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SỐ 86 NGÀY 01 THÁNG 03 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. 

 
Vô Lượng 

 

Kệ 
 

Vô lượng từ quang, Phật pháp ban  
Tứ lượng tìm năng, Bác nhớ hành 

Tâm điển Di Đà, luôn nhớ mãi 
Ngày đêm gắng bó, việc tu nhân 

 
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. 

758. Hỏi: Xin anh Lợi cho biết, Pháp thiền Vô Vi, tu có hết bệnh không, xin chỉ giúp? 

759. Hỏi: Làm sao đạt được tịnh? 

760. Hỏi: Tâm an tịnh là tâm gì? 

761. Hỏi: Đọc kinh hay tụng kinh có thanh tịnh không? Xin chỉ dẫn. 

762. Hỏi: Đạo quả cao sâu, phải đối đầu là sao? 

763. Hỏi: Đạo cao sâu là sao? 

764. Hỏi: Tu mà tâm không thành, thì sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/02/2014 

758. Hỏi. Xin anh Lợi cho biết, Pháp thiền 

Vô Vi, tu có hết bệnh không, xin chỉ giúp? 

Đáp: Dạ thưa; Pháp thiền điển quang  
Vô Vi, giúp cho Bác sống thọ trung bình 100 

tuổi/hơn và ít bệnh hoạn. 
 

Kệ 
 
Vô Vi pháp Phật, giúp sống lâu 

Nếu Bác đừng câu, nệ pháp thiền 
Tâm điển Phật Trời, luôn giúp Bác 

Chăm tu sống thật, sống bình an 
 

Odense, ngày 23/02/2014 
 

759. Hỏi. Làm sao đạt được tịnh? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác phải thiền. 

 
Kệ 

 
Không thiền Bác rất, khó tiến tu 

Thế giới ngày nay, nó quấy nhiều 
Có pháp tu hành, luôn vẫn bệnh 
Thần kinh bất ổn, bệnh tim gan  

 

Odense, ngày 24/02/2014 

760. Hỏi. Tâm an tịnh là tâm gì? 

Đáp: Dạ thưa;  Tâm được thanh thản và 

bình an. 
 

Kệ 
 
Tâm an Phật tịnh, đã có lòng 

Tâm bình thanh thản, chuyện nợ duyên 
Gút mắc không còn, tu phát triển 

Tham thiền quán xét, việc chông gai 
 
 

Odense, ngày 25/02/2014 
 
761. Hỏi. Đọc kinh hay tụng kinh có thanh tịnh 

không? Xin chỉ dẫn.  
 

Đáp: Dạ thưa; Miệng mình la, là động thì làm 
sao thanh tịnh. 
 

Kệ 
 

Miệng la lớn tiếng, động mọi nơi 
Khó khổ người tu, vẫn cứ làm 
Thanh tịnh không còn, trong Phật giới 

Ồn ào dấy động, chốn tâm an  
 

Odense, ngày 26/02/2014 
 

762. Hỏi.  Đạo quả cao sâu, phải đối đầu là 
sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu thì mình phải vập đầu. 
 

Kệ 
 
Tu hành tưởng dễ, đọc kệ kinh 

Tưởng ra Phật pháp, dễ lấy làm 
Đạo quả không tròn, không thể biết 

Vập đầu đãnh lễ, lạy bốn phương 
 

Odense, ngày 27/02/2014 

763. Hỏi. Đạo cao sâu là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác hành nhiều, điển quang có, 
thì hiểu được chiều sâu của nhiều người và nhiều 

đạo. 
 

Kệ 
 
Đáy biển mò kim, khó kiếm tìm 

Đạo vàng cất kín, ở Thiên cung 
Trung tim chỉ điểm, hành chơn lý 

Đạo quả cao sâu, vẫn đối đầu 
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Odense, ngày 28/02/2014 

764. Hỏi. Tu mà tâm không thành, thì sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu mà tâm không thành là không tin tưởng ân sư, hướng về đời thì khó có kết 

quả tốt. 
 

          Kệ 

Tâm thành tu niệm, chớ lo xa 
Đạo đến với ta, rất lạ kỳ 

Giác ngộ không ngừng, ngưng tranh chấp 
Có tu có tiến, đạo cao sâu 
 

 

Kính gửi Anh Lê Thành Lợi 

Đầu thư Đệ xin chúc Huynh và gia đình được nhiều sức khoẻ và tu hành đắc đạo. Tôi, có nhận 
được quyển ” Đường Về Thiên Quốc ” khoảng chừng hai tháng nay, nên biết được địa chỉ và 

thân thế của huynh và biết huynh cũng có tính tếu tếu vui vui tự giới thiệu về mình, Đệ là ” Cô 
Gái Lọ Lem ” được sống trong bản thể trần trược nay là 46 năm rồi, mà nay đệ, cũng là ”Thứ 

Dân Đài Các” luôn huynh ạ!.  

Đệ, cũng đã cảm ơn huynh đã dày công viết ra quyển sách nầy và truyền đạt lại những điều mà 
huynh đã đạt được và chia sẻ những chuyện buồn của thế gian, riêng đệ, thấy quyển sách nầy 

nó rất thân thích với đệ, nó đang tâm sự cùng đệ, và cũng chia sẻ những chuyện buồn mà đệ, 
không thể thố lộ cùng ai, tuy đệ, là người tu, nhưng vẫn còn vướng mắc thất tình lục dục, 7 thứ 
dữ này đệ, giải toả nó chưa xong, cho nên đệ, đọc quyển sách của huynh, đệ thấy vơi đi buồn 

của nhân gian, 

tuy là Thầy cũng đã truyền đạt và dạy dỗ rất nhiều, nhưng có mấy ai trên đường tìm đạo mà 
không chảy nước mắt phải không huynh, nay gặp được quyển sách nầy, cũng như đệ gián tiếp 

được gặp huynh, gặp được bạn đồng hành, nhưng huynh giỏi hơn đệ, huynh mau đạt được đến 
đích, đã quân bình, nên dễ cảm thông, đệ mừng nhiều lắm, đệ xin được làm quen với huynh, 

khi nhận được thư, huynh mau hồi âm cho đệ nhé. À này huynh ơi! huynh viết bài ” Tu bằng 
trí- Tu bằng ý ” có đoạn là: 

- Tu bằng trí 

- Quy về chân không 

- Không còn trí ý 

- Không còn trí tâm 

Tu bằng trí ý quy về chân không thì hiểu, còn câu ” Không còn trí ý, không còn trí tâm ” là sao? 
Đệ không hiểu, vậy giải cụ thể câu nầy để dễ hiểu, Tại sao tu mà không trí tâm? Không còn trí 

tâm làm sao phục vụ cho nhân loại được hả huynh?  Đệ nhỏ hơn huynh 3 tháng 14 ngày và 
cũng có 2 đứa con trai 24, 20…..còn bài ” Kiếp Người ” Huynh nói là không tham lam, không 
sân hận, không si mê, không ghanh ghét, không yêu thương, không dâm dục không chết nhát,  

Những cái không kia thì đệ biết, còn cái ” không yêu thương” có nghĩa là sao? Mình còn không 
yêu thương thì mình cứu họ bằng tấm lòng như thế nào? Huynh giải luôn câu nầy cho đệ hiểu, 
một lần nữa đệ chúc huynh vui và khoẻ. 

 

L T K S 
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Thành Lợi đáp 
 

Kính Gửi đạo hữu LTKS 
 

 Đầu thư tôi cũng cám ơn Bạn đã nhiệt thành quí mến tôi. Gửi lời thăm đến gia đình 

chúng tôi. Hiện nay thì đạo hữu cũng gặp những khó khăn mà trên đường tu ai cũng gặp. Tu thì 
phải khó, có khó thì giá trị của người tu mới xứng đáng. Tôi viết ra cuốn sách đó là cũng mong 

cho các bạn đạo Vô Vi mình đi ngắn đoạn đường hơn là khỏi phải tìm kiếm mất thời gian. Bạn 
đọc thuộc, rồi thực hành thì mới thấy.  
 

Hỏi: Không còn trí, không còn tâm là sao?  
Đáp thưa: Không còn trí tâm là đi tới vô cùng. Vì vốn nó là tự nhiên và hồn nhiên mới phát 

sinh ra ánh sáng.  
 
Còn đem trí, đem ý vào tâm mà lý luận thì còn nặng lắm. Người đời họ dùng trí tâm để phục vụ 

cái ” Có ” Họ còn nghĩ cái ” Có” còn nghĩ cái tính toán, thì sẽ mất. Còn tính toán, còn trí tâm thì 
còn ở bến mê, chưa có vượt qua sông Bỉ Ngạn được. Qua bên sông Bỉ Ngạn phải loại bỏ những 

gì ở thế gian nghĩ.  
 

 Người tu dùng trí tâm phục vụ trong cái ” Không ” mà có.  
 Người thế gian dùng tâm trí ”Có” để phục vụ. 

 

Thì ai nấy cũng đã từng nghĩ và từng làm hết bao nhiêu ngàn năm nay. Chuyện đó không thích 
hợp với người tu, vì vốn của tâm trí là ” Không ”. ”Từ Chân không sanh ra diệu hữu ” 

 
Vốn mình từ ở hư không 

Nên mình đừng nghĩ giống người thế gian 

Thế gian lý luận lòng vòng 
Thế gian chưa biết cảnh không thái hoà 

 
Hỏi ” Không yêu thương là sao?  
Đáp, thưa cái nầy rất khó cho hành giả Vô Vi, phải thực hành. Còn yêu, còn thương thì 

còn động. Mà hết yêu hết thương thì hết động. Hết động thì tiến về tới thanh tịnh. Thanh tịnh là 
Phật giới. Rồi giúp bằng cái sáng suốt của chính mình đạt được.  

 
Yêu mà không yêu, có nghĩa là yêu mọi thứ, dầu gì ai đối xử tệ bạc với mình như thế nào 

mình cũng vẫn yêu thương người ấy. Ai cũng dạy cho mình hết. Nhưng mà mình không có yêu 

ai, vì còn yêu ai thì sẽ bị vọng động. Còn yêu tức nhiên là còn ghét, còn phân biệt, ruột thịt, 
công, tư. Mà không yêu, tức nhiên là không ghét. Không ghét, không thương mới yêu thương 

tất cả mọi giới, và không phân biệt màu sắc chủng tộc, tôn giáo, giàu nghèo.v.v. 
  

Còn yêu sẽ ghét vì buồn 

Hết yêu sẽ nhẹ phần hồn vi vu 
Bản thân trần trược giải mù 

Yêu thương động loạn tối tăm phần hồn 
 

Người dưng Bạn không yêu ai hết thì Bạn không có ghét người ta đúng không!  

 
Mà những người nào Bạn yêu thì Bạn lại ghét người ta có đúng không!  

Thí dụ: Chồng Con Cha Mẹ Anh Chị Em bà con, bạn bè, những người nầy, ai Bạn cũng 
yêu, ai Bạn cũng thương hết có đúng không.  
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Mà đụng chuyện thì Bạn ghét hết. Còn người dưng Bạn không yêu ai hết, thì lấy gì Bạn 
ghét ai. Thì bây giờ không yêu ai hết. Còn yêu tức nhiên là còn phân biệt người nầy đáng yêu, 

người kia đáng ghét. Mà không yêu ai hết thì không ghét ai hết. Mà kết quả lại yêu tất cả.  
 
Trược mình cũng phục vụ, mà thanh mình cũng phục vụ luôn. Mình đâu còn phân biệt ai 

đáng ghét và ai đáng thương. Ai ai mình cũng thương hết. Bạn biết là sao không? Vì mọi người 
giống nhau, chỉ có khác là tâm trí thôi. Là mình phá chấp, phá mê và cứu giúp mọi giới. 

 
Mọi người cốt cách giống nhau 

Khác nhau chỉ một phần hồn mà thôi 

Ai thương ai ghét ai sầu 
Người tu lại thích cái sầu thế nhân 

 
Phật Pháp thì nan văn và ngược lại ý nghĩ của trần gian. Luôn lúc nào cũng ngược lại 

phàm tâm, rất khó nghe. Những câu gì tôi nói, điều là những mắc gút của người tu. Ước mong 

sao, mọi người đồng tu và đạt được kết quả trọn lành. Chúc Bạn và gia đình bình an tu hành 
tinh tấn. 

                                                               Kính lời, 

Bạn đạo, Lê Thành Lợi 
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

MAVESÅR  

37 

TU HẾT BỆNH ĐAU BAO TỬ 

 
Denne sygdom kommer fra dit tidligere 
liv 

Man er ikke klar over det, men går med 
det i sig 

Hvis man lever i fattigdom 
Kan man nemt blive syg, fordi man ikke 
spiser sundt 

 
Man skal redefinere sin verden 

Hvad man kan og hvad man ikke kan, 
hjælper Gud dig med 
Og man får en lykkeligere verden 

Hvis man henter energi fra meditation 
 

Man ser mere tryghed i verden 
Når man reparerer sjælen og kroppen 
ordentligt 

Man skal ikke hade eller være jaloux  
Men elske det hele gennem meditation 

 
Mediterer man, vil man opdage, at man 
ikke er rigtig klog 

Men kommer man hjem og rehabiliterer 
sig selv, vil sygdommen blive reduceret 

Og man vågner op og dyrker mere 
meditation 
Guds og Buddhas energi hjælper én og 

reducerer sygdommen  
 

Din sjæl vil gerne få sygdommen til at 
forsvinde hurtigere 

Du bør lytte til den og øve dig dagligt i de 
ting, meditation man har forklaret dig 
En dag vågner du op og accepterer dine 

fejl 
Og ved at meditere har du rehabiliteret 

dig selv 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 
 

 
Bệnh nầy là bệnh tiền căn 
Tại vì không biết nên mình bị đau 

Sống trong thế giới hiểm nghèo 
Bệnh tình dễ phát tại vì chưa minh 

 
 
 

 
Cuộc đời phải biết phân minh 

Phân ra định luật do Trời chuyển xoay 
Cuộc đời hạnh phúc từ đây 
Nếu lo tu luyện pháp thiền điển quang 

 
 

Cuộc đời sẽ thấy rất an 
Tu tâm sửa tánh đàng hoàng hơn xưa 
Không còn hờn giận ghét ưa 

Yêu thương tất cả vì mình mà tu 
 

 
 
Tu thì mới biết cái ngu 

Về nhà tu sửa cho mình giảm mau 
Kỳ nầy thức tánh đổi thay 

Điển quang Trời Phật ban cho bệnh lành 
 
 

 
 

 
Tâm mình muốn bệnh hết nhanh 

Cần nghe Phật pháp chuyển kinh mỗi 
ngày 
Ngày ngày thức tánh ăn năn 

Lo tu lo sửa lo về với ta 
 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi  

 
 

THIÊN ĐỊA NHÂN 
 

Tiếp theo kỳ trước… 

 
Con đường bước vào Thiên Đàng phải qua cái cảnh Địa Đàng ô trược. Phải chịu tan xương nát 

thịt, mới thoát tục nổi, phải chịu cay đắng trầm luân trong lúc tại thế. Chứ không khổ như các 
Ngài, không thực hiện như các Ngài thì làm sao mà dám mở miệng nói, cảnh Thiên Đàng là có 
thực, là như vậy.  

 
Có chịu đại khổ nạn thì mới hiểu, biết chuyện Thiên Đàng.  

 
Thí dụ: Một ông đại tỉ phú, ổng khổ lắm, ổng mới được giàu có.  
 

Thì muốn hưởng cảnh Thiên Đàng có phải khổ cả ngàn lần hơn ông tỉ phú không. Tu mà không 
chịu khổ được, tu mà sướng quá, thì lấy gì hiểu chuyện Trời Phật nói. Biết đâu giá trị cuả bậc 

chơn tu.  
 
Muốn nhập vào cảnh Thiên Đàng thì phải học qua cái cảnh khổ nhục ở Địa Đàng, nếu mà nếm 

không hết, nếm không đủ thì phải ráng nếm cho đũ, thì mới dám cầm bút viết ra cho rõ ràng.  
 

Làm sao mình bước vô đó từng bước một vững chắc, cho thiên hạ đừng có ngộ nhận nữa. Còn 
không hành thì không chứng nhận thì lấy cái gì ra mà nói. Nói một chập người khác họ cùng tu 
là họ biết ngay mình, tu giã dạng.  

 
Văn Phật thì không ai ăn cắp được, tu theo Phật, tu theo kinh điển, thì dùng điển chứng nghiệm 

mà viết ra bằng sự thật đàng hoàn là không gian dối. 
 
Điển mới hóa văn, chứ văn không hóa được điển.  

 
Từ Địa Đàng cho tới Thiên Đàng phải đi qua trật tự, từ nhiều trạng thái sẽ kết tụ thành. Các Ngài 

đi trước, nếm làm sao thì mình đi sau, cũng nếm y như vậy, không có ngoại lệ.  
 

 Bởi vì đây là Thiên Lý Luật, con tìm ra và cống hiến, con đường tiến về Thiên Quốc. 

 
Mình phải qua thủ tục, hưởng từ nhơn gian Địa Đàng trước. Phật mà không hưởng được cảnh Địa 

Đàng thì còn gì là Phật, tu Phật để làm gì. Thế nên làm Phật thì cái gì cũng phải thử, nếm, biết, 
hiểu hết. Để sau nầy mình ở cõi trên không có ngượng, có như vậy, thì công tu không có phí. Mà 

người ta thấy, hiểu được và ai cũng muốn tu thành Phật. 
 
Chúng sanh biết đủ thứ, không lẽ cấm Phật biết đủ thứ sao!  

 
Nếu cấm Phật đủ thứ, như chúng sanh nghĩ, thì tu làm Phật chi cho mệt.  

 
Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật. Tu Phật để quán thông cảnh Địa Đàng và quán thông 
cảnh Thiên Đàng.  

 
Thiên Đàng đó, nó ở trong ta, và nó ở ngoài ta.  



Địa chỉ 
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Phải tu thì mới biết sống, và sống để mà biết, thì mới thật sự hiểu có ba cõi:Thiên Đàng, Địa 
Ngục và Nhân Gian. 
 

Thiên Đàng thì hào quang sáng lạng, Địa Ngục thì âm u, Nhân Gian thì quanh co, khó tìm. 
 

 
QUÁN THÔNG 
 

Chuyện đời có tử có sanh 
Có sanh có tử, là do duyên người 

Thế gian con tạo tử sanh 
Cho con người học, tử sanh cho tròn 

 
Cho tròn một giấc nam kha 
Con người tỉnh mộng, chuyện tình thế gian 

Thế gian tạm cảnh tử sanh 
Tử sanh sanh tử, con người học qua 

 
Học qua cho biết luân hồi 
Luân không hồi nữa, lấy gì tử sanh 

Sanh trong định luật hóa sanh 
Học sanh học tử, quán thông đủ điều 

 
Quán, không còn quán, sẽ thông 
Thông Trời, quán Đất, hiểu Người thế gian 

Đất Trời chuyển giải nhân gian 
Sanh bệnh lão tử, tu thiền thăng hoa 

 
Đất Trời cũng đã vì ta 
Tạo ra muôn loại, cho người đào ra 

Thiên Đàng có sẳn trong ta    
Tu tâm dưỡng tánh, vượt sang Thiên Đàng 

 
Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 


