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SỐ 89 NGÀY 1 THÁNG 04 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. 

 
 

Chánh Đẳng 

 
Kệ 

 
Tham tòng thế sự, chẳng phân ranh 

Đời đạo song tu, gắng thực hành 
Vũ trụ ban hành, cho mọi giới 

Phân minh đời đạo, luật tiến thăng 
 

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. 

779. Hỏi: Tu sao mới thành? 

780. Hỏi: Tại sao các thầy, không bỏ được tham vọng? 

781. Hỏi: Tại sao loài người thích sát hại nhau? 

782. Hỏi: Hiện tại bây giờ không phải là văn minh sao? 

783. Hỏi: Ăn thịt và uống rượu ca nhạc đạo có tốt không? 

784. Hỏi: Tại sao phải học thiền? 

785. Hỏi: Văn minh là sao, xin giải đáp? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/03/2014 

779. Hỏi. Tu sao mới thành? 

Đáp: Dạ thưa; Thực lòng thì sẽ đạt. 
 

Kệ 
 
Tận lực học hành, nhớ điển kinh 

Ngày đêm ước nguyện, phát đại nguyền 
Thế sự không còn, lưu luyến giữ 

Tâm vui thọ lãnh, khổ xác thân 
 

Odense, ngày 23/03/2014 
 

780. Hỏi. Tại sao các thầy, không bỏ được tham 
vọng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu không có điển điển chiếu thì 
khó bỏ.  

 
Kệ 

 
Tham lam danh vọng, khó giải trừ 
Học thiền điển Phật, sẽ chiếu ban 

Giúp cho ánh sáng, thêm ngời sáng 
Danh vọng tiêu tan, thấy điển Trời 

 

Odense, ngày 24/03/2014 

781. Hỏi. Tại sao loài người thích sát hại 

nhau? 

Đáp: Dạ thưa; Tại vì con người không bỏ 

được tham lam danh vọng. 
 
Kệ 

 
Con người khó khổ, phải tham lam 

Tạo dựng nghiệp danh, cũng phải tàn 
Cố gắng đào mò, của Trời Đất 
Tham lam sát phạt, hại tâm mình 

 

Odense, ngày 25/03/2014 

 
782. Hỏi. Hiện tại bây giờ không phải là văn 
minh sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nếu là văn minh thì không có 

sát hại nhau. 
 
Kệ 

 
Văn minh ấu trỉ, mấy ngàn năm 

Sát hại sanh linh, chẳng nghĩ tình 
Miệng nói thương tình, nhưng vẫn chiến 
Văn minh nhân loại, có gì minh? 

 

Odense, ngày 26/03/2014 

 
783. Hỏi. Ăn thịt và uống rượu ca nhạc đạo 

có tốt không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Ăn thịt và uống rượu không 

tốt cho bộ thần kinh và tiêu hoá, nên học 
thiền ăn chay tốt hơn. 

 
Kệ 
 

Đừng nên ăn thịt, hát tâm linh 
Phát ra lời đạo, thấy lạ kỳ 

Trí ý bít bùng, không tiến giải 
Tâm linh khó mở, hại tâm thân 
 

 

Odense, ngày 27/03/2014 

784. Hỏi. Tại sao phải học thiền? 
 

Đáp: Dạ thưa; Học thiền văn minh hơn. 
 
Kệ 

 
Học thiền trí tuệ, điển phát sinh 

Tâm minh mới hiểu, chuyện đời mình 
Có óc thực hành, thì sẽ tiến 
Tâm mình minh mẫn, hiểu điển kinh 
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Odense, ngày 28/03/2014 

785. Hỏi. Văn minh là sao, xin giải đáp? 
 
Đáp: Dạ thưa; Văn là điển, còn minh là hiểu. 

 
         Kệ 

         Văn minh tiến bộ, của loài người 

         Biến hoá muôn chiều, điển âm dương 
         Bề trên ân xá, ban nhiều điển 

         Tham thiền giác ngộ, sáng minh mau 
 

 

Kính gởi anh Thành Lợi, nhờ anh minh giải. 

Tôi học thiền anh hướng dẫn, hết 1 năm 4 tháng, ấn chứng thì tôi thấy như sao.  

Hôm qua ngày,,,, tôi thiền thấy, một khung cửa sỗ đen hiện trước trán, rồi có một cái hang đen 
sâu thẳm, và tôi thấy một đốm ánh sáng từ xa chiếu là sao, xin anh giải thích, cám ơn anh. Khi 

mà tôi thấy cái hang đen ngồm kia, tôi cũng sợ. 

A-L 

kính bút 

 

 

 
 

Thành Lợi đáp 
 
Ấn chứng nầy tốt. Vì bạn có hành thiền, nên được nhận, những điều huyền bí tâm linh. 

 
Cái hang đen ngồm kia, là bạn đang ở trong cảnh địa ngục, được kéo lên ra ánh sáng. 

 
Còn ánh sáng kia là bạn phải nhìn, hạnh người tu thiền, trao cho bạn ánh sáng, viết trong điển 
kinh mà bạn tu. 

 
Kính lời 

Lê Thành Lợi 
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

FOR HØJT BLODTRYK  

40 

BỆNH CAO MÁU 

 
Denne sygdom kommer fra et tidligere liv 

Fra vores mor, far eller fra vore forfædre 
Sygdommen gør livet meget hårdt  

Mange kan ikke klare det og bliver mere 
syge 
 

Men du kan opleve et mirakel 
Hvis du mediterer, og sygdom kan 

reduceres 
Sjælen og kroppen er træt af sygdommen 
Derfor bør du lære meditation og derved 

få ny energi 
 

Man behøver heller ikke at tænke på 
noget kedeligt 
Man kommer hjem og mediterer 

Man skal ikke kigge på det, de andre gør 
Det gør bare én ked af det 

 
Skynd dig og dyrk mere meditation 

Der hjælper dig og reducerer sygdommen 
i din sjæl 
Man skal have en kærlig og ærlig sjæl 

Send tanker til Gud og rehabiliter dig selv 
 

Sjælen spejder i alle retninger 
Og når man træner rigtigt så få man det 
meget bedre 

Man kan reducere sygdommen hurtigt 
Fordi man dyrker Vo Vi meditation og får 

energi fra Gud  
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Bệnh nầy tiền kiếp mà ra 

Có từ cha mẹ ông ba của ta 
Cuộc đời rất khổ khó qua 

Thế nên mình bệnh cũng vì máu lây 
 
 

Cuộc đời chuyển biến rất hay 
Nếu mình tu luyện bệnh tình giảm mau 

Tâm thân nhuốm bệnh buồn đau 
Mau mau tu luyện pháp thiền điển quang 
 

 
 

Không còn nghĩ chuyện buồn đau 
Về nhà tu luyện pháp thiền cho mau 
Cuộc đời đừng có ngống trông 

Những gì thiên hạ làm ta buồn phiền 
 

 
Mau mau tu luyện cho nhiều 

Để cho mình hạ máu liền trong ta 
Con người cần có thiết tha 
Hướng về Phật pháp lo hồn trùng tu 

 
 

 
Tâm thân thức tỉnh muôn chiều 
Cần hành cho đúng pháp nầy mới trao 

Con người sẽ bớt bệnh mau 
Là nhờ pháp lý chuyển trao điển Trời 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Bài Thuốc Kệ 

 
Ngày đêm luyện đạo, nhớ giồi trau 

Tâm linh phát triển, giải mối sầu 
Nam Mô A Di Đà Phật nhiệm mầu 

Thế nên phải niệm nhiều lần trong tâm 
 

Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 

Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 
Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 

Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 
 

Niệm thì sẽ hạ cố gắng mau 

 
Kính lời 

Lê Thành Lợi 

 
 

 

Triết Học Vô Vi  

 
SỰ THẬT  

MÌNH LÀ AI! 
 

Sự thật Mình là ai, mà ai ai cũng muốn biết.  

Muốn biết cái nầy không phải là chuyện dễ biết. Vì muốn biết mình là ai, sự thật ra sao, mình 
phải đi vào trong cõi huyền vi thì mới khám phá ra sự thật mình là ai, tới đây, làm gì và phải đi 

về đâu, sau khi chết. Chết mà về cõi trên Thiên Đàng thì mới hay. 
 
Muốn biết cái chuyện huyền bí nầy, thì phải tìm hiểu cái linh hồn. Cái sáng suốt của mình từ đâu 

có, mà linh hồn sáng suốt nầy, nó nằm ở đâu trong ta. Trong giới nào, để mình phân biệt ra sự 
thật, mình là ai trong quả địa cầu nầy. Rồi sau nầy, mình mới thiết tha sự có mặt của mình tại 

thế gian. 
 

Con người ta có linh hồn và sự sáng suốt, mà nó đã và đang ở trong đời sống hằng ngày của 
mình.  
 

Lấy cái gì làm bằng chứng để tìm hiểu phần sáng suốt trong đời sống hằng ngày của chúng ta.  
 

Chỉ có con đường đạo, mới tìm ra manh mối nầy. Con đường đạo đó, chính Đức Phật và Đức 
Chúa đã đi và nhiều người tu thiền giác ngộ tìm ra. Chánh là con đường đạo lý.  
 

Chính cái Đạo, nó nằm sẳn, trong đời sống hằng ngày của chúng ta.  
 

Mà con người ngại, không nghe người khác nói và không chịu tìm ra, bởi vì đạo, ẩn ở trong đời 
giúp ích, cho một linh hồn tiến hóa về tri thức học cuả tâm linh. Nếu anh tu thiền Vô Vi, đời đạo 
song tu, anh sẽ giác ngộ ngay, trong đời có đạo. Anh không tin, rồi anh sẽ tin.  
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Đạo thì dẫn lối cho linh hồn con người, tìm ra manh mối sự thật con người ta từ đâu tới. 
Con người ta tiến hoá trong ba cõi: Thiên Đàng, Địa Ngục và Nhơn Gian. 
 

Đời có phải là sự thật không và đạo có phải là sự thật không. Thể xác mình có phải là 
sự thật không, tâm linh mình có phải là sự thật không? 

  
Vậy chứ nãy giờ, cái gì hỏi? 
Cái ý nó chuyển, cái ý thức nó hỏi. Cái ý thức, nó hỏi nó. Cái ý cái thức, có ai thấy không? 

 
Thấy mà không, không mà thấy. Câu nầy cũng như câu: Sắc bất dị không không bất dị 

sắc của nhà Phật.  
 

Thấy: là thấy nó hiện lên chữ viết, để diễn tả qua cái ý muốn tìm hiểu sự thật chính mình là ai. 
Còn không, thì anh không thể nào đem ra cái ý (linh hồn) của anh, để lên bàn cho người khác 
nhìn thấy, cái ý đó tròn hay méo, mà anh muốn sờ, ngó hoặc nhìn coi ra sao.  

 
Cái ý cái và linh hồn của đức Phật và đức Chuá, đâu ai thấy, nhưng mình có thể nhìn vào chữ 

viết mà biết. Vì ngôn ngữ đại diện cho con người. 
 
Còn không thấy: Nhưng mà tôi thấy, có nghĩa là, tôi không có thấy được cái ý của tôi nó là gì 

ra sao. Nhưng mà cái ý nầy nó nằm bên trong óc con người, nó có sự bí mật huyền diệu do tâm 
linh điều khiển. (Tu tới giới không thì anh sẽ biết và thấy). 

 
Vậy chứ cái bí mật tâm linh nầy nằm ngay chỗ nào và do ai điều khiển? 
 

Chính mình điều khiển cái xác. Ngoài cái xác mình, ai điều khiển về cái ý?  
Mình không thấy. Cái ý đó nó nằm ở đâu. Nhưng, nó phải có một trung tâm cho mình biết. 

 
Trung tâm đó trên đỉnh đầu, chuyển thẳng qua hơi thở. Hơi thở là điển năng của vũ trụ. Do kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ, âm và dương, biến hóa trực tiếp vào thực vật, đồ ăn. Và thực vật đồ ăn 

chuyển tới ngũ tạng của con người. Và con người, nhờ đó ăn, hít thở để sống. 
 

Đồ ăn thực vật biến thái thành chất nước qua cơ tạng thanh lọc, đó là chất bổ dưỡng vitamin. 
Chất bổ dưỡng bốc hơi lên tạo thành khí, hơi khí nầy là chất nóng là chất điển năng trong con 
người. Rồi điển năng trong con người hít thở lấy điển năng bên ngoài, đồng để mà sống.  

 
Điển năng đó là âm thinh, thể hiện qua nhiều tầng số khác nhau. Đức Phật có làn sóng âm 

thinh. 
 
Có người sống với âm thinh thanh nhẹ, có người sống với âm thinh nặng trược. Con người ta, ai 

cũng sống bằng hơi thở, sống bằng âm thinh. Đến một lúc nào mất hơi thở, mất âm thinh là con 
người bị hủy diệt. Đó là sự chết mà ai cũng sợ. 

 
Hơi thở và âm thinh nầy, phần đông bị chi phối ngoại cảnh ở bên ngoài do ăn uống, ngủ ỉa, yếu 
ớt và tắt đi. Là do sự ảnh hưởng quá mạnh vào đời sống hằng ngày, lấn ép hơi thở. Rồi guồng 

máy ngũ tạng, tim, gan, tì, phế, thận và khối óc hoạt động không bình thường, khiến đường 
chân khí náo loạn, dần dần yếu đi.  

 
Yếu đi sanh ra bệnh là do cá tánh hình thành. Cá tánh nầy bắt nguồn từ sự tham. Hơi thở mất vì 

bệnh, vì cá tánh giận hờn, ghanh ghét, yêu thương. 
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Vậy chứ hơi thở nầy và âm thinh nầy mất đi, rồi nó sẽ đi về đâu và ai điều khiển?  

 
Cái hơi thở, cái ý lực nầy bị mất nó sẽ đi về với vũ trụ, về với hư vô, về với mọi trạng thái. Vì 
chính nó từ mọi trạng thái mà ra.  

 
Mọi trạng thái đó là cái gì?  

Là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm và dương. Vì nguyên gốc của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm và 
dương là một làn hơi nóng, là một làn sóng điện. Tạo thành cái ánh sáng trong cái vũ trụ bao la 
nầy. Trong đó nó có âm độ, cảm xúc từ trường. Sinh sống bằng nhiệt năng một khối lượng ánh 

sáng vô biên và phân phát cho chúng ta là Tiểu Linh Quang hay còn gọi là Tiểu Hồn, là con 
người. 

 
Nói chung cái khối ánh sáng đó là điển năng của vũ trụ. Vũ trụ đó là cái không khí trước mặt bao 

la, trong không khí đó nó có từ trường, từ điển của siêu nhiên. Cái vũ trụ bao la rộng lớn đó 
mình không thể hiểu hết. Đó là khung Trời xanh xâu xa, các linh hồn đi hoài không tới. Anh có 
thể đi qua các hành tinh khác, nhưng anh không đi tới khung Trời xanh bao la vô tận.  

 
Khung Trời xanh vô tận nầy là một lốp vỏ rất mỏng huyền bí, bao bộc hết vũ trụ. Nhưng anh tu 

Vô Vi sẽ xuyên thủng bức màn xanh vô tận nầy và thoát ra ngoài vũ trụ. Tìm hiểu vũ trụ, vũ trụ 
có cái gì, thì anh sẽ có cái đó, nếu mình thích. 
 

Nhưng mà mình tìm trong cái Tiểu Vũ Trụ của chúng ta là cái bản thể của mình, coi xem cái ý nó 
ở đâu. Cái tiềm năng đó nó nằm ở đâu, trong con người chúng ta. 

 
Cái ý, cái âm thinh đó nó nằm trong ta, trong thanh tịnh, nó là ý thanh tịnh và nó cũng nằm ở 
tất cả mọi nơi. Vì ý là càn khôn, càn khôn là ý. Nên mọi nơi, mỗi mỗi vĩ đại vô cùng. Cái ý đó, nó 

nằm trước mặt mình, vì nó đại diện cho càn khôn. 
 

Thí dụ:  
Người đối diện mình họ có cả càn khôn, họ là ý, ý là mình, mình là họ, mình là càn khôn luôn.  
 

Cũng giống như đồ vật mình xài, đồ vật đó là mình, mình là đồ vật đó. Đây là lời nói của Đức 
Phật ” Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm ”. Có nghĩa là bỏ vật thì không có tâm 

và bỏ tâm thì làm sao có vật. Tâm và pháp hổ tương nhau tiến hoá.  
 
Tất cả đều là đại diện cho càn khôn. Không có bỏ cái gì hết, vì nó chứa đựng cả càn khôn. Thế 

nên người ta nói hiểu được ý của càn khôn. Nó ở trong ta và nó ở ngoài ta. 
 

Muốn kiểm soát phần ý của càn khôn, thì đừng có bao giờ động, luôn luôn phải giữ thanh tịnh để 
thấy cái ý của càn khôn. Thì mới là cái ý trọn lành. Là mình hòa chung vào với càn khôn và hòa 
chung vào với đấng tối cao. 

 
Đó là sự thật mà không phải là sự thật. Thì mới hoàn toàn không bị hủy diệt cái ý 

trọn lành của càn khôn nung đúc.  
 
Có thực mà không thực và không thực mới chính là thực. Như vậy thì cái trí thức, cái ý 

thức mình không bị diệt. Bởi vì, anh cho là thực, là thiệt, thì sẽ bị diệt. Thế gian nầy có cái gì là 
thật đâu?  

 
Cái nào hữu hình thì sẽ hữu hoại trong chốp mắt, chốp nhoáng là tiêu tan.  

 
Phải bước tới trạng thái không thực mới là thực, thực đời đời luôn.  
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Thực đây có nghĩa là cái mới, cái tân tiến, cái model, mới hoài hoài, không bao giờ 
thoái bộ. Cái chánh tông hằng hữu đời đời, tuyệt vời, tuyệt dịệu.  
 

Thật mà không thật, cũng giống như sanh tử một lược. Trong sanh có tử trong tử có sanh, ở 
trạng thái một lược luôn thì không bị hủy diệt, là tới đích. 

 
Kết luận:  
Sự thật nó là không thật. Không thật mới là thật.  

 
Hiểu ra rồi thì nó là chơn lý tối thượng thật mà không thật, không thật mới là thật, thì nó sẽ 

tiến hoài. Đó mới thực là cái chơn ý càn khôn bất diệt.  
 

Đức Phật có cái không, đấng Cha Lành không có cái gì hết. Nhưng mà có tất cả.  
 
Những cái gì tôi viết trên đây điều là từ hư không viết ra. Sự thật mình là ai? 

 
 

VÔ HÌNH – VÔ TƯỚNG 
 
Vô Vi nguyên lý tuyệt vời 

Bao la vĩ đại khắp ngoài càn khôn 
Càn khôn vạn vật hữu duyên 

Xuyên bao thế sự huyền vi Phật Trời 
 
Hình dung vạn vật vẫn không 

Biến hình hóa thể muôn vàn lý siêu 
Lý siêu vượt khỏi cao tầng 

Hư không cảnh giới thấy hình khắp nơi 
 
Vô Vi vạn giới điều không 

Không thừa không thiếu giữa vòng không gian 
Không gian bát ngát Trời xanh 

Bao la vô tận vô vàng kính yêu 
 
Tướng mình cũng giống tướng Cha 

Cha không có tướng có hình đó con 
Mà Cha cũng có tướng luôn 

Tướng Cha cũng giống y hình như con 
 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 
 

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 
VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN 

 
Nam Quốc Thiên Triều chiếu Việt Nam 
Thiên cơ khai triển khắp mọi miền 

Vô Vi khai điểm toàn thế giới 
Mở màn niên kỷtới thượng ngươn 
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Mô không khí hạo cùng Trời Đất 

Ban hành mưa pháp chuyển khắp nơi 
Thiên Địa hợp hòa chung một khí 
Thánh thoát nhẹ nhàng khí hạo nhiên 

 
Ngọc chiếu thanh đài xuyên tam cõi 

Côn trùng vạn vật hưởng tình xuân 
Chung nhau hòa  hợp cùng Trời Đất 
Đồng hành đồng tiến chiếu hồn thiêng 

 
Hoàng Thiên Phụ Mẫu nghinh chào đón 

Chờ đợi Linh Quang kíp trở về 
Thiên đình yến tiệc đã bày sẵn 

Chén rượu huỳnh tương tỏa ngát mùi 
 
Thượng Thiên thế giới Cha dìu tiến 

Dẫn độ tâm linh hướng cảnh Trời 
Thanh quang chuyển hóa tùy duyên tiến 

Thượng tầng thế giới đa đề ngôi 
 
Đế Tinh thất sắc cùng quang chiếu 

Hội tụ càn khôn chuyển pháp mầu 
An ban tế thế cùng muôn loại 

Hưởng lấy hương tình Thất Đế Tinh 
 
Vô cùng thương xót Linh Quang Tiểu 

Vượt thoát trần gian kiếp đọa đày 
Trải qua bao cảnh cùng Trời Đất 

Quay về hội tụ Đấng Toàn Năng 
 
Cực thế không than lòng nhẫn nại 

Cứu độ quần sanh thoát trận đồ 
Giải tan nguy biến không còn nạn 

Thoát cảnh lầm than chốn nghiệp trần 
 
Đại La chào đón chờ muôn kẻ 

Ban rãi Cam Lồ khắp mọi nơi 
Người người tắm gọi ơn mưa mốc 

Quay về triều bái cõi Đại Thiên 
 
Thiên Hoàng hoan hỉ cùng Thiền Sĩ 

Sắp hàng nghe lệnh chiếu ngọc ban 
Thượng Ngươn Thánh Đức nay đà tiến 

Thi hành Đạo Tổ cứu vạn linh 
 
Tôn Hoàng Phụ Mẩu đều vui vẽ 

Hoan nghênh chúc tụng chén rượu đào 
Linh căn xuống thế truyền chân đạo 

Thiên Hạ hát mừng hướng Hoàng Tôn 
 

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 
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Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 

 
Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 

 

 
 


