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SỐ 98 NGÀY 01 THÁNG 07 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. 

 
TIẾN THÂN  

 

Kệ 

 
Thân hành thiền định, giải tâm linh 

Điển giới khai thông, hiểu biết mình 
Trước kia thân có, mà không tiến 

Nay nhờ hành pháp, tiến thân mau 
 

 
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. 

852. Hỏi: Ăn chay có thành đạo không? Xin cho biết. 

853. Hỏi: Tâm pháp là gì? 

854. Hỏi: Làm cái nào, mau được giác ngộ. Giác ngộ, rất khó tìm. Xin anh Lợi chỉ dẫn giùm.  

855. Hỏi: Lấy cái gì, chứng minh: Pháp nầy phát ra điển? 

856. Hỏi: Giác ngộ là sao, xin anh Lợi giải thích thêm?. 

857. Hỏi: Làm sao, tâm có điển, xin anh Lợi giải thích giùm? 

858. Hỏi: Cảm giác tâm có điển ra sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/06/2014 

852. Hỏi. Ăn chay có thành đạo không? Xin 

cho biết. 

Đáp: Dạ thưa; Ăn chay thân thể tâm linh 

nhẹ. 
 

Kệ 
 
Ăn chay dung dưỡng, tánh linh mình 

Giải trừ độc tố, trử trong thân 
Thân thể của mình, luôn nhạy cảm 

Học thiền tâm điển, sẽ tiến xuyên  
 
 

Odense, ngày 23/06/2014 

 
854. Hỏi. Tâm pháp là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Là cái pháp dụng bằng điển, mà 
điển, phát ra từ tâm.  

 
Dùng điển pháp, để khai tâm. Kêu bằng tâm 

pháp.  
 
Kệ 

 
Pháp nầy dùng điển, để khai tâm 

Thế nên Bác phải, luyện đêm ngày 
Thanh lọc điển hồn, trong pháp điển 
Thanh tâm ngời sáng, phát điển quang 

 

Odense, ngày 24/06/2014 

855. Hỏi. Làm cái nào, mau được giác ngộ, 

giác ngộ, rất khó tìm. Xin anh Lợi chỉ dẫn 

giùm. Cám ơn.  

Đáp: Dạ thưa; Siêng năng và hành đúng 
theo lời chỉ dẫn. 
 

Kệ 
 

Một lòng thành thật, hướng về tu 
Đừng mê danh vọng, thế gian lầm 
Cố gắng tham thiền, thì sẽ được 

Điển lành pháp Phật, sẽ chiếu ban 
 

Odense, ngày 25/06/2014 

 
856. Hỏi. Lấy cái gì, chứng minh: Pháp nầy 

phát ra điển? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác đọc báo Phúc đáp điển 

năng, và nghiên cứu, các tờ báo khác, pháp môn 
khác, thì Bác sẽ thấy ngay. Điển phát sáng ra 

và rút Bác ở bộ đầu. Nếu Bác nhẹ.   
 
Kệ 

 
Hiện tiền bày tỏ, thật giản đơn 

Trung tâm phát triển, điển quang thiền 
Cố gắng Bác hành, theo con chỉ 
Thiên niên vạn kiếp, giác ngộ liền 
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Odense, ngày 26/06/2014 

 
857. Hỏi. Giác ngộ là sao, xin anh Lợi giải 

thích thêm?.  
 
Đáp: Dạ thưa; Giác ngộ là nó cái điển giúp 

Bác, khi Bác thực hành, thì Bác mới giác 
ngộ. Bởi vì, cái điển, nó ăn thông, từ bên 

ngoài, đi tận vô sớ thịt và bộ óc. Khi Bác ngộ 
lời siêu lý. Bác chỉ cười và cám ơn lời siêu lý. 
Mà lời siêu lý là điển quang.  

 
Kệ 

 
Đây là siêu lý, cuả âm thanh 
Phát ra trung điểm, của đạo thiền 

Giúp Bác tu hành, mau giác ngộ 
Lời vàng thành thật, viết từng câu 

 
 

Odense, ngày 27/06/2014 

858. Hỏi. Làm sao, tâm có điển quang, xin anh 
Lợi giải thích giùm? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác uống thuốc Phật, trường 
sanh học, nhiều. 

 
Kệ 

 
Thuốc Phật thường xuyên, Bác nhớ dùng 

Điển Trời, điển Phật, sẽ chiếu ban 
Tâm thiện ý lành, luôn cài cấy 
Đừng nên xao lãng, niệm Nam Mô 

 
 

 

 

 

Odense, ngày 28/06/2014 
 

859. Hỏi. Cảm giác tâm có điển ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bộ đầu mình nó sáng, điển nó chạy nhột, nhột. Dây thần kinh, của mình được 

khai mở. Trước kia, dây thần kinh bị ứ. 
 

        Kệ. 
 

        Đây là ấn chứng, của Bác tu 
        Điển quang của Bác, tụ bộ đầu 
        Triệu chứng Bác hành, năng luyện tập 

        Thần kinh khối óc, tiếp điển quang  
___________________________________________________________ 

Odense, ngày 29/06/2014 
 
860. Hỏi. Làm sao xuất viá được, xin chú Lợi giải thích? 

 
Đáp: Dạ thưa; Uống thuốc Phật nhiều, sẽ được xuất vía.  

 
        Kệ. 
 

        Mình nằm bay lượn, ở không gian 
        Xuyên qua cửa kiếng, chẳng nát mình 

        Xuyên qua vách tường, cũng không chết 
        Nam Mô bay lượn, khắp gần xa  
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Odense, ngày 30/06/2014 
 

861. Hỏi. Làm sao tránh được giới âm? 
 
Đáp: Dạ thưa, Khi mình tu thiền, điển của mình nó sáng hơn, người không tu.  

 
Rồi mình không biết mình sáng, mình đi tới chỗ âm, và bị chỗ âm hút, hoặc bị xâm chiếm.  

 
Chỗ âm: Những nơi đồng bóng, chỗ nhà thờ vong linh, chỗ làm đám…  
 

Khi mình thiền, không nên nghe ai, nói sàm vô lỗ tai mình. Dù giới đó, nói cao siêu. 
 

Hướng hạ, thì giới âm nó vào khớp xương, ở sau ót.  
 
Khi mà bị, thì lạy Phật và uống Phật cho nhiều, để được giải ra. Nhớ tu cho đúng. 

 
Lạy Phật và uống thuốc Phật, nhiều, để giải trược và bệnh. 10 người đạt hết 10 người. 

 
        Kệ 

 
        Pháp nầy giúp Bác, trở về mình 
        Cúi đầu đãnh lễ: Phật, Pháp, Tăng 

        Nguyên lý Bác hành, đừng xao lãng 
        Tham danh dâm dục, nguyện Nam Mô 
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Bạn đạo hỏi 
 

Xin chú Lợi giải thích và giúp cho khai mở bộ đầu? 
Và mong được sự chỉ dẫn của chú.  
Khi mình nhận được khai mở bộ đầu, cảm nhận ra sao? 

 

Bđ. H 

 

Chú Lợi đáp 
 

Mình hành theo những gì mình thiếu xót, mà chú Lợi giải thích thì sẽ nhận, phát sáng ngay bộ 
đầu. Nhiều người đã nhận.  

 
Cô Bác Anh Chị tu thì con giúp. Cô Bác tu, hy vọng sẽ sống 100 tuổi và hơn. 
 

Trường hợp khai mở bộ đầu khác nhau, tùy theo hành giả.  
 

 Ánh sáng chạy thẳng vào bộ đầu 
 Ánh sáng sắc vàng Nam Mô A Di Đà Phật chạy thẳng vào bộ đầu 
 Điển rút mạnh bộ đầu 

 Đọc báo điển năng ánh phát sáng lên 
 Bộ đầu phát hiện, hiểu những chuyện lạ huyền bí 

 Bộ đầu mình sản khoái vô biên, trước kia không có 
 

 Bộ đầu được mở, tu hành mau tiến bộ 

 Sức khoẻ giồi dào 
 Con người thay đổi, tánh tình thay đổi.  

 
 Bộ đầu mình khai mở, thì mình mới có năng lực và điển quang, giúp người khác 

cùng khai mở bộ đầu. Giúp được hết. Gọi là bí kiếp, truyền bằng điển, nếu mình 

hành.  
 

 Mình không truyền, mình không chỉ, mình không nói, mình không viết, làm sao 
người khác biết. 
 

 Người truyền phải dụng mọi hình thức, để giúp khả năng của người kia, ở lãnh 
vực nào, tùy theo mức độ tu hành.  

 
 Mỗi người có một cảm giác thu nhận khác nhau. Là do sự giác ngộ của tiền kiếp. 

 

 Hành nhiều thì mới thấy, siêu pháp ở chỗ nầy. Anh học chỗ khác, pháp khác, 
không có cảm giác nầy, và không biết giác ngộ ra sao.  

 
  Ở đây nói hết và chỉ rõ.  

 

 Tôi không có giấu cái gì cả, ai hành thì sẽ đạt. 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

 

VI KAN STOPPE JORDSKÆLV 

50 

MÌNH CÓ THỂ NGĂN CHẬN ĐỘNG ĐẤT THIÊN TAI 

 
Gud har givet os sol 

Jord og vand har hjulpet mennesker 
Mange mennesker vil blive glade for 

At Gud og jord er i harmoni, og folk bliver 
friske 
 

Kærligheden er også vokset frem 
Og hjælp til mennesker kommer i gennem 

nogle hårde situationer 
Vi bliver ramt af jordskælv alle steder 
Fordi vi ikke har taget hensyn til Moderjord 

 
Jorden fødte os  

Så hvorfor ødelagde vi vor Moderjord 
Og jorden er kommet i ubalance 
Så kommer mange jordskælv og alt 

ødelægges 
 

Kærligheden fra Moderjord 
Hun har set sine børn have et vanskeligt liv 
Derfor har Hun noget at befale: 

Man må ikke grave og bore under jorden 
 

Jorden bliver syg, og børnene bliver 
påvirket i dagligdagen  
Derfor må børnene passe på  

Moderjord og børnene mødes hver dag 
Selv efter mange reinkarnationer, mødes vi 

igen 
 
Nu må du lære at rehabilitere 

For at åbne hjernen med energien fra Gud 
og Buddha 

Og du er ikke utryg længere med de 
jordskælv 
Du lever på jorden og åbner for ærlighed 

 
Du lever på jorden med et smukt liv 

Og du finder frem til, at du har en dejlig 

 
Trời làm cho nắng tốt tươi 

Đất cùng với nước đắp xây con người 
Ai ai cũng phải tươi cười 

Đất Trời hoà hợp cho người nở hoa 
 
 

Tình nầy cũng sẽ bay xa 
Giúp người nhân thế thoát qua trận đồ 

Đất thời động đất khắp nơi 
Tại vì không chịu giữ gìn Mẹ ta 
 

 
Đất thì sinh cả chúng ta 

Cớ sao mình lại phá tan Mẹ mình 
Để cho Mẹ mất quân bình 
Sinh ra động đất cho mình thảm thương 

 
 

Tình nầy Mẹ rất sót thương 
Thấy con của Mẹ tan thương cuộc đời 
Thế nên Mẹ nhắn đôi lời 

Đừng đào đừng xới đừng hành Mẹ đau 
 

Mẹ đau con phải sầu đau 
Thế nên con giữ cho con lâu dài 
Mẹ con họp mặt mỗi ngày 

Biết bao nhiêu kiếp, kiếp nầy ngộ tao 
 

 
 
Bây giờ con phải dồi trau 

Khai tâm mở trí mở đường điển quang 
Giúp cho con khỏi hoang mang 

Sống trong trái Đất khai minh chơn tình 
 
 

 
Sống trong trái Đất đẹp xinh 

Giúp con tiến hóa phân minh phần hồn 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
 
7. NGƯỜI VỀ TỪ THIÊN QUỐC 

 
Người tu xuất khỏi thế gian 

Về nơi thanh cảnh niết bàn tối cao 
Không gian bất biến siêu hình 

Thiên hồn siêu thoát quốc hồn hiển linh 

 
 

 
Tiếp theo kỳ trước…… 

 

Còn cái nầy mình thực hành và tự phát triển đi tới, theo trình độ, không cầu xin và 
cúng kiến. Thực hành những phương pháp khứ trược, lưu thanh của mình, thì mới phát triển tâm 

từ bi, bằng trực giác của chính mình, bằng khối óc của mình.  
 

Khứ trược lưu thanh là sao!  
 
Là loại bỏ những cái gì u tối, nặng trược, tìm những cái gì thanh nhẹ sáng suốt mà 

phát triển đi lên. Chứ không có cầu xin, chứng minh bằng thực hành cho khoa học thấy tại làm 
sao tôi được thanh nhẹ sáng suốt mà không phải cầu xin. Như vậy thì khoa học họ mới tin, qua 

căn bản thực hành chánh pháp. 
 
                                                      Thực hành mới thấy mình minh 

Con đường phát triển, tình thương người đời 
Van xin cầu khẩn chẳng cần 

Phải hành phải giải, trận đồ thế gian 
 
Mình phải lăn lộn vào trong đời, bởi vì đạo, nó nằm sẵn trong đời, thì chính mình 

thấy hành động mình, tham lam, tăm tối, mà ăn năn thức giác sửa sai.  

sjæl 

Du finder dig et godt og evigt liv 
Og du deltager og lærer godt af Guds 

energi 
 
Denne gang lever du meget rigt 

Samtidig skal du også kende til smerte en 
del gange  

Så genkender du, at Gud og Moderjord 
Har lavet os et dejligt liv 
 

Venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Giúp cho con được sinh tồn 

Tham gia học hỏi điển lành Trời ban 
 

 
 
Kỳ nầy con sống cao sang 

Thế nên con phải tan hoang nhiều lần 
 

Để con còn biết Đất Trời 
Ai xây ai dựng cho mình sướng vui 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Sửa sai để chi, để thoát khỏi ngục tù. Nếu không sửa sai, những hành động gian 
tham, dâm dục thì làm sao tiến, sau nầy mình thoát lên cảnh Thiên Đàng thanh nhẹ.  

 

Tâm hồn mình cải sửa cảnh trần tục của thế gian, thì tâm hồn mình thanh nhẹ. Sự 
thanh nhẹ đó, nó sẽ đưa ta tới Thiên Đàng, đàng hoàng. Rõ ràng trước mặt chúng ta, như Chúa 

và Phật đã nhắn nhủ. Cảnh đó, nó hiện ra một thế giới nguy nga tráng lệ, đời đời bất diệt. Con 
người sống trên đó, thương yêu, vui vẻ, hòa ái và tương thân, không bao giờ tị hiềm ganh ghét. 

 

Người mà thoát tục hoàn thiên 
Tâm hồn thanh thản, an vui tình Trời 

Thấy đâu cũng đẹp tuyệt vời 
Phát ra hương diệu, hương thơm tình Trời 

 
Làm sao mình chứng nhận điều đó có thật?  
 

Đó là tu Vô Vi, xuất hồn qua cửa tử, thì mình chứng quả vị vô sanh, thì biết được có 
cảnh Địa Ngục và có cảnh Thiên Đàng.  

 
Chứ làm sao mà nói được, mình phải công phu, công năng, bằng thực hành. Nếu 

mình không có chứng nghiệm và thoát được cảnh Địa Ngục của trần gian thì làm sao mình tin 

các Ngài kia nói đúng. Mà mình và mọi người, ai ai sanh ra cũng đều ở trong cái cảnh Địa Ngục 
âm u đó.  

 
Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, có phải cảnh địa ngục không!  
 

Nếu mình không ở trong Địa Ngục thì làm sao mình giải thoát. Mà ngày xưa Đức 
Chúa và Đức Phật cũng phải ở như chúng ta và các Ngài ấy đã tu, đã giải thoát về Thiên Đàng 

về Niết Bàn lâu rồi, hết mấy ngàn năm nay. Hiện tại thì bây giờ mình phải noi gương các Ngài ấy 
thực hành như các Ngài thì mình sẽ tiến.   

 

 Tiến lên trên cõi thanh đài 
Có Cha đang đợi, trông ngày đoàn viên  

Mong sao tất cả ấm yên 
Vui say hạnh phúc, Thiên Đàng hân hoan  

 

Ai không tin là có cảnh Địa Ngục, thì tới lúc mình bệnh gần chết thì mình sẽ tin.  
 

Cảnh Địa Ngục là cái xác tối tăm của mình giam hảm phần hồn. Thể xác mình không biết tu 
luyện thì phần hồn sẽ bị chết và bị đọa đày vô cõi âm.  
 

Phần linh hồn của mình nó ở bên trên thượng giới, cõi thanh đài.  
Lấy cái gì làm bằng chứng là người ta có phần linh hồn ở bên trên thượng giới?  

 
Cái khối óc của mình là phần thanh nhẹ, do đấng toàn năng hình thành, chứ không phải khoa 
học làm ra khối óc mình.  

 
Phần linh hồn thanh nhẹ của mình là cái nội thức ở bên trong, cái cảm giác siêu diệu, 

một triết lý siêu minh tâm thức. Làm cảm động nội tâm, nội thức của mình qua một làn 
sóng thanh nhẹ cảm mát vô biên. Khiến người nào có tâm đạo cao, sẽ giao cảm được 

phần linh hồn có. 
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Một con người cảm nhận được mình có phần linh hồn qua nhiều trạng thái khác 
nhau, về tình cảm cũng như về thiêng liêng qua nội thức.  

 

Thí dụ mình thử so sánh một lời nói thanh nhẹ của một người con biết hiếu thảo 
cung kính với cha mẹ, thì thử hỏi người cha hay mẹ nào không hài long, cởi mở với sự hiếu thảo 

của người con.  
 
Cái hài lòng là cái phần linh hồn mình cảm giác thanh thản, nó làm cho mình ưu tư, 

sung sướng vô biên. Cái linh hồn ai cũng có, mà không biết nó ở đâu, nó ở bên trên thượng giới. 
 

Mình tu thì mình sẽ chứng được phần linh hồn nó ở trên thượng giới và mình sẽ thấy 
nó luôn.  

 
Để Con thử chứng minh, cho mình dễ hình dung, hình dạng phần linh hồn nó sẽ ra 

sao. Để viết mà không chứng minh, thì viết làm chi.  

 
Linh hồn của mình nó vô hình và hữu hình.  

 
Nó vô hình: là mình nghe, mình hiểu, mình biết mà mình không có thấy. Bởi vì nó 

bất diệt, nên rờ hay đụng nó, thì không sao rờ được, mà mình biết nó có.  

 
Thí dụ như là lời nói của cha mình sao nghe nó hiền hòa quá, lời nói của con mình 

sao nghe nó hồn nhiên quá.  
 
Cái đó thuộc về vô hình, nghe biết mà không thấy, mà chỉ cảm giác. Nhưng mà có 

hoài, không diệt được, cái cảm giác đó nó ở trong ta. Nó là đời đời bất diệt, là lời nói âm thinh.  
 

Còn thuộc về hữu hình: là mình nhận thấy tiếng nói cha mẹ mình, qua thể xác tứ 
đại. Trước mắt và truyền qua thân thể mình mà mình không hay.  

 

Thể xác là hữu hình, nhưng mà nó sẽ hư nát, không tồn tại. Cái linh hồn mình nó 
biến có và không một lượt. Mình thấy nó có, là nó có, mình thấy nó không, là nó không.  

 
Nó vừa là Hữu Vi, qua thể xác tứ đại có có, và nó cũng vừa là Vô Vi. là không 

không.  

 
Vô Vi là hư không, hư không, là ở bên trên thượng tầng thanh giới cao siêu. 

 
Lên tới cõi Vô Vi thì mình sẽ chứng được linh hồn mình, bên trên giáng lâm qua thể 

xác tứ đại là hữu vi. Tu đi sẽ thấy linh hồn mình đẹp vô biên.  

 
 

                NGƯỜI VỀ TỪ THIÊN QUỐC 
 
Người đi người đã đi rồi 

Nay người trở lại Dương Trần phụng thiên 
Phụng cho thiên hạ thái bình 

An vui tận hưỡng tình Trời siêu nhiên 
 

Siêu nhiên cấu trúc từ tầng 
                Nhơn sinh cộng hưỡng, tùy nghi thực hành 
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Dũng hành tự tiến tự thăng 

Về nơi Thiên Quốc, tự mình vui say 
 
Từ lòng nhân ái vị tha 

                   Sống vui hạnh phúc hy sinh chính mình 
Chính mình minh lý đường chơn 

Chung hành phát triển tự mình tiến lên 
 
Tiến lên trên cõi thiên đình 

Thiên Hoàng đón đợi, tiểu hồn hồi hương 
Vương cao khí khái anh tài 

Phát huy trí tuệ, dũng hành tiến thăng 
 

Mặc cho giông tố bão bùng 
Vững tâm hùng chí, phát huy đạo Trời 
Đạo Trời ánh sáng muôn phương 

Uy nghi thần lực khí Trời chuyển giao 
 

Chuyển giao tinh khí của Trời 
Phát ra thanh điển, thanh âm truyền lời 
Điển lành ban trải nơi nơi 

Người về từ cõi thiên đình giáng lâm 
                                                 

Kính bái 
Con 
Lê Thành Lợi. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


