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SỐ-18 NGÀY…11….THÁNG…04…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. 

 
QUANG MINH 

Kệ 
Quang minh chánh đại trở về quê 

Học trược giải mê mới trở về 

An vui đây đó tình không động 

Mở rộng càn khôn tiến giáp vòng 
 

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. 

169. Hỏi:Quang minh là sao?. 

170. Hỏi: Làm sao lãnh ngộ được quang minh?.  

171. Hỏi: Chuyện sầu nào là chuyện trái ngang nhất?. 

172. Hỏi: Làm sao giải thông sự hiểu lầm?. 

173. Hỏi: Phật chuyển là sao?. 

174. Hỏi: Con người sao hung hăng quá?. 

175. Hỏi: Tại sao con thú, tiến hoá lên con người?. 
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Odense, ngày 23/03/2012 

156. Hỏi; Quang minh là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Là ánh sáng đại bi quang 

chiếu cho hành giả, đạt được trí tuệ của Trời 

Phật. 

 

Kệ:  

 
Phật pháp khai thông, trí giác thông 

Từ bi khai triển, mãi tiến tầm 

Tâm vui bên ánh, đạo đời diễn  
Khó khổ quang minh, sáng trở về 

 

Odense, ngày 24/03/2012 

 

157. Hỏi; Làm sao lãnh ngộ được quang 
minh?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là thật lòng.  
 

Kệ: 

 

Đơn giản một câu, khỏi phải sầu 
Một lòng một dạ, phải đào sâu 

Gặp nạn sầu đau, ta vẫn thế 

Có không, không có, giải cơn sầu 
  

Odense, ngày 25/03/2012 

158. Hỏi; Chuyện sầu nào là chuyện trái 
ngang nhất?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là chuyện hiểu lầm, khó giải 
quyết, sẽ đi tới chiến tranh. 

 

Kệ: 
 

Hiểu lầm khó nói, khó giải thông 

Uất ức trong tâm, khó khổ lòng 

Chiến tranh sẽ biến, nhiều cảnh loạn 
Tan hồn tan xác, nát ruột gan 

 

Odense, ngày 26/ 03/2012 

 
159. Hỏi; Làm sao giải thông sự hiểu lầm?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Uống thuốc Phật và quỳ lạy. 
 

Kệ:  

 
Quan Âm cũng vậy trong vòng nạn 

Cắn răng thuốc Phật nhớ uống vào 

Vị đắng mà ngon nhờ Phật chuyển 

Hành thiền giác ngộ, lộ ra ta     
 

Odense, ngày 27/03/2012 
 

160. Hỏi; Phật chuyển là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Chịu khó khổ học thiền, 
trong lúc cực khổ mà chấp nhận thì sẽ được 

lãnh hội ánh sáng của Phật ban. 

   
Kệ:  

 

Phật chuyển cho qua, lúc nạn nhồi 

Hành thiền mới giải, nổi nghiệp duyên 
Mới hay mới hiểu, duyên tiền kiếp 

Giải phiền bằng điển, Phật trợ duyên 

 

Odense, ngày 28/03/2012 

161. Hỏi: Con người sao hung hăng?. 
 

Đáp: Dạ thưa, Thiền nhiều thì sẽ thấy con thú 

vừa mới tiến hoá thành người. 
 

Kệ:  

 
Thú đây tiến bộ, hoá thành người 

Dữ tợn hung hăng, chẳng giống người 

Khoa học cũng chứng, là con khỉ 

Chỉ có ta đây, phải chịu hoà 
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Odense, ngày 29/03/2012 

162. Hỏi: Tại sao con thú tiến hoá lên con người?.  

 
Đáp: Dạ thưa, Đây là cuộc tiến hoá từ thấp tới cao. Để thấy sự từ bi của Thượng Đế giáo dục 

một linh hồn. Đi từ cặn bã của thanh quang; Cát, Đá, Sỏi, Sạn, Cây, Cỏ, Thú, Ma, Qủi, 

Người, Thần, Thánh, Tiên, Phật và Tiểu Linh Quang, Thượng Đế. 
 

Kệ: 

Thú hiền thú dữ, tiến hoá lên 

Gần gũi nhơn gian, học tánh người 
Thế nên lẫn lộn, trong đời sống 

Tu thiền luyện đạo, tiến hoá nhanh 

     

 

 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP 
 

 

Kính chào cậu Thành Lợi 

Có một người quen tôi, muốn hỏi cậu là, bà 
ta làm nghề bói toán, muốn tu vô vi có được 

không? 

Bđ 
 

 

Kệ: 

Dạ được tốt lành, người cứ học  

Duyên lành hội ngộ, giúp đỡ nhau 

Cố gắng làm lành, xây dựng tốt 

Tu đi sống khoẻ, khỏi lo sầu 
  

 

Đã nhận được PĐ.17. Good job  

B đ 

 

 

Kệ: 

Cám ơn bạn đạo, có lời khen 
Đệ đây phải học, nhiều thêm nửa 

Cái việc hồng trần, thấy chẳng mê 

Sống chỉ tu tâm, giúp ích lời 
 

 

THÀNH LỢI GIÚP BẠN ĐẠO, BÁN NHÀ HÀNG, GIẢI NGHIỆP 

Bạn đạo mình, muốn bán nhà hàng, để giải nghiệp đi tu. Mà sáu năm nay, kêu bán 

hoài, không ai mua. May phước gặp Thành Lợi và tâm sự nhờ Thành Lợi giúp đỡ. 

Thành Lợi nói, sẽ giúp và có nói. Về nhà chụp tấm hình nhà hàng gởi sang đi. Thì 
Thành Lợi sẽ giúp cho.  

Thì cái điều ngạc nhiên nhất, vừa xuống phi trường là người nhà gọi phone nói: Có 

người hỏi mua nhà hàng và sau đó, 3 tháng sau thì nhà hàng được sang.  

Khi nào có dịp tốt, mời anh và gia đình đến nhà chúng tôi chơi. Cám ơn anh Lợi rất 

nhiều. 

Bđ. 
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 Triết Học Vô Vi 

NGUYÊN TẮC 1 
 TU VÔ VI 

Tám Vạn Bốn Ngàn Pháp Môn 

 
 

Kính thưa quý Ông Bà Cô Bác cùng Anh Chị. 

Hôm nay con xin chia sẽ đề tài Nguyên Tắc Tu Vô Vi. 

Nguyên năng điển lực con người 

Cần nên vận dụng thực hành chuyên tâm 

Điển năng phát triển từng phần 

Phải dùng nguyên tắc, vững bền muôn năm 

Mình ít khi nghe ai nói tu dùng Nguyên Tắc. Hôm nay con chia sẽ, nguyên tắc để tu học. 

Thì hy vọng quý Ông Bà tu nhanh hơn, không chán nản, dễ thành công. 

Khi mà có Nguyên Tắc kỹ thuật, kinh nghiệm tu học nằm trong tay thì mình không bao giờ 

tu lạc đường, tu xuống dốc. Thì làm sao mình rơi rớt và chắc chắn sẽ tiến bộ. 

Sỡ dĩ con người tu lạc đường, xuống dốc, bỏ đạo. Vì xưa nay mình cứ tu, mà chưa có vị nào 

chia sẽ nguyên tắc để tu, cho khỏi lạc đường, xuống dốc, bỏ đạo. Nên tu một thời gian mấy 

chục năm, chán nản, không biết mình tu, có tiến tới đâu. Nói đúng ra, tu nhiều năm mà 

không biết trình độ của mình nắm chắc giác ngộ tới đâu. Rồi quý vị chạy qua bên nầy, 

chạy qua bên kia học tu. Rồi bỏ đạo luôn. Tu hoài không giác. 

Bây giờ mình có chạy đi đâu chăng nửa thì cũng y như vậy thôi. Tại sao?. 

Dạ thưa; Bởi vì cái phong cách giảng dạy, nó như vậy rồi. Nó cứ y như thế, từ nào giờ 

không thay đổi, thì mình tu sao tiến. 

163. Hỏi: Vậy chứ hỏi phong cách gì, mới tu cho tiến?. 

Đáp: Dạ thưa, đó là Đời Đạo song tu. 

164. Hỏi: Tại sao Đời Đạo song tu?. 

Đáp: Dạ thưa; Anh đâu có trốn Đời, được đâu. Đúng không. Mình phải cần cái miếng ăn, 

điện thoại, miếng vải mặc, cần điện, hạt lúa, ly nước chứ…..mấy cái thứ nầy Đời họ tu, họ 

làm ra. Mình chạy đi đâu mà khỏi Đời. 

Không cần Đời, đố tu được, Đời họ tu, họ phục vụ, vô số kễ….. 

Đừng có nói là Đời không tu. Người mà May cho mình chiếc áo mặc, họ cũng là tu. Anh 

chưa có khám phá ra. Những người ngoài đời, họ đang tu. 
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Còn con KHÁM PHÁ ra. Con nói như vậy. Ai tin thì tin, không tin thì phải NGHIÊN CỨU. 

Đừng có nghĩ là mình mặc chiếc áo tu, là mình tu. Ở đời họ vẫn tu như thường.  

165. Hỏi: Tu là gì?. 

Đáp: Dạ thưa; Tu có nghĩa là Học chữ Nhẫn.  

166. Vậy chứ ở ngoài Đời, người bán rau, cho mình ăn. Vậy có phải là tu không?. 

Đáp: Dạ thưa; Chính là họ đang tu. Tại mình, nhìn không thấy. Chứ con mắt HUỆ anh mở 

ra. Thì anh thấy họ đang tu. Họ đang làm là đang học Nhẫn. Nhẫn thiệt nhẫn mới có tiền. 

Nhịn thiệt nhịn, mới làm việc được. Thì nhẫn nhịn là tu. 

Tại vì, họ không có SƯ PHỤ hướng dẫn trực tiếp. Tu trong cái nghề họ đang làm, để tu. Nên 

mọi người không thấy họ đang tu.  

Chứ bây giờ Họ, học cái nầy đi, vừa làm vừa học Đời Đạo song tu. Tu Vô Vi nè. Thì họ có Vô 

Vi hướng dẫn trực tiếp. Thì họ chính thức là người tu CHÂN CHÁNH đàng hoàng. Cũng 

thành đạo như thường. Thì mới khám phá ra. 

Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Nghe nói hoài mà chưa biết.   

Bửa nay, con nói ra cho mình biết. Nó đó, một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn. 

Bạn giật mình liền!. Hôm nay mới có người tiết lộ ra. 

Biết rồi thì mình ráng mà tu, để đạt. Mình chưa có làm ra giọt nước thì đừng có ỷ mình là tu 

giỏi.  

Nếu mà bạn tu giỏi, bạn đừng có ăn, bạn đừng có uống, đừng có mặc. Thì bạn là người tu 

giỏi. 

Chính Đức Phật Thích Ca, ngài còn ăn, còn uống ly sửa dê, còn mặc.v.v. 

Còn ăn, uống, mặc là thuộc ở Đời. Mà chính Đời mình không hiểu, sao mình tu.?. 

Cái ăn mình không hiểu, cái uống mình cũng chưa biết, cái mặc mình cũng chưa 

thông, thì làm sao tu. Mà nói năng đạo pháp. Pháp mình tu chưa đạt hết. Mà đi chê 

bai đủ thứ. 

 Mở con mắt ăn, cho ngon cái miệng mà không hiểu. Cái ăn nầy từ đâu có, từ đâu 

sinh. Đúng không. Ăn còn không hiểu. Vậy mà đi nói Đạo, nói là ta tu. 

 Mở con mắt, uống nước cam, cho ngon cái miệng mà không hiểu, nước cam từ đâu 

ra. Vậy mà cũng khoe ta tu giỏi. 

 Mặc cái áo thật đẹp, đội cái mũ thật oai, mang đôi giầy thật tốt. Mà cũng không hiểu 

luôn. Vậy mà đi nói đạo. Nói hay thiệt. 

Mình còn lệ thuộc Đời nhiều lắm. Mình chạy trốn nó không được đâu. Đời nó đem cho mình 

thăng hoa. Đời là của báu của người tu. Nên tu học trong Đời, để tìm ra nguyên lý Đạo. Nó 

mới quân bình được tâm thức. Chính cái Đời nó đem nguồn hạnh phúc cho Đạo.  
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Không có bối cảnh, sao mình hiểu Đạo, quán thông Đời?. 

Không có người, dâng bát sữa dê, cho Đức Phật Thích Ca. Thì ngài không thành đạo. 

Bối cảnh là ly sữa dê. Không có bối cảnh, anh không thành đạo. Bối cảnh là Đời.  

Đạo ở trong ly sữa dê. Hiếm có ai thấy Đạo ở trong ly sữa dê. 

Sau khi ngài uống ly sữa dê, ngài đắc đạo tức thì. 

Đạo nó ở trước mặt mình. Đạo nó không có ở xa. 

167. Hỏi; Ngày nay, nếu tôi cũng uống sữa dê, thì đắc đạo không?. 

Đáp; Dạ thưa; Đắc, nếu bạn uống mà hiểu như Đức Phật hiểu thì đắc. Còn như bạn uống 

như nhiều người uống, mà không hiểu, thì không đắc. Mà còn mang tội tham. 

Nói tóm lại: Nguyên tắc của môn thiền Vô Vi về điển quang là thử THÍ NGHIỆM, trước mặt 

những cái gì mình học hỏi. Để giác Ngộ. 

Học thiền phải thử thí nghiệm, như là KHOA HỌC họ học và thử thí nghiệm. Có kết quả nói 

sau. Tu vậy cho mau. Nguyên tắc Tu Vô Vi là thử Thí Nghiệm dài dài, như khoa học. 

Kết quả giác ngộ ngay. Vô Vi là thí nghiệm làm, không có nói suông.  

Khi mà mình làm nhiều lần thí nghiệm có kết quả tốt mỹ mãn thành công. Thì mình sẽ 

khám phá ra Vàng Ròng là sao. Hào Quang là sao. Không có ai mà gạt được quý vị. Cái 

nầy con nói sự thật, chia sẽ cùng Cô Bác Anh Chị.  

Mình nghe nói Vàng Ròng là sao?. Không chứng được. Nghe nói Hào Quang ra sao?. 

Không chứng nổi. Con nói ra nguyên tắc làm thì chắc chắn đạt. Con chúc quý vị thành 

công. 

  

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 
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Tro På Mig!   Tin Tưởng Nhau! 

 
Tro på mig! 

 

Hvis vi vil i Paradis 
Så må vi dyrke meditation, som Gud giver 

os 

Den metode er meget fin 
Vi får den gratis 

 

Vi mediterer, men hvis vi ikke tror på 

meditationens virkning 
Får vi ikke et godt resultat 

Derfor må vi tro på hinanden 

Meditation hjælper os gratis 
 

Selv om vi har meget travlt 

Skal vi hjælpe hinanden igen og igen 

Vi må lære endnu mere 
Og dyrke meditation indtil vi mærker, at 

det er rigtigt 

 
Nogle ting har vi haft problemer med i lang 

tid 

Men inden længe finder vi ud af 
At meditation hjælper os i balance og 

harmoni 

Am og Duong* møder hinanden og vi 

elsker dem som mediterer 
 

Og nu er vi roligere 

Og sværger, at vi ikke må tænke noget 
forkert 

Vores munk hjælper os hensynsfuldt 

millimeter efter millimeter efter millimeter 
Og gentager for at vi kan huske vores tro! 

 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 
 

 
Tin tôi đi! 

 

Nếu mình muốn tiến Thiên Đàng 
Thì mình nên luyện pháp lành Trời ban 

Pháp thiền thì rất cao sang 

Biếu không cho bạn để mà tiến thân 
 

 

Tu mà không tưởng không tin 

Làm sao bạn đạt những gì bạn mong 
Thế nên bạn phải tưởng tin 

Người tu giúp bạn chẳng cần tiền xu 

 
 

Mặc dù công việc lu bu 

Người tu dẫn giúp cho mình tiến mau 

Bạn nên cố gắng dồi trau 
Tham gia học hỏi điển năng pháp thiền 

 

 
 

Những điều thắc mắc nghĩ suy 

Sau nầy bạn sẽ tìm ra sự tình 
Giúp cho bạn đạt quân bình 

Âm dương tương hội qúi người tu tâm 

 

 
 

 

Bây giờ bạn mới âm thầm 
Ăn năn sám hối những điều mình nghi 

Người tu giúp bạn từng li 

Nhắc cho bạn nhớ hãy tin tưởng lòng 
 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 

Am og Duong* = Negative og positive energi 
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THÀNH LỢI 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET 

Trung t âm giải trược và giúp điển quang  
 

 

 
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. 
 

 
                

 

                
 

            
          Con; Lê Thành Lợi 

 

 

Cách thức uống thuốc Phật, thuốc trường sanh: Hít thở điển quang Phật. 

Trước khi hít, thở ép bụng, xả hơi ra hết. Thì tự động mũi hít vào. Hít như vậy mới đúng. 

Ngồi thở: Để bụng trống. Dùng ý nói mỗi lần thở:  

Đầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu. Dùng mũi hít hơi vào, miệng ngậm lại và cong lưỡi lên.  

Hít vô và thở ra là một lần.  Khi thở ra thì ép bụng ra cho hết hơi. 

1- Rồi bắt đầu, đếm là: 10-10; 10-9; 10-8; 10-7; 10-6; 10-5; 10-4; 10-3; 10-2; 10-1. 

2- Đếm: 9-9; 9-8, 9-7; 9-6; 9-5; 9-4; 9-3; 9-2; 9-1. 

3- Đếm: 8-8; 8-7; 8-6; 8-5; 8-4; 8-3; 8-2; 8-1. 

4- Đếm: 7-7; 7-6; 7-5; 7-4; 7-3; 7-2; 7-1. 

5- Đếm: 6-6; 6-5; 6-4; 6-3; 6-2; 6-1. 

6- Đếm: 5-5; 5-4, 5-3; 5-2; 5-1.  

7- Đếm: 4-4; 4-3; 4-2; 4-1. 

8- Đếm: 3-3; 3-2; 3-1. 

9- Đếm: 2-2; 2-1. 

10- Đếm: 1-1. 
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Cách thức đếm số từ cặp ( 10-10; 10-9; 10-8………..10-1). Đếm như vậy nó không lộn 

con số.  

HỎI; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?.  

Đáp; Con số 10 là con số Thập Phương Phật.  

BÀI THƠ UỐNG THUỐC TRƯỜNG SANH, UỐNG THUỐC PHẬT 

Đây là nguyên lực điển năng 

Mình nên hành lấy để mà sống lâu 

Tu hành đừng có nệ câu 

Pháp nào cũng pháp Phật Trời truyền ra 

 

Hít vào nguyên khí hổn ngươn 

Uống vào thuốc Phật để mà hoà tan 

Điển hồn thể xác lạc quan 

Mới hay mới biết điển Trời ân ban 

 

Từ đây tâm thức sống an 

Tu thiền luyện đạo, điển quang dồi dào 

Từ đây tâm thức ước ao 

Sống trong thới giới nhiệm mầu Phật ban 

Hít vào nguyên khí Trời ban 

Thọ lâu ân hưởng tình Trời sống vui 

Hôm nay mới biết bùi ngùi 

Lệ sa nước mắt, tình Trời vấn vương 

Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thành công. Phương pháp Điển năng, thuốc Phật. 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 


