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SỐ-21 NGÀY 11….THÁNG…05…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. 

 

PHÙ DU 
Kệ 

 

Phù du một kiếp, biến rất nhanh 

Mây bay gió thoảng, cũng về không 

Ta đến ta đi, không hề tiếc 
Tu thiền luyện đạo, trở về không  

 

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. 

191. Hỏi: Cảnh Phù Du là thế nào?. 

192. Hỏi: Siêu thoát cảnh Phù Du thì tới cảnh nào là thật?. 

193. Hỏi: Nghe Thành Lợi nói, Phật, Phật, Phật, mà Phật là gì?. Xin minh giải. 

194. Hỏi: Có Niết Bàn thật sao?. 

195. Hỏi: Minh tâm là sao?. 

196. Hỏi: Kiến tánh là sao?.   

197. Hỏi: Ánh đạo vang là sao?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/05/2012 

191. Hỏi: Cảnh Phù Du là thế nào?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu Vô Vi nên biết rõ  

cái cảnh Phù Du là cảnh thế gian nầy là giã 
tạm. Có rồi là mất hết nay mai. 

 

Kệ. 

 
Mai đây chẳng có cái gì: Vĩnh 

Rõ ràng có mắt, chẳng thấy trông 

Cứ thế không thiền, không giác ngộ 
Làm sao siêu thoát cảnh Phù Du? 

 

Odense, ngày 03/05/2012 

 
192. Hỏi: Siêu thoát cảnh Phù Du thì tới 

cảnh nào là thật?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là tới Vô Vi Niết Bàn là cảnh 

thật. Cảnh vĩnh cửu. 

 

Kệ. 
 

Tu Vô mới biết Niết Bàn thật 

Có cảnh ta vô, khỏi luận bàn 
Vĩnh cửu rõ ràng, trong giới Phật 

Niết Bàn hằng hữu, Phật tiến vô 

 

Odense, ngày 04/05/2012 

193. Hỏi; Nghe Thành Lợi nói, Phật, 

Phật, Phật, mà Phật là gì?. Xin minh 

giải. 
 

Đáp: Dạ thưa. Phật là không; Phật là thanh 

nhẹ, chẳng có gì hết. 
 

Kệ. 

 

Xưa nay nguyên lý Phật khó về 
Cứ lý, rồi mong, không hành đạo 

Khó hành, khó mở, khó tiến vô 

Vô Vi nguyên tắc, tiến về không  
 

Odense, ngày 05/ 05/2012 
 

194. Hỏi: Có Niết Bàn thật sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Các Thầy tu và Bác tu, mình phải 

chứng tới đó chứ, không lẽ sách tự điển Phật, nói 

xạo sao. 
 

Kệ: 

 

Niết Bàn tới đó ngộ Thích Ca 
Mới biết mới hay có Phật Đà  

Ông Tư, Ông Tám, ai cũng chứng 

Chĩ đường vẻ lối, hậu nhơn khai 

Odense, ngày 06/05/2012 

 

195. Hỏi;  Minh tâm là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Minh tâm là hiểu thấu 

phần hồn. 
 

Kệ. 

 

Tâm minh sáng lạn, vẫn trường tồn 
Vía hồn thông thả, tự vào ra 

Gặp gió phong ba, ta mặc sức 

Dũng hành từng bước, vượt mây qua 
 

Odense, ngày 07/05/2012 

196. Hỏi; Kiến tánh là sao?.   

 
Đáp: Dạ thưa, Kiến tánh là tu sửa phần vía 

cho minh bạch. 

 
Kệ. 

 

Kiến tánh cho ta thức: Nhẫn Hoà 

Tu hành luyện đạo: Học Thứ Tha 
Trong ta có sẳn: Kim Hoàn Thạch 

Sáng toả một nhà: Ánh Đạo Vang   
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Odense, ngày 08/05/2012 

197. Hỏi: Ánh đạo vang là sao?.  

Đáp; Dạ thưa ánh đạo vang là Âm Ba của Đại Hồn, vang vọng về ba cõi. 

Kệ. 

Đạo tình khai triển, khắp không gian 
Ánh đạo từ quang, tiếp nối đường 

Vô Vi pháp lý, thiền thành thực 

Trực chỉ một đường, tiếng vọng sang 
 

 

 

• BẠN ĐẠO GÓP Ý HỎI: 1 

Tôi đề nghị anh Thành Lợi, nên làm cái webside. Tôi thấy anh cũng xứng đáng.  

Tôi nghĩ nhiều bạn đạo sẽ ủng hộ anh.       

B đ. 

• BẠN ĐẠO GÓP Ý HỎI: 2 

Tôi xin đề nghị với Thiền Gia LT Lợi nên mở 1 webside giống như vovinet.org, 

Có thể như " TGLTLoi.org " chẳng hạn . Để ai cũng có thể vào webside lấy bài xuống  

khi cần. Nhớ gởi cho tôi PĐ 14 , Cám ơn . 

B đ 

• BẠN ĐẠO GÓP Ý HỎI: 3 

Tôi đã nhận được PĐ 20 lần thứ 2, Rất cám ơn . Tôi xin đề nghị bạn LTL nên làm cái Webside 

đưa các bài viết PĐ lên internet, để bạn đạo tự động lấy bài xuống nghiên cứu và học hỏi. 

Như vậy lời vàng tiếng ngọc của bạn sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. 

Nhân tiện tôi có vài cái mẫu webside bạn coi thử " vovivotuchansu.org , vovilethanhloi.org , 

phattrienđienquang/tsh.org . (tsh : trường sinh học).  

Tôi nghỉ bạn có webside khác hay hơn. 

B đ. 

Thành Lợi Đáp. 

Nhiều bạn đạo yêu cầu, cho phép và đóng góp nhiều ý kiến thì con sẽ cố gắng làm để phục vụ 

cho Cô Bác Anh Chị mở xem cho thoải mái, khi nào mình cần.  

Kính bái 

Thành Lợi 
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198. Bạn đạo hỏi. 

Kính gởi bạn Thành Lợi thân mến. 

Báo Phúc Đáp điển năng, mà bạn viết ra mỗi 

kỳ rất hấp dẫn và phong phú. Có rất nhiều cái 

mới lạ, đem sự hữu ích cho chung.  Cùng nhau 
học hỏi. Học Thầy, học bạn.  

Tôi thì không có dị ứng bạn nào. Bạn nào 

thành đạt thì tôi rất mừng cho Vô Vi. 

Tiện đây tôi cũng xin hỏi bạn, nhờ bạn cho 

biết. Nếu bạn thấy cần thiết trả lời.  

Bạn Thành Lợi đã thành đạt được bao lâu rồi, 
xin cho biết?. 

Kính thư 

B Đ 

Thành Lợi Đáp 198. 

Cám ơn Bác có lòng thương con và cũng không 
có dị ứng. Con rất mừng có Bác. 

Thì con cũng tình thiệt nói cho Bác biết là con 

thành đạt hơn 11 năm rồi. Con có trình cho 
Đức Thầy xem năm 2005. 

Năm 2005, con được ban tổ chức thiền viện Vô 

Vi quốc tế, bảo lãnh Thầy và con qua Úc Châu.  

Con có qua Úc ở trông coi và quan sát thiền 

viện Vô Vi quốc tế 3 tháng. Con còn tài liệu cất 

giữ. Bạn đạo Úc thì biết nhiều về con. 

Năm 2004, con được Đức Thầy cho phép con 

trả lời mục thư tín của bạn đạo gởi cho Thầy, 

hỏi về điển quang. Lúc đó Thầy 80 tuổi. 

Kính Bác 

Thành Lợi 

 

BẠN ĐẠO HỎI. 199 

Chào bạn Thành Lợi, tôi cũng mừng là có bạn 

đem những tin vui đến với tôi. Tôi thì tu cũng 
lâu gần 40 năm và nghiên cứu rất nhiều Thầy, 

nhiều kinh. Tôi cũng chưa từng nghe Vô Vi bát 

chánh đạo. Vừa qua bạn giải thích Vô Vi bát 
chánh đạo thật cao siêu. 

Thế nên tôi thắc mắc là bạn học ở đâu, học ở 

kinh nào, mà bạn minh giải siêu như vậy. Bạn 
minh giải quá rõ ràng, không sai. 

Tôi hỏi bạn, để tôi học hỏi. Nếu bạn có thể trả 

lời. Tôi rất cám ơn, điều tôi thắc mắc. 

Bđ 

 

THÀNH LỢI ĐÁP. 199 

Con đây học ở Thiên Kinh 

Thế gian không có, kiếm tìm được đâu 
Học thiền chơn lý cao sâu 

Chơn kinh vô tự, diễn ra tỏ bày 

 
Cám ơn Bác đã có lòng 

Hỏi thăm thắc mắc, cho người tâm giao 

Dạt dào tình nghĩa đổi trao 
Con đây cảm kích, tỏ lòng biết ơn 

Kính Bác 

Thành Lợi 

 

 Triết Học Vô Vi 
ĂN CƯỚP TU CŨNG THÀNH PHẬT 

 
 

KỲ NẦY MÌNH PHẢI THÀNH PHẬT, CHỨ MÌNH ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ?. 

Kệ 

Tu thiền tâm thức sẽ chuyển sang 

Điển quang Trời Phật sẽ thọ liền 

Giúp cho Cô Bác Thiên Đàng tiến 
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Chuyển biến kịp thời Cô Bác sang 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 

Hôm nay con đóng góp tiếp đề tài. ĂN CƯỚP TU CŨNG THÀNH PHẬT.  

Sự thật thì con xin thưa. Để Cô Bác Anh Chị mình nhìn thấy. Kiếp nầy mình không thành Phật. 

Vậy chứ mình chờ đến kiếp nào?. 

Chuyện nào tu đạt được kết quả, con đều viết ra để chia sẽ cho Cô Bác Anh Chị đỡ tốn thì giờ 

tìm kiếm. Đường tu thì mong lung. Con tìm ra thì con nói hết. Có gì đâu mà dấu diếm, giúp đỡ 

cho Bà Con Cô Bác thôi. Cái sự thật mà ngàn năm chưa tìm thấy. Khi mà Cô Bác Anh Chị tìm 

thấy thì đây là thật sự là hạnh phúc. Sống để tu, sống để học hỏi, cái thế giới hiện thời. Khi mà 

tìm ra cái thế giới Hiện Thời thì có phải KHOA HỌC không. 

Ai cũng nói Hoá Kiếp. Mà không có cách hướng dẫn cho người khác Hoá Kiếp. Hiện tại Vô Vi, 

mình học tu thiền thì trong tương lai sẽ HOÁ KIẾP. Ngay ở kiếp nầy. Chứ còn đợi bao giờ nửa?.  

• Anh cố gắng đi học thì tương lai anh sẽ là Bác Sĩ, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Kỹ Sư, đúng không?.  

• Không lẽ mình nói tôi học kiếp nầy thì chờ kiếp sau, tôi mới thành Tiến Sĩ, Bác Sĩ thì vô lý. 

Học thiền cũng vậy. Mình tu ở kiếp nầy thì mình sẽ Thành Đạo. Ngay kiếp nầy. Thành Lợi nói.  

Thành Đạt là HOÁ KIẾP. Thì mình mới hiểu.  

Thiên Đàng có cửa đi lên 

Cớ sao không học, để sang Thiên Đàng? 

Thế Gian chẳng có thiết bàn 

Lo tu, lo dưỡng, lo về cố hương 

Con nói cho Cô Bác anh Chị tu để đạt, con ngậm miệng lại, thì con tu cũng uổng cho một đời. 

Người nào có khả năng nói, cứ nói. Người nào không có khả năng thì thôi. Chứ có gì đâu mà phải 

ganh tị. Con không có ích kỉ. Ai hiểu sao thì hiểu. 

Tu thiền Vô Vi sẽ thành Phật ngay kiếp nầy. Ăn cướp cũng thành. Con có nói nhiều lần qua 

những bài báo vừa qua.  

Hôm nay con nói chính xác thêm, cho Cô Bác Anh chị tường tận, để mà tu. Người nào không 

dám nói. Chứ sự thật thì con sẽ trình làng. 

Kính trình lên đấng Thiên Tôn 

Ban cho sức đạo, con trình Thế Gian 

Thiên Đàng có cửa tiến sang 

Tham thiền học đạo, tiến sang Thiên Đàng 

Con tu, con chia sẽ mọi người. Ngoài ra không có muốn ước ao gì hết. Cái mình tu học 

để làm gì?. Chết gói đem đi được sao, cái mình hiểu. Tại sao biết, mà ngậm miệng. Ông Trời 

cho cái miệng không lẽ chỉ ăn thôi sao.  
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Tu mà không thành thì làm sao chia sẽ và giúp đỡ người khác cùng đạt như mình đạt. Thế nên 

con thấy cái chuyện nầy. Mình nên chơn chánh mà giúp người.  

Nếu mình tu thành thì nên giúp đỡ người khác tu thành.  

Còn mình tu chưa thành thì cũng ráng. Tu để thành. Đừng nên mượn đạo mà gạt chúng sanh.  

Con người ai cũng có trí thông minh. Nhớ cho!  

Người ta giúp cho mình tu thành thì đừng có chê bai, sỉ báng.  

Thời đại nầy, mình không nên gạt gẫm. Cái gạt gẫm của mình sẽ làm cho trí thức nhơn 

sinh, không tiến bộ. Vã lại cái đạo của mình sẽ không khá. Chính mình tự xạo thì làm sao 

đem lại vinh quang. Thế nên mình là người tu, phải tự ý thức cái mình truyền đạo. Anh truyền 

đạo mà chính anh không đạt thì làm sao anh truyền?. 

Anh học toán không đúng thì làm sao anh dạy toán?.  

Cái tâm linh, cái đạo nầy, nó còn cao siêu hơn Toán Học cả tỉ lần thì làm sao anh làm?.  

Cái nầy không phải là chuyện giỡn chơi, đùa nghịch, nói đại mà mình không đạt kết quả.  

Rất nguy hại cũng giống như làm toán sai. Mà cứ bảo là đúng. 

Mình có tu thành thật hay không. Tự mình biết. Khi mà tự hiểu biết ngay chỗ nầy.  

Thì mới đóng góp cho chung. Cho mọi người cùng thành thật tu như mình. 

- Mình tu cái miệng, tu mà còn tham. Bộ người khác họ mù sao?.  

Mình có hai con mắt, chứ thiên hạ, họ có cả trăm ngàn con mắt. Ai cũng có học, cao học, đại 

học, hiểu rộng, mình qua, trăm ngàn con mắt họ, được sao?. 

- Ở đời mình đi học không đạt thì làm sao mình giúp người khác, đúng không?.  Đạo cũng vậy. 

Người tu nên nhìn ngay chỗ nầy, đừng cho mình là tốt. Nếu mình là tốt thì không cần phải đi tu.  

• Thành một kiếp người thì rất khó.  

• Gặp pháp tu thành, còn khó hơn.  

• Ráng tu cho đạt, ở kiếp nầy. 

Kiếp nầy phải ráng nên tu 

Kẻo không có dịp, tái duyên chuyện trò 

Kiếp sau hoá kiếp thành bò 

Để ta trả nợ, kiếp nầy đã vay 

Mình không tin, mình sẽ trở thành trâu bò kiếp sau, để trả nợ. Anh tu đi, Trời Phật và Vô Vi sẽ 

giúp huệ nhãn cho anh mở, thì anh sẽ tin và hết hồn. Anh sẽ trở thành trâu bò để trả nợ, một 

cách tinh vi, khoa học rõ ràng.  
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Mình thiếu nợ nhiều lắm, mình không có oai đâu. Dạo ở địa ngục coi là thấy tội mình hết hồn. 

Anh tu đi thì anh sẽ dạo cảnh địa ngục xem. 

200. Hỏi: Bây giờ làm sao tu thành Phật ở kiếp nầy?. 

Đáp: Dạ thưa; mình chịu khó tu thiền Vô Vi thì sẽ có người giúp cho. Cũng không có gì khó 

khăn. Nếu mình muốn tương lai mình sẽ HOÁ KIẾP ngay ở kiếp nầy; như Thành Lợi nói. 

• Để con giải thích cho Cô Bác Anh Chị thấy rõ ràng nhe. 

• Trước kia Cô Bác Anh Chị làm nghề gì và học nghề gì thành đạt?. 

Thí dụ; Như nghề may.  

Lúc mà Cô Bác Anh Chị đang học nghề may, chưa thành nghề. Cô Bác Anh Chị học thế nào ở vị 

Thầy dạy mình may ?.  

Thì người hướng dẫn kỹ thuật may thế nào, mình coi kỹ thuật đó mình làm. Thì đạt đúng không!  

 Mình học và làm vài ba lần, chưa khéo?. Hành nhiều, sẽ giác ngộ ngay chỗ nầy. 

 Thì Đạo nó cũng vậy. Không khác gì ở đời. Mình cứ học đạo, giống như học may ở ông 

Thầy dạy may vậy đó. Thì đâu có khó đâu. 

Gặp người tu đạt, có chân tâm, họ sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho mình đạt. Chắc chắn sẽ đạt. Đừng 

có làm biếng thôi. Làm biếng sẽ thành heo.  

Ai ngại không dám nói mình sẽ thành con heo kiếp sau. Chứ Thành Lợi, con dám nói sự thật. 

Nếu Cô Bác Anh Chị nào muốn chia sẽ thì không có chuyện gì, con phải dấu diếm hay sợ sệt. 

Con nói ra để giúp cho Cô Bác Anh Chị nào muốn HOÁ KIẾP thành đạt, ở kiếp nầy thôi. Còn Cô 

Bác Anh Chị nào không tin thì thôi. 

• Kiếp nầy không Hoá thì kiếp sau, làm sao Hoá?. Đâu có dịp đâu.  

• Kiếp nầy không học, thì kiếp sau làm sao thành?. Kiếp sau mình thành con heo, con gà, con 

vịt, con nai.v.v. 

• Thì có phải đời nầy quyết định, cho mình không! Con giải thích Khoa học và rõ ràng! 

201. Hỏi; Tu có thành không?.  

Đáp; Dạ thưa: Người tu đạt, không bao giờ nói láo. Anh có niềm tin thì anh sẽ thành. 

Mình học cái nầy, nên tận tâm chăm chỉ, giống như mình học làm bánh, hay học may đồ vậy 

thôi. 

Tận tâm học hỏi âm thầm 

Mình hành cho đúng những gì pháp ghi 

Lời truyền mình phải dự thi 

Sau nầy điểm đạo, ta thời thăng hoa 

Kính bái 
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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 

 

 

 

 

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 
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HJERTESYGDOM! 

Bài Thơ  

GIẢI BỊNH TIM 

 

Mange folk har en hjertesygdom 
Hvis man er syg så kan man gøre noget selv 

Hvis man vil undgå den 

Kan man dyrke VÔ VI meditation 
 

Fordi man tager for meget af det 

Det er unødvendigt i vor verden 

Derfor bliver man ens hjerte sygt 
Men hvis man studerer meditation kan man 

godt reducere den 

 
Hjertet banker hårdt og ondt 

Man kan opleve det selv uden at andre ser det 

Man studerer meditation og oplever et mirakel 

Som Gud og Buddha giver til søde mennesker 
der lærer meditation 

 

Hjerte er uafhængigt af 
De unødvendige ting som påvirker 

sygdommen 

Hjertet kommer op på et højere niveau 
Og sygdommen kan reduceres fordi man har 

øvet sig på meditation 

 

Man kommer hjem og studerer meditation 
Det er en speciel energi fra Gud Mor giver 

Der giver balance i både krop og sjæl 

Det er fordi man lærer meditationens energi 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 
 

 

Bịnh nầy là của nhân gian 
Người nào cũng bịnh do mình gây nên 

Người nào muốn bớt bịnh tim 

Cần nên tu luyện pháp thiền Vô Vi 
 

Bởi vì mình đã dại mang 

Những gì trắc ẩn ở ngay tình đời 

Thế nên bịnh hoạn tơi bời 
Cần tu để tránh những gì bịnh đau 

 

 
Tim mình nhức nhói buồn đau 

Không ai biết được nó đau thế nào 

Mình tu sẽ được phép mầu 

Những gì Trời Phật ban cho người hiền 
 

 

Tim mình sẽ khỏi dính liền 
Ở nơi trần tục làm mình bịnh đau 

Tim mình sẽ vượt cõi cao 

Bịnh tình sẽ bớt nhờ mình luyện trao 
 

 

 

Về nhà cố gắng dồi trao 
Điển quang Mẫu Mẹ ban cho người thiền 

Học thiền tâm tánh bình yên 

Là nhờ tu luyện pháp thiền điển quang 
 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

 


