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SỐ - 37 NGÀY 21 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. 

 

Thân Bệnh   
Kệ 

 
Thân nầy bệnh khổ, vẫn còn đau 

Đời nầy đời nửa, tiếp nối sầu 

Không tu sẽ kéo dài muôn kiếp 

Bệnh hoạn khổ đau, mới học thiền 
 

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. 

328. Hỏi: Thân bệnh là sao ?. 

329. Hỏi: Bệnh có tốt không ?. 

330. Hỏi: Cái gì làm cho thân bệnh ?. 

331. Hỏi: Làm sao hết bệnh ?. 

332. Hỏi: Bệnh từ đâu mà có ?. 

333. Hỏi: Bệnh để chi ?. 

334. Hỏi: Hồng nhan bạc mệnh là sao?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/10/2012 

328. Hỏi: Thân bệnh là sao ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tâm không tu thì trí 

không mở, không có gặp người hướng 
dẫn khỏe, tốt. Làm điều không tốt thì 

thân mau sanh bệnh. 

 

  Kệ. 
 

Tâm làm thân chịu, khổ bệnh đau 

Hỏi sao lại lạ, chẳng nghĩ ra 
Lo tu sẽ thấy, điều kỳ lạ 

Điển giới khai thông, Bác sẽ tường 

 

Odense, ngày 13/10/2012 

 
329. Hỏi: Bệnh có tốt không ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh thì xấu. 
 

Kệ. 

 

Bệnh thì xấu xí, lắm Bác ơi 
Chăm lo tu luyện, bớt phải phiền 

Khi xưa không nghĩ, lời Phật pháp 

Chỉ cho tu đạo, hướng thiện lành 
 

Odense, ngày 14/10/2012 

330. Hỏi: Cái gì làm cho thân bệnh ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là cái miệng, với cái 
nghiệp đã và đang mang. 

 

Kệ. 

 
Miệng đời rất gớm, trái, ngang, phan 

Bác lo tu luyện, giải tâm phàn 

Không tu sẽ hút, nhiều nghiệp chướng 
Bệnh hoạn tai ương, khó tránh đường 

 

Odense, ngày 15/10/2012 
 

331. Hỏi: Làm sao hết bệnh?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu về điển quang, dùng 

phương pháp của Phật để khử độc. 

 
Kệ. 

 

Phương nầy đường hướng, diệt sân si 

Tham, gian, ghen, ghét, bạn phải trừ 
Không mê tranh chấp, con người mắc 

Kẹt vào khí trược, bệnh khó tan 

Odense, ngày 16/10/2012 

 
332. Hỏi: Bệnh từ đâu sinh ra? 

 

Đáp: Dạ thưa; Là tập quán, từ khí điển 
xấu biến thành vi trùng độc. 

 

Kệ. 
 

Bệnh từ điển độc, đã thâu vô 

Tích lũy ngàn năm, vẫn hoành hành 

Thế nên phải bệnh, vì nghiệp chướng 
Chăm lo tu luyện, bệnh giải hiền 

 

 

Odense, ngày 17/10/2012 

333. Hỏi: Bệnh để chi?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh để thức tâm và sám hối. 

Và cũng có dịp gần gũi với Trời Phật. 
 

Kệ. 

 
Bệnh thì mới chịu, bớt ngông nghênh 

Xưa kia chưa bệnh, rất ngang tàng 

Hôm nay tu luyện, cùng pháp lý 

Vô Vi chĩ điển, giải thân mình 
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Odense, ngày 18/10/2012 

334. Hỏi: Hồng nhan bạc mệnh là sao?. 

Đáp; Dạ thưa. Người mà xinh đẹp thường thì bạc phước và tai nạn nhiều hơn. 

       Kệ. 

     Hồng nhan bạc mệnh, nạn tới luôn 
     Sống trong kiếp sống, rất là buồn  
     Gia đạo không tu, phiền khó tránh  

     Tu thiền bác sẽ, sống an yên 

        

 

 

Odense, ngày 19/10/2012 

335. Hỏi;  Người hồng nhan bạc mệnh, tai nạn kéo dài bao lâu mới hết?. Xin thiền gia minh 
giải. 

Đáp; Dạ thưa: Nếu không tu giải nạn ở kiếp nầy thì kiếp sau vẫn còn tiếp tục bị như thường. 

      Kệ 

      Kiếp nầy có dịp, nhớ khéo tu 

      Điển quang của Phật, sẽ giúp liền  

      Thoát ra số phận, hồng nhan bạc 
      Phước đức Phật ban, bác sẽ mừng   
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Kính gởi anh Thành Lợi 

Xin giải thích thắc mắc. 

336. Hỏi: Tôi đang thiền, nhưng mà người bạn tôi, thấy tôi ngồi thiền, họ tức tối không nói, mà 

cố ý làm những tiếng ồn ào, cho tôi bỏ thiền. Vậy thì tôi phải làm sao, người đó có tội không?. 

Rất cám ơn 

Thành Lợi đáp 

Khi mà Bác đi tu thì có giới âm nó ghen ghét. Bác nhờ nó, Bác mới tiến và biết được sự 

động tịnh như thế nào.  

Từ đó Bác thương nó hơn là ghét nó. Người hướng dẫn của nó cũng ở trong giới đó mà ra.  
 

Thành ra Bác mừng hơn là Bác đã có đối tượng để tu.  

Tới đây thì Bác hiểu rồi thì rất vui.  

Bác cứ cố gắng siêng năng hành thiền. Có Trời Phật và con giúp dùm. Đừng có sợ gì hết. Mạnh 

dạn đi tới, chết thôi.  

Kính Lời 

Thành Lợi 

 

337. Hỏi: Còn một người trong nhà, khi thấy tôi ngồi thiền sáng sớm hay tối, họ bất chấp, tôi 

thiền. Họ kêu réo, la hét, ồn ào, kiếm đũ mọi chuyện gọi lớn tiếng, khi thấy tôi ngồi thiền sáng 

sớm hay tối. Vậy tôi phải làm sao?. Người đó có tội không, xin thiền gia giúp đỡ. 

HGK 

Rất mong sự hồi âm của cháu. 

 

Thành Lợi Đáp 

Bác cứ uống thuốc Phật ngay trong lúc đó. Thuốc Phật sẽ làm cho Bác thoải mái, mọi uất ức sẽ 
tiêu tan. Thuốc Phật Bác uống vào sẽ làm gia tăng điển lực. Loại bỏ tà độc xâm nhập vào. 

Người mà không kính trọng người thiền, có thái độ phá hoại là có tội. 

 

 Bác yên tâm làm theo con giải thích thì tai nạn nào cũng qua. 

 
 Nhớ đừng bao giờ bỏ tu. Bỏ tu thì con ma nó tới hoài. 

Kính Lời 

Thành Lợi 
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 Triết Học Vô Vi 

 

 

 

1. Muốn bán chè ngon ở Cali, trở nên giàu có thì phải thật tâm rửa chén, nồi chè, cho thật sạch  

2. Muốn bán đồ chay, mì hủ tiếu ngon, trở nên giàu có thì phải bưng mì kính cẩn, dọn chén, thật 

nhiệt tâm, tu thiền và làm công quả nấu ăn chay cho đàng hoàn tử tế 

3. Muốn làm triệu phú thì phải học cực khổ và chăm chỉ 

4. Nên làm việc nhỏ hơn việc lớn 

5. Muốn làm ông chủ thì phải làm đầy tớ trung hậu 

 

6. Muốn làm thượng nhân thì phải học làm hạ nhân cho người ta đạp 

7. Muốn điều khiển người mình vượt khỏi không gian thì để người điều khiển mình: Như chiếc 

xe, chạy thật êm, không kêu van 

8. Muốn làm thầy tốt thì phải làm trò ngoan 

9. Muốn làm giàu vĩnh viễn thì phải diệt tham 

10. Muốn có duyên dáng nết na thì phải học cử chỉ yên lặng, êm đềm, hiếu thảo 

 

11. Muốn có đức độ thì phải trồng cây thiện, đừng có ác 

12. Tránh xa quyền thế và nên học chữ tín,  ngoan ngoãn nghe lời 

13. Để người ta dạy mình, thì tiến bộ hơn  

14. Hãy học chuyện tầm thường hay hơn chuyện phi thường  

15. Làm cao thì phải bị rơi xuống  

 

16. Muốn làm Ca Sĩ hay, siêu, đời sau thì nên học lễ phép, nhỏ nhẹ, vâng lời 

17. Muốn làm nhơn hiền thì nên học nhịn 

18. Muốn giải thoát thì mình nên học tu thiền, buông ra, giải ra 
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19. Muốn có hạnh phúc thì phải học khổ đau 

20. Quán thông được khổ đau là người đã nhập được Niết Bàn 

21. Muốn vĩnh cửu bất diệt thì phải tu vượt qua âm dương, sanh tử 

22. Muốn có sức mạnh thì phải hành từ bi 

23. Muốn có từ bi thì phải học tha thứ tối đa 

24. Muốn cứu người thì phải học cứu mình  

25. Muốn thăng thiên đàng thì phải vào địa ngục tu và học thiền vượt thoát 

 

26. Muốn đừng có đỗ vỡ thì phải nhịn nhục, hàn gắng lại, rồi ăn năn, tu sửa lại 

27. Muốn làm thông minh thì phải học thật thà 

28. Muốn tự trị mình và ung dung thì cấm thể xác đòi hỏi 

29. Muốn có hoà bình là phải học phép tu thân, diệt tham vọng 

30. Người mà ghét mình là người đó giúp mình thăng hoa 

 

31. Muốn đừng có phân chia là phải học nguồn gốc; Anh là ai. Đừng nên ích kỷ với mình 

32. Muốn biết được nguồn gốc Thượng Đế, nên học ở chính mình, thiền Vô Vi 

33. Muốn người ta quý mình thì phải học quý trọng họ trước 

34. Muốn trở thành chánh quả thì phải từ bỏ những điều xấu xa, hèn mọn 

35. Được người ta chĩ dẫn mình, sướng hơn là mình chĩ người ta, nên cám ơn 

 

36. Muốn có thành công mãi mãi thì luôn luôn cho mình là thất bại, dù là thành công 

37. Muốn chiến thắng kẻ thù thì phải lắng nghe, họ chỉ điểm sai của mình 

38. Muốn người ta giúp sức mình thì mình phải giúp người ta trước 

39. Muốn làm việc công minh thì phải học việc tư minh, chuyện của mình, tiền tài danh vọng cho 

chánh đáng 

40. Muốn làm quân tử thì nên tu thiền Vô Vi cho chánh nhân 

 

41. Mình nên tôn thờ và kính trọng mọi người đã vì mình, lo cho mình 
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42. Mình nên giúp cho người ngoài, người ngoại quốc thì người ngoài, người ngoại sẽ giúp lại 

43. Muốn tương lai tốt lành đời nầy và đời sau là mình nên làm việc từ thiện  

44. Muốn kinh tế phát triển tốt là mình phải giúp hệ thống thần kinh người nghèo thoải mái, 

không tham, và phải tận lực nghiên cứu phát triển tiểu công nghệ, như: Tăm xỉa răng, trà, 

càfe, đủa ăn cơm, đồ đan mây, tre, sản phẩm vỏ trái dừa, thảm chà chân, chén, dĩa, ly, đồ gốm, 

đồ đá, cao su.v.v. rồi thống trị mặt hàng nầy, mỗi quốc gia trên thế giới. Ai cũng cần xài đồ tiểu 

công nghệ.  

Tận lực khai thác; Trà, càfe, hạt đều, cao su, tiêu hột, đường…. Đưa vào hàng thượng phẩm, 

không giả dối, chất lượng cao, vệ sinh là chủ chốt… 

 Hiện giờ thì những nhà nghiên cứu họ quá tham, họ bỏ quên nền, tiểu công nghệ. Mình 

thừa dịp khoa học họ tham cái lớn, bỏ quên tiểu công nghệ, mình phát triển cái nầy. Sau 

nầy nghành kỹ nghệ hiện đại, họ sẽ lệ thuộc nghành tiểu công nghệ. Từ đó mình 

mới thống trị luôn tiểu công nghệ. 

Và cuối cùng tiến thẳng lên Đại Công Kỹ Nghệ. 

45. Tìm cái xấu, sửa lại thì sẽ tốt 

46. Cái Có là của thế gian không vĩnh cửu, cái Không là của Thiên Đàng vĩnh cửu 

47. Muốn làm chính trị tài ba phải học; Chính tâm. Huyền kinh tam thế 

48. Muốn làm quân sự tài ba phải học làm trung dũng 

49. Muốn làm kinh tế tài ba phải học về siêu số không 

50. Hại người khác là hại mình, hại người 

 

51. Muốn giúp người ta tu, mình nên tu cho thật siêng 

52. Nhịn là dũng 

53. Muốn xuất hồn là mình luyện cái tâm và thân của mình xuất thoát ra khỏi Hồng Trần ngoài 

sự vật lôi cuốn.  

Như: Tiền, tài, danh vọng, đồ ăn, nghèo đói, bệnh hoạn, sanh, tử .v.v.  

Khi mà xuất ra là mình thấy hết, cái hồn mình, biết gì, làm gì, nói gì. 

Muốn biết được cái hồn là mình luyện, tâm và thân ở cõi Hư Không.  

Thấy họ là mình, mình là họ. Càn khôn vũ trụ là mình, mình là càn khôn vũ trụ. 

Cái hồn thanh nhẹ mình, như một làn ánh sáng, có thể chiếu xuyên qua bản thể.  

Thì anh có thể cứu người, giúp đời. 
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54. Định Luật thì không thay đổi ( có nghĩa là sống thì sẽ chết, lên cao thì phải rơi đài ) 

55. Vượt qua định luật thì được giải thoát, tự do  

Kệ 

Hành thì sẽ đạt, mọi ước mơ   

Quyết chí bạn tu, cũng kịp giờ 

Không gian đã mở, còn sao ngại 

Diệu pháp Như Lai, hiến tặng người 

 

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 

 

    

 

 

 

 


