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SỐ - 35 NGÀY 01….THÁNG…10…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. 

 

SỨC ĐẠO   
Kệ 

 
Sức đạo thâm cao, gánh vác hoài 

Vùi mài thân thể, chẳng lao đao 

Mắt khép mĩm cười, trong bễ khổ 

Tâm thân dũng mãnh, điển đạo giàu 
 

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. 

306. Hỏi: Sức đạo là sao ?. 

307. Hỏi: Hạ quyết tâm tu là sao ?. 

308. Hỏi: Tu mà buồn rầu là sao ?. 

309. Hỏi: Làm sao hết buồn rầu?. 

310. Hỏi: Lạy Phật có công hiệu gì ? 

311. Hỏi: Uống thuốc Phật có công hiệu gì ?. 

312. Hỏi: Gia thêm tuổi thọ, tăng thêm thần là sao ?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2012 

306. Hỏi: Sức đạo là sao ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu phải có điển lực. 

 
  Kệ. 

 

Tu trì phải có, điển lực cao 

Chăm lo cố gắng, hít thở vào 
Điển quang của Phật, thường hay phát 

Cho người thành thật, hạ quyết tâm 

 

Odense, ngày 23/09/2012 

 
307. Hỏi: Hạ quyết tâm tu là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Muốn có điển lực, phải quyết 
chí làm. 

 

Kệ. 

 
Muốn cho điển lực, Bác dồi dào 

Vô Vi nguyên tắc, Bác dồi trao 

Quyết chí thực hành, luôn tiến giải 
Có khó chi đâu, Bác phải buồn 

 

Odense, ngày 24/09/2012 

308. Hỏi: Tu mà buồn rầu là sao ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là còn trược, không thực 

hành theo nguyên tắc mà người đã viết 
ra. 

 

Kệ. 
 

Buồn rầu là trược, đã hút vô 

Nên lo tu luyện, mỗi đêm thiền 

Phật sẽ thương tình, ban thanh điển 
Khai tâm mở trí, khỏi phải phiền 

 

Odense, ngày 25/09/2012 

 
309. Hỏi: Làm sao hết buồn rầu?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Lạy Phật, uống thuốc Phật 
thường xuyên. 

 

Kệ. 
 

Buồn rầu thì cứ, lạy Phật đi 

Để cho Phật giải, mỗi khi sầu 

Trí ý khi hành, nên đứng đắn 
Thành tâm lục tự, niệm Nam Mô 

Odense, ngày 26/09/2012 

 
310. Hỏi: Lạy Phật có công hiệu gì ? 

 

Đáp: Dạ thưa; Lạy Phật có tới muôn 
ngàn kết quả tốt. 

 

Kệ. 
 

Quả tốt, công phu, Bác phải làm 

Muôn ngàn kết quả, Bác nhận ra 

Di Đà không khó, gì cho mấy 
Ban cho công quả, mỗi khi hành 

 

 

Odense, ngày 27/09/2012 

311. Hỏi: Uống thuốc Phật có công hiệu gì ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Uống thuốc Phật để được thọ 

thêm. 
 

Kệ. 

 
Thuốc nầy thật rất, khó tìm ra 

 Ở chốn Lôi Âm, Phật phải tầm 

Trị bệnh tâm thần, cũng nhờ nó 

Gia thêm tuổi thọ, tăng thêm thần 
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Odense, ngày 28/09/2012 

312. Hỏi: Gia thêm tuổi thọ, tăng thêm thần là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa. Là mạnh khỏe thêm, bớt bệnh.  Thần trí thông minh và sáng suốt. 

 

       Kệ. 

      Gia thêm điển lực, Bác thực hành 

      Bớt bệnh tăng thần, trí lại an 

      Bác đây cảm kích, hành nguyên tắc 
      Chẳng luận chi nhiều, khỏi tốn công   

      

 

Odense, ngày 29/09/2012 

313. Hỏi;  Tại sao tu mà còn nghĩ xấu nhau?. 

Đáp; Dạ thưa: Là người tu, còn ghanh ghét, ích kỉ, sân si. 

 

      Kệ 

      Hại người hại bạn, hại gia can 

      Ruột gan máu huyết, rất khó an 

      Tâm trí tu hành, không dứt khoát 
      Chăm lo lạy Phật, nghiệp sẽ tan 

              

 

 

Kính gởi anh Thành Lợi 

Xin giải thích thắc mắc. 

314. Hỏi: Tại sao, con người tôi mệt mỏi, khó ăn, khó ngủ, khó thở. Tôi cũng đã đi bác sĩ và 

các thầy nhiều năm, được trị rất nhiều loại thuốc mà không hết. Lại còn gia tăng, không biết hỏi 

ai. Hiện tại thì rất khổ tâm. Xin thiền gia, cho lời minh giải. 

Thành thật cám ơn  

NHT 

Thành Lợi đáp 

 Con người Bác mệt mỏi, khó ăn, khó ngủ, khó thở. Là sinh khí, điển năng ngũ tạng của 

Bác không đều hòa, bị bế tắc, chưa khai thông. 
 Bác thử thực hành phương pháp thiền định điển quang trường sinh học nầy. 

Chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề trên một cách dễ dàng, thoải mái, khỏi tốn tiền, 

khỏi lo lắng, ăn tiêu, ngủ yên, bớt bệnh hoạn. Có một yêu cầu là Bác làm siêng 
hành, thành tâm và có niềm tin vững chắc. 

Kính Lời 

TLL 
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Xin anh Lê Thành Lợi, giúp dùm. 

Người em tôi bị bệnh tai biến mạch máu não. Tôi chứng kiến nó còn trẻ mới 43 tuổi mà bị bệnh 

và những người chung quanh tôi quen biết, cũng bị bệnh tai biến này xảy ra rất nhiều.  

315. Hỏi: Làm cách nào để ngừa chứng bệnh tai biến nầy?.  

Cám ơn anh nhiều. 

KLL 

Thành Lợi Đáp 

Muốn tránh khỏi chứng bệnh tai biến nầy. Nên tu thiền, có điển quang trí tuệ, tâm linh khai mở 

thì tránh khỏi sự kích động của trược khí hoành hành. Từ nhiều nơi, bên trong cơ thể và bên 
ngoài tác động dữ dội. Học thiền sẽ ngăn ngừa được. 

Bệnh là do điển khí trược sanh ra. 

Kính lời 
TLL 

 

Kính gởi thiền gia Lê Thành Lợi 

316. Hỏi: Xin thiền gia giải thích, đời đạo song tu là sao?. 

Cám ơn thiền gia 

TTNH 

 Thành Lợi đáp 

Đời mình phải đi làm, kiếm tiền để sống và tu. Hạnh đức của Bác cao hơn tu cái kia, Bác khỏi 
phải vay nợ ai, nhờ ai. Tu kiểu nầy mới hợp thời văn minh, ai tu cũng được. 

Trong việc đời, nó dạy cho mình tu. Thì Bác mới khám phá, đạo ở cả càn khôn, di diệu vô biên. 

Thì ở đâu Bác cũng tu thành được. 

     Kính lời 

TLL 

 

 Triết Học Vô Vi 
 

 

CON NGƯỜI CAO QÚI 

 

Được làm con người rất sung sướng và quí trọng, bởi vì trong tất cả các con. Chỉ có con người là 
sướng nhất. Con người có trí khôn biết phân định nắng mưa, thiện ác, buồn vui khổ nạn. Mà tất 

cả các con khác lại không được cái may mắn hơn con người như, con bò, gà, trâu, chó, mèo.v.v. 

Các con vật đó nó cũng biết lạnh ấm đói no, khổ sở y như con người. Nhưng mà nó đâu có cái 

diễm phúc hơn con người. Thế nên làm được con người rất là diễm phúc, làm người biết đủ thứ 
và hưởng đủ thứ trên thế gian nầy. 
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Tại sao mà anh nói con người hưởng đủ thứ, biết đủ thứ! Nhưng mà sao tôi không thấy 

hưởng cái gì hết trơn, toàn là khổ không vậy?.  
 

Hưởng đủ thứ biết đủ thứ. Nhưng mà mình không biết không hay thành ra cho nên khổ và sanh 

ra loạn.  
 

Có người hưởng được một thời gian rồi sanh bệnh, rồi chết. Khi gần kề cái chết thì mới cảm 

nhận con người là quí giá. Mà cái quí đó không biết làm sao mà nói được. Và cũng có một số 
người linh ứng cao họ sắp sửa ly khai khỏi thế gian, linh hồn họ cảm nhận được con người cao 

quí và mong mỏi kiếp sau trở lại thành người. Bằng chứng là có nhiều người đã thọ ơn người 

khác quá nhiều, kiếp nầy đền đáp không hết, mong cho kiếp sau, có dịp để đền ơn lại. 

 
Cũng có người cho rằng, đời sống là sung sướng, rồi hưởng thụ theo tửu sắc, hưởng theo kiểu 

mẩu quyền quí, hưởng cho đã cái xác thân. Rồi còn nói sống là phải hưởng cho đã. Rồi phần 

đông cho rằng quan niệm, hưởng thụ thể xác kiểu đó là đúng, rồi đi theo cái tư tưởng tham lam, 
tham dục mà không hay. Rồi hủy hoại cái thể xác cao quí nầy.  

 

Xui mà nghe những cái lý luận hưởng thụ theo thể xác như vậy thì chết luôn. Công nhận nó đã 
thiệt một chúc xíu thôi, khi thể xác nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đã một chút xíu đó, nó lừa mình 

mà mình không hay là nó lừa.  

 

Lần lần rồi mình thấy mình thèm, mình khoái, mình ghiền. Thèm khoái ghiền là bị lừa.  
 

Mà nhìn lại, coi những cái vui thú hưởng thụ về thể xác như trên, liệu có người nào nói tôi sướng 

đâu. Khi mà sắp sửa thấy được cuộc đời, thân tàn ma dại thì hết hồn liền, lúc đó thì ăn năn thì 
đã muộn rồi. Mắt thường mình cũng thấy, tương lai sẽ bệnh hoạn đọa đày thân xác đau khổ 

trước khi xuống cõi âm. 

 

Tại sao! Phần đông mấy người sắp lìa trần họ lại có cái linh cảm là con người quí giá, 
mà những người chưa lìa trần họ không có cái cảm giác như trên hoặc cảm giác rất ít?. 

 

Những người còn sống họ có cảm giác chứ, nhưng mà họ không cần thiết, thành ra họ cũng 
không biết luôn. Cái người sắp sửa ra đi họ cảm giác linh động nhiều hơn, vì họ không còn có cơ 

hội chiêm ngưỡng những cái gì quí giá ở trần gian. Nên giờ phúc lâm chung họ luôn lúc nào cũng 

ao ước tiếp tục trở lại làm người. Bởi vì, họ linh cảm được lâu lắm, ngàn năm sau họ mới cơ hội 
trở lại kiếp người, sống để được hưởng sung sướng và tiến theo trật tự văn minh của thời đại. 

 

Khi mà cái linh hồn chết đi thì nó buồn thảm lắm, vì đi vào cái thế giới âm.  

 
Cái thế giới nầy nó lạnh lẽo, buồn tẻ và ảm đạm vô cùng. Cái phần hồn bị tan rã, thành ra nó u 

buồn và lãnh đạm, buồn tủi và thương tiếc cái thế giới của con người.  

 
Phần hồn bị tan rã là một công cuộc, vay mượn và trả vay của phần hồn. Ngày trước mình ân 

hưởng những cái gì, vạn linh đóng góp thì bây giờ phải đền bù lại cho vạn linh. Nên bắt buộc 

phải phân ly.  
 

Phân ly là phải hồi tụ lại trong tương lai sau nầy. 

 

Cũng có một vài trường hợp những người sắp sửa ra đi, họ thấy được những cõi huyền vi cao quí 
của kiếp người và nói ra những điều cơ mật, cao siêu huyền dịu ở bên trên mà thân nhân có 

người có thể cảm nhận ngay, những lời nhắn nhủ đó. Mình hay gọi đó là những lời di ngôn. 
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Nhưng phần đông cái tiết lộ những người ra đi đó, họ không đủ thì giờ mà phân tích đầy đủ. 

 

Và cũng có nhiều trường hợp, người ra đi họ nhắn nhủ lại những điều cao quí cho người thân. 
Nhưng mà người nghe, họ cũng không đủ cảm nhận được lời di ngôn quí báu đó. Bởi vì hiện tại 

người sống, người nghe đó, họ đã có sẵn cái sống hiện thời nên họ không màn, hoặc là có màn 

là chỉ một giây xúc động nào đó thôi thì họ quên rất mau.  
 

Bởi vì, cái nghiệp trần họ đang gánh và đang lo. Rồi tới cái lúc chính họ là giai chánh sắp sửa ra 

đi thì họ có cái cảm giác thật sự. Là đang mất đi cái gì quí giá nhất của con người và cứ thế 
người nầy nối tiếp người kia, ra đi trong sự tiếc nhớ „ Cái hằng hữu đẹp đẽ sống trong ta là kiếp 

người „ .  

 

Bởi vì, một lần ra đi như vậy có thể họ sẽ vĩnh viễn, không còn trở lại thế gian. Tùy theo nghiệp 
quả mà họ đã gây ra và họ sẽ không còn biết mình sẽ đi về đâu. Kêu bằng ngàn thu vĩnh biệt. 

 

Chỉ có những bậc thánh nhân, chân tu, họ tiết lộ ra đầy đủ như là. Đức Phật Thích Ca và những 
vị tổ sư đã truyền lại mà sách sử còn ghi. Rồi sau nầy mình hay tìm kiếm nghiên cứu coi họ đã 

để lại những gì như là. Kinh kệ, sấm truyền, khảo cổ .v.v. 

 
Nhiều người ở trên thế gian nầy được thông minh, sung sướng, giàu sang, quyền quí, mà họ vẫn 

cũng không biết con người quí giá.  

 

Tại mình tìm ra được tiền, được vật chất mình tưởng cái đó là quí. Mai mốt nầy mình bệnh mình 
chết thì cái vật chất vô tri đó, nó đâu có quí hơn con người.  

 

Chứ mình tìm được ra mình là ai thì mình quí con người vô song.  
 

Vì Thượng Đế đã ân ban cho con người là một kho tàng vô tận đó là khối óc. 

 

Thượng Đế sanh ra loài người có một khối óc cần để biết.  
 

Có hai cái biết, một cái biết hạn hữu và một cái biết vĩnh cửu.  

 
- Cái biết hạn hữu ở hiện tại như là mình có tiền tài, địa vị, vật chất mình chỉ được ưu đãi ở 

hiện tại thôi. Mà tương lai phần hồn mình, sau khi chết mình sẽ không biết nó có được 

sung sướng như hiện tại không. Cái biết như vậy là không có hoàn toàn là biết. Nên vẫn 
còn trong luân hồi nghiệp quả như thường.  

 

- Còn cái biết thứ hai, là cái hiểu biết và thấy cái phần hồn của mình, sau khi lìa khỏi xác sẽ 

bước sang cái cõi khác thanh nhẹ hơn cõi trần. Nơi đó mọi người hay nhắc đến hoặc các 
tôn giáo thường ca tụng Niết Bàn hay là Thiên Đàng. Cái biết như vậy mới cảm nhận 

được con người cao quí, là quí giá nhứt trần ai, sung sướng ân hưởng những cái 

gì Trời Phật ban cho mà tu thân luyện tánh để thoát kiếp làm người.  
 

Làm được con người rất quí, vì có cơ hội, học hỏi tiến hóa đi lên thành Thánh, Tiên, Phật, để 

hưởng những cái gì đẹp đẽ và vĩnh cửu ở tương lai. 
 

Ở đời mà mình thấy cái bông hồng, bông cúc, bông mai, nở rất đẹp với thiên nhiên, đâu có ai 

mà chê cái bông đó xấu đâu. Họ cài lên đầu, họ gắn trên áo, họ chưng thờ trên bàn. Và ở đời 

mình cũng thấy chiếc xe huê kỳ, nó lộng lẫy dường nào, đẹp đẽ là bao, ai mà không thích. Mà ở 
đời mà mình thấy được mình nữa thì nó đẹp vô song. 
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CON NGƯỜI CAO QUÍ 

 
Con người cấu trúc siêu nhiên 

Siêu nhiên chuyển biến hóa sanh kiếp người 

Kiếp người hưởng nắng hưởng mưa 
Hưởng thanh khí điển hưởng tình Trời ban 

 

Trời ban sắc đẹp thiên nhiên 
Thiên nhiên sẵn có sắc màu hồn nhiên 

Hồn nhiên tự tại vẫn yên 

Yên vui thanh thản tâm hồn thanh cao 

 
Thanh cao trong gốc đạo đời 

Đạo đời vẫn đẹp vẫn xoay thế tình 

Thế tình trong trắng trong đen 
Trong đen trong trắng trong ngoài có ta 

 

Có ta có Đất có Trời 
Trời cho ta có trí khôn loài người  

Loài người cao quí đẹp xinh 

Đẹp xinh xinh đẹp hương hoa của hồn 

 
Hồn ta ánh sáng trên cao 

Thanh quang phân chiết nhỏ ra thành người 

Thành người cao cả lắm thay 
Là con Thượng Đế xuống trần vui tu 

 

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 

 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
 

 

NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
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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 

 

    

 

 

 

 


