

 
894. Hỏi.  Trược nằm ở đâu, xin chỉ giúp? 
 

Đáp: Dạ thưa; Trong nhà, quốc hội, hãng 
xưỡng, trong chùa, tu viện v.v.. 

 
Kệ 
 

Chỗ nào cũng có, trược phát ra 
Khó mà tránh khỏi, khối trược tà 

Cố gắng Bác hành, thiền cho đúng 
Hào quang ánh sáng, Bác sẽ qua 
 

Odense, ngày 14/08/2014 

895. Hỏi. Làm sao biết mình trược? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thấy mình bệnh nặng trược. 

 
Kệ 
 

Dầy công hành pháp, chớ tính toan 
Tham lam sân hận, tránh giựt giành 

Thiên hạ đẩy dầy, trong bệnh hoạn 
Thần kinh khối óc, trược khó tan  

Odense, ngày 15/08/2014 
 

896. Hỏi. Có cách nào làm giảm trược? 
 

Đáp: Dạ thưa; Làm thể dục Di Đà sẽ hết. 
 
Kệ 

 
Trược ẩn trong mình, khó giải ra 

Mình nên lạy Phật, niệm Di Đà 
Tâm tánh sẽ hiền, khi hành đúng 
Đã thông kinh mạch, trí sẽ an 

 

Odense, ngày 16/08/2014 

 
897. Hỏi. Ai tìm ra môn thể dục Di Đà? 

 
Đáp: Dạ thưa; Con Lê Thành Lợi có dịp may 
thấy và hỏi Đức Phật Di Đà tập thể dục, nên 

con tiết lộ ra. 
 

Kệ 
 
Di Đà thể dục, rất cao sâu 

Giúp đỡ cho ta, rất nhiệm mầu 
Tâm nguyện Di Đà, nên hành đúng 

Bệnh tình nan giải, cũng sẽ yên 

Odense, ngày 17/08/2014 

898. Hỏi. Tại sao phải gọi thể dục Di Dà? 
 

Đáp: Dạ thưa; Là bởi vì Phật Di Đà tập thể dục, 
mỗi cử chỉ Ngài đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

Kệ 
 

Gắng công xây dựng, mỗi khi hành 
Cố gắng làm lành, trược sẽ tan 
Điển thanh sẽ giúp, cho mình tiến 

Siêng năng tu luyện, điển sẽ tăng 
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Odense, ngày 18/08/2014 
 

899. Hỏi. Bệnh đột qụy, tai biến do đâu sanh ra? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bản thể tới ngày điển sẽ bị xung đột, khó tránh. 
 

            Kệ 
 
Điển năng nội tạng, mất quân bình 

Thần kinh khối óc, sẽ vỡ tung 
Khó tránh liệt người, mang tật bệnh 

Lo tu giải toả, nổi niềm đau   
________________________________________________________ 
 

Odense, ngày 19/08/2014 
 

900. Hỏi. Tu Vô Vi có chắc ngừa được bệnh tai biến không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu về điển sẽ có cơ hội tốt, giải được nhiều chứng bệnh.  

 
        Kệ 

 
Bản thể trong mình, quá trược ô 
Thế gian dùng điển, của Phật Trời 

Thanh lọc tâm hồn, theo pháp chỉ 
Ngày đêm tu luyện, nguyện Nam Mô 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

VERDEN ER DIN 

55 

THẾ GIỚI CỦA ANH 

 
Her er din verden 

Hvis du vil hente den, er den der 
Farverig med forskellige blomster på 
engene 

De fire årstider er meget smukke i 
naturen 

 
Du kommer til at lære mirakler fra Gud 
og Buddha 

Så får du energi fra Buddhas meditation 
Din sjæl er forbundet med Paradis 

Paradis, som du var væk fra i tusinder af 
år 
 

Lær meditation uden ad 
Med nogle anbefalinger fra Buddha 

Det er meget enkelt 
Hvis du ikke praktiserer meditation så 

tror du, at Gud og Buddha er meget langt 
væk  
 

Men du opdager 
At Han er nær dig og hjælper dig 

Hvis du lærer anbefalingerne flittigt 
Dag og nat, som Gud og Buddha 
anbefaler 

 
Så bliver du både klog og tilgivet 

Og du får mod til at komme over 
problemer 
Du kommer over den situation, som du 

har været i før 
Ræk hånden frem og hent dit Paradis  

 
Så kommer du tilbage til dit Paradis 
Der er fire årstider, og naturens farver 

skifter  
Så er der rigtig plads for Gud og Buddha 

De viser den åbne vej, som du har drømt 
om 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Đây là thế giới của anh 

Nếu anh với lấy, Thiên Đàng là đây 
Cỏ cây hoa lá đủ màu 
Bốn mùa tươi đẹp, khoe màu hồn nhiên 

 
 

 
Anh về học phép Phật ban 
Để anh thâu lượm, điển quang pháp thiền 

Tâm anh sẽ được nối liền 
Thiên Đàng Cực Lạc, xa rời nghìn năm 

 
 
 

Chăm lo tu học ân cần 
Siêng năng học hỏi, những điều Phật 

khuyên 
Những điều Phật thuyết giản đơn 

Không hành không hiểu, tưởng là Phật xa 
 
 

Không dè Phật cũng chẳng xa 
Gần ta gang tấc, giúp ta đạt thành 

Nếu anh cố gắng chuyên cần 
Ngày đêm chuyên luyện, pháp thiền Phật 
ghi 

 
Tâm mình sẽ đạt Trí Bi 

Dũng hành tiến tới, lo chi mà phiền 
Để anh vượt khỏi Ta Bà 
Vói tay với lấy, Thiên Đàng trong ta 

 
 

 
Trở về thế giới của ta 
Bốn mùa hoa nở, đổi màu hồn nhiên 

Chốn nầy mới thật Phật Tiên 
Khai màn cho thấy, những điều mình mơ 

 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
LÀM SAO TU ĐẠT NHANH 

NÓI  THẬT  
 

 Dạ thưa Cô Bác Anh Chị Bạn đạo. Tu làm sao mau đạt, Con viết ra cho Cô 
Bác Anh Chị bạn đạo nào thích tìm hiểu thì nghiên cứu, còn không thì thôi. Có sao, 
Con nói vậy, mong các Bác các Cô và các Anh Chị hiểu cho. Sau đây, Con sẽ kể tại 

làm sao, mình tu mau và tại làm sao mình tu lẹ, để Cô Bác và Anh Chị có dịp nghiên 
cứu và rút ngắn đoạn đường hơn. Chứ Con cũng không biết nói gì hơn là bày tỏ sự 

thật. 
 

Con không biết nói gì hơn 

Chỉ là ghi lại, những điều lý chơn 
Mong sao Cô Bác ngộ liền 

Để mà khỏi phải, tầm xa chơn hồn 
  

Tu mau là mình nhớ ghi lại vào trong cuốn sổ tay, sự tu hành của mình 

hằng ngày cho nó ăn khớp với cái tâm mình tu. Những cái nào đúng, những cái nào 
sai, mình sửa chửa bản thể mình, sao cho nó ngăn nắp. Rồi mình loại bỏ những phần 

trược và giữ những phần thanh. Mình ghi vào cuốn sổ tay, mỗi ngày những hành 
động, tư tưởng của mình coi tiến triển tới đâu, từ đời lẫn đạo.  

Mình phải kiểm soát hằng ngày hằng giờ hằng phút và hằng giây. Như 

những chuyện bình thường quét nhà, rửa chén, và những việc làm lặt vặt trong công 
sở, hãng xưởng.v.v.  

 
Vì cái nhỏ nhất cũng là đạo, nên mình phải ghi và chú ý, đạo là từ mọi 

trạng thái. Để sau nầy mình sẽ thức giác từ mọi trạng thái. Kêu bằng tiểu giác 

trước, rồi đại giác sau và toàn giác.  
 

Đừng có khinh thị những chuyện bình thường lặt vặt, mà không thấy đạo 
nó ở đâu. Tất cả đều là đạo. Mình nên ghi vào trong cuốn sổ tay thì có bằng chứng và 

mình dễ thấy mình tiến triển nhiều, hơn là mình hứa cái miệng. Tâm nói tu, mà xác 
thân không tu. 

 

Tâm tu thì phải hành trì 
Cái nào lẽ phải, thì hành ngày đêm 

Bắt mình, minh chứng hiện thân 
Ghi vào cuốn sổ, tỏ tường mai sau 

 

Mình có ghi thì mình mới thấy mình tiến bằng hiện thực, chứ không có lý 
thuyết. Tại sao mình tham, rồi mình bỏ được cái tham nầy bao nhiêu.  

 
Từ lúc chưa tu, đến lúc đang tu. Mình mà bỏ được cái tham rồi, thì mình 

còn quí hơn ông tổng thống. Vì ông tổng thống còn tham danh.  

 
Tại sao người ta tham, bởi vì người ta thiếu, thì người ta mới tham. Còn 

người tu dư thừa rồi lấy gì mà tham.  
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Mình phải kiểm soát lấy mình, chứ không có ông Thầy nào kiểm soát 

mình. Vì tu „ Vô Vi điển quang trường sanh học „ là Tu tự do 100 % kêu bằng tự 
tu, tự tiến, mình mà đi quá lố là mình tự phạt mình.  

 
Chứ ông Thầy, ổng không có phạt ai. Tùy theo mỗi người muốn sắp xếp 

cuộc hành trình của mình ra sao thì sắp, vì đây là nghiệp chướng mình phải trả. 
Nhưng mà mình phải trả cách nào, cho nó nhanh.  

 

Có người chịu trả thì nó lẹ, có người cũng trả nhưng mà nó lâu. Là do mình 
không có dứt khoát và không ngộ người truyền pháp. 

 
Tu thì dứt khoát đừng mê 
Thì mau tiến tới, đến bờ giác tâm 

Tu mà không dứt trần tâm 
Cái tâm vọng động, tu hành nó lâu 

 
Sở dĩ Con nói ra lý lẽ nầy, là Con muốn giúp cho người mới tu, khỏi ngại 

ngùng trên bước đường tu giải thoát.  

 
Đở tốn công lao nhiều, mau thành đạo và giúp đỡ người kế bên. Còn như 

người tu lâu năm mà không đạt thì họ có phương thức riêng của họ, Con không có ý 
kiến. Còn như Con thì không có cất giấu, hay là làm bí mật.  

 

Tu mà còn cất giấu là tu không biết, tu không hiểu, tu không đạt. Rồi lựa 
lời nói cái nầy bí mật, cái kia bí mật, rồi ám chỉ có cấp cao như là Thầy hay Hòa 

Thượng tu lâu năm mới giác ngộ, còn như mình mới tu thì không có giác ngộ. Nói vậy 
là sai. 

 

Người tu lâu năm, không giác ngộ là người đó không có tu chánh, thì làm 
sao mà giác. Đề cao họ quá, là sai, là làm cho mình lũng chí thêm thôi.  

 
Mình nên kính trọng họ, hơn là mình đề cao, hay là nịnh bợ. Họ cũng như 

mình, mình cũng như họ. Đều là một người bình đẳng như nhau, nếu mình một lòng 

tu, thì mình cũng sẽ giác ngộ như thường.  
 

Nếu mình chịu thực tâm tu và thực tâm buông bỏ những tánh hư tật xấu. 
Thực tâm cải sửa, từ một người không chính chắn, trở thành một người chính chắn. 

Thì sẽ đạt những gì mà mình mong mỏi, tìm kiếm bấy lâu nay. 
 
Tu mà dấu diếm tùm lum 

Là tâm không giác, lấy gì chứng minh 
Tu mà chứng được điều hay 

Thì mình không tiếc, nói điều lý chơn  
 
Mình tìm kiếm minh sư, mà chưa gặp thì đó là mình chưa có duyên, nếu 

mà có duyên rồi, nghe qua một lời nói, mình cũng có thể ngộ pháp như thường.  
 

Ngộ pháp là sao! Là gặp được một pháp báu để tu, để tiến, để giải thoát 
cái nghiệp mà mình đang cưu mang.  

 

Nghiệp đó là nghiệp gì! Dạ thưa đó là sanh lão bệnh tử khổ. Khổ quá rồi 
không biết phải làm sao cho hết khổ, cái đó kêu bằng nghiệp. Bởi vì, cái chết đang đe 

dọa chúng ta. Chết rồi không biết phải đi về đâu? Thiên Đàng hay Địa Ngục.  
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Nói hoài mà mình không thấy Thiên Đàng đó ở đâu. Tu Vô Vi sẽ chứng 

minh Thiên Đàng và Địa Ngục có, như lời Phật giảng trong kinh.  
 

Nếu mà lúc sống mình không biết gì, thì sau khi chết linh hồn của mình sẽ 
đi vào cõi không biết. Đó là cõi âm, hay còn gọi là cõi Âm Phủ. Còn biết thì mình nên 

nói ra cho mọi người cùng biết. 
 
Thiên Đàng chỗ ở thanh cao  

Chư Tiên chư Phật, thường sang chốn nầy 
Chốn nầy chỗ ở thật sang 

Như lời Chúa nói, Phật truyền ngàn năm 
 
Chuyện tu cất giấu là chuyện hồi xưa kia, vì mấy vị tu không đạt, không 

hiểu, không biết kinh Phật nói sao. Cắt nghĩa không ra, cho người khác hiểu, rồi làm 
tịch như là mật pháp, bí mật và nói chuyện hoang đường.  

 
Theo con nghĩ, người thường, mà cương quyết tu, thì cũng đạt pháp như 

thường.  

 
Bây giờ giữa thời đại văn minh, biết được, hiểu được, làm thế nào tu mau, 

tu lẹ, tu nhanh, tu tiến, tu đạt, thì mình nói ra để đóng góp.  
 
Cách thức nào mình tới nhanh, cho ai muốn trao đổi thì trao, chứ không có 

giấu và không có diếm. Sự thật là sự thật. Thời đại ngày nay rất văn minh.  
 

Nếu những nhà khoa học, mà họ khám phá cái nầy, cái kia, mà họ cất 
giấu, che đậy thì làm sao họ khá, và nhơn loại tiến.  

 

Cất giấu là chuyện 2000 năm về trước. Còn bây giờ năm 2004 là vào kỹ 
nguyên Di Lạc, Khoa Học Di Đà, là có cái gì bày ra hết, sợ mình không lãnh hội nổi. 

 
 Người của Thượng Ngươn Thánh Đức của kỹ nguyên Di Lạc, ở giới cao 

siêu. Thì không có cất giấu hay hà tiện với ai. 

 
Kỹ nguyên Di Lạc ra đời 

Giúp cho nhơn loại, thoát vòng khổ đau 
Tâm thân hạnh phúc đời đời 

An vui tận hưởng, những gì Trời ban 
 
Đầu tiên muốn tu giải thoát, mình phải thành thật với chính mình, dấn 

thân hành pháp đứng đắn. Tâm phải dứt khoát buông bỏ sự đời. Nhưng vẫn ở chung 
với sự đời với gia đình và làm việc ngoài xã hội.  

 
Cái khó nhứt là ngay chỗ buông bỏ sự đời mà vẫn ở chung với sự 

đời. Tại vì, mình còn ăn, còn làm việc và mình tu rút ngắn đoạn đường. Kêu 

bằng tu tắt, ” Đời Đạo Song Tu. 
 

Cái nầy gọi là sau bức màn thiêng. Sau nầy Cô Bác sẽ khám phá ra 
tuyệt chiêu. 

 

Cơ bản muốn phần hồn giải thoát, phải thanh lọc 9 điểm sao đây: Tham, 
sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, và chết nhát. 
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Qua kinh nghiệm bản thân: Mới đầu tập bỏ 50% tham lam, rồi từ từ thức 

giác buông bỏ sự tham lam xuống còn 30 %, 20%, 10 %……Cho tới 0 % .  
 

Tham ở đây nó có nhiều trình độ từ nặng cho tới nhẹ. Nhẹ nhứt là không 
còn muốn và không còn thích. Tu mà thích ăn cái nầy ngon, cái kia dinh dưỡng là 

trình độ còn tham ăn, tu mà muốn cái nầy tốt, cái kia tốt là trình độ còn chê khen. 
Chưa thấu đạt. 

 

Tu mà còn muốn cái ngon 
Là tu chưa dứt, đoạn đường si mê 

Thân tâm đau khổ tràn trề 
Tại vì cái tánh, chưa hành đến nơi 
 

Muốn dẹp bỏ cái tánh xấu nầy, mình viết vào cuốn sổ tay: Bửa nay làm cái 
gì tốt, mình ghi vô. Bửa nay làm cái xấu mình cũng ghi vô luôn, từ 9 cái điểm bên 

trên như là: Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, và chết nhát lần lần mình loại bỏ hết.  
Bỏ hết từ cái khen cái chê, cái thích, cái muốn, lần lần tâm và thân của mình nó sáng 
trí lên và nó nhẹ ra.  

 
Tại sao nó sáng trí ra nó nhẹ ra?  

Là nhờ mình niệm Phật trong lúc tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, nó thử 
tâm mình. Niệm Phật mới khôn. Khôn là mình câm miệng, không động, cãi vã lại với 
tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục và sợ sệt chết nhát.  

 
Mình bị bạn bè, gia đình, chồng, rồi vợ, rồi con, nó hù là mình sợ, thì lấy gì 

mà tu. Mình sợ cái nầy, sợ cái kia là chết nhát, thì làm sao, sau nầy mình xuất 
hồn đãnh lễ Phật. Chứng quả vị vô sanh, hội ngộ với Như Lai Phật Tổ. 

 

Thế nên bắt đầu vào tu, chuyện lớn, hay chuyện nhỏ, ở ngoài đời hay 
trong gia cang, mà mình cốt ý làm thực tâm hành cho tới đích. Thì mình mới khám 

phá ra, tu là sửa tâm sửa tánh. Thì chỗ nào mình cũng tu được, từ gia cang cho đến 
chỗ làm việc. Để sửa cho tâm tánh mình quân bình.  

 

Chuyên tu thì phải thực hành 
Ngày đêm chăm chỉ, những điều lý chơn 

Thực hành quán xét từng li 
Việc đời thế sự, rèn trui phần hồn 

 
Thí dụ:  

Chuyện thiện thôi. Không phải mình ra ngoài, mình làm việc thiện bên ngoài là mình 

thiện đâu. Biết tu thì ở trong nhà mình làm việc thiện, việc từ bi cũng được. Ở trong 
nhà mà mình không thiện, không từ bi với chồng, với vợ, với con mình, thì miễn nói 

chuyện từ bi ở ngoài đời. Nói chuyện từ bi ở ngoài đời là giả dối.  
 
Thế nên ở trong nhà mình thực hiện từ bi ở trong gia đình mình, gia đình 

mình mà mình thực hiện được từ bi. Thì mình mới thực hiện từ bi cho nhân loại.  
Như là chồng mình nó la chửi, con mình nó la hét, thử coi mình có trình độ tha thứ 

không, hay mình la hét chửi trả lại. Nếu mà mình từ bi với chồng mình, từ bi với vợ 
mình, từ bi với con mình, thì mình mới từ bi với người khác.  
Còn tiếp kỳ sau.../.... 

 
Kính lời,  

Con Lê Thành Lợi



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 
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