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SỐ-15 NGÀY…11….THÁNG…03…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. 

 
TÂM PHÁP 

 
Tâm đạo khai thông pháp lý hành 

Vô Vi giải toả cả ngoài trong 

Khứ trược giữ thanh truyền thanh điển 

Phát triển hồn nhiên tự sống hiền 
 

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. 

136. Hỏi: Tâm pháp là sao ?. 

137. Hỏi: Mật khuyết là sao?. 

138. Hỏi: Mật khuyết thông là sao?. 

139. Hỏi: Làm sao đạt được thần thức thông?. 

140. Hỏi: Thiên cơ là sao?. 

141. Hỏi: Tại sao ánh sáng từ quang khó thấy ? 

142. Hỏi: Làm sao để đạt được ánh sáng từ quang của Trời Phật ? 
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Odense, ngày 03/03/2012 

136. Hỏi;Tâm pháp là sao ? 

  
Đáp: Dạ thưa, là phương pháp khai thông trí 

tuệ, bằng điển tâm.       

         
Kệ:  

 

Điển truyền tâm pháp thật diệu thâm 

Chuyển thức minh tâm thức giáo điều 
Trung thành thọ lãnh tâm đầu giáo  

Mật khuyết chơn truyền kẻ đạo trung

    

Odense, ngày 04/03/2012 

 

137. Hỏi; Mật khuyết là sao?  
 

Đáp: Dạ thưa, mật khuyết là cái xấu thì luôn 

lúc nào cũng đắng, dành cho kẻ thật lòng tu.  
 

Kệ:  

Thành tâm tu luyện, khuyết chính mình 

Trí tuệ khai dần, thức giác siêu 
Xuyên qua điển giáo, hồn thổn thức 

Đạt tới chơn hồn, mật khuyết thông 

 
 

Odense, ngày 05/03/2012 

138. Hỏi: Mật khuyết thông là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa, mật khuyết thông là thần 

thức hiểu được sự huyền bí của ba cõi .

   
Kệ:  

 

Mật khuyết khai thông đạt được thần 
Trí siêu giác cảm thức tâm minh  

Quán thông tam giới Nhân Thiên Địa 

Quán pháp khai thần trí đạt thông  

 

Odense, ngày 06/ 03/2012 

 

139. Hỏi; Làm sao đạt được thần thức thông? 
 

Đáp: Dạ thưa, muốn đạt được thần thức 

thông thì phải khổ luyện từ: Hạ, trung, đại 
thừa, siêu thượng thừa và vô thượng thừa. 

 

Kệ:  
 

Dầy công khổ luyện trí giác thông 

Mắt thấy tai nghe hiểu chuyện thần 

Biết được huyền vi trong cõi Phật 
Hiện tiền dẫn lối hiểu thiên cơ  

  

Odense, ngày 07/03/2012 
 

140. Hỏi; Thiên cơ là sao? 

  

Đáp: Dạ thưa, thiên cơ là do nguyên ý của 
thiên ý, tích tụ nhiều uẩn khúc trong chu kỳ 

dài hay ngắn của thời cuộc mà hình thành 

thiên cơ. 
   

Kệ:  

 
Thiên cơ chuyển biến khắp hoàn cầu 

Khó khổ nhơn tâm cảm thấy sầu  

Ác thiện nhơn lành tùy duyên số  

Thiên ý hình thành hướng Trời cao  
  

Odense, ngày 27/02/2012 

141. Hỏi: Tại sao ánh sáng từ quang khó thấy 

? 

 

Đáp: Dạ thưa, không thấy ánh sáng là cá 
tánh đã quen với sự tham sân ích kỉ. 

 

Kệ:  
 

Ánh sáng không ban cũng tại mình 

Khổ lòng uất ẩn tại không thông 

Tâm thân khép kín hồn điên dại 
Ánh sáng lu mờ bởi tham dâm 
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Odense, ngày 07/03/2012 

142. Hỏi: Làm sao để đạt được ánh sáng từ quang của Trời Phật ? 

Đáp: Dạ thưa, thì phải hết lòng dùng tâm điển tốt. 
 

Kệ:  

       Pháp lý Vô Vi kiến tạo người 
       Hành thiền tự giác, thức sửa tâm 

       Bỏ trược, giữ thanh hằng ngày luyện 

       Tâm thành thường lạc niệm Nam Mô  

 
 

TRIẾT HỌC VÔ VI 

 

NHƠN NHƠN GIAI THÀNH PHẬT  

ĂN CƯỚP CŨNG THÀNH PHẬT 
 

 

Kệ 

Nhơn lành giống tốt, bởi Trời ban  

Kiến tánh minh tâm, học pháp thiền 

Thiền hành thanh điển, kết giao liên 

Từ bi khai triển, thành hiền minh tâm 

Nhơn nhơn giai thành Phật: Có nghĩa là; Ai ai cũng thành Phật.  

Nghe qua thấy kỳ lạ! Ai ai cũng thành Phật?. Thật vậy sao?. 

Phật thì khó tìm, tìm hoài, tìm không thấy. Thậm chí vào nhiều chùa, nhiều nơi cầu mong 

thấy mà thật sự thì không thấy Phật thiệt, như mình nghĩ.  

143. Hỏi: Phật thiệt là sao?. 

Đáp: Dạ thưa, Phật thiệt có nghĩa là Phật cũng giống như người thường, biết nghe, biết 

thấy, biết nói, biết cảm giác, biết suy tư..v.v. Nói chung giống như người sống, giống 

như mình, đó là Phật thiệt. 

Mà câu nói trên “ Ai ai cũng thành Phật “ làm cho mình nghi ngờ. Vậy thì theo ý Bác, tìm 

đâu để thấy Phật và làm thế nào để thành Phật như câu nói trên. 

Cái nầy rất đơn giản, con trình bày cho Cô Bác thấy. 

Ai ai cũng có tâm Phật, đúng không?. Đúng! Đúng mà mình tìm không ra. 

144. Hỏi; Tại sao đúng mà mình tìm không ra?.  

Đáp: Dạ thưa, sở dĩ mình tìm không ra là gì, mình cứ tưởng Phật ở ngoài ta. Như là hình 

TƯỢNG chẳng hạn, thì trật rồi. 

Mình vừa công nhận rằng: “ Ai ai cũng có tâm Phật “, thì có nghĩa Phật là ở bên trong 

TÂM mình. Chứ không phải bên ngoài. Tìm bên ngoài, hình tượng thì bao nhiêu ngàn năm 
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rồi, tìm không ra.  

Nên câu nói “ Nhơn nhơn giai thành Phật “ nghe hay mà tìm không thấy. 

Còn mình tìm trong Tâm mình thì mình mới thấy chính mình là Phật. Thì câu nói trên, 

mình mới xác nhận đúng.  

145. Hỏi; Làm sao để thấy chính mình là Phật?. 

Đáp; Dạ thưa là mình phải học theo đường lối của Phật đã hành thì mình sẽ thành Phật. 

Học theo đường lối của Phật thiệt mới khai Tâm Phật.  

Khai tâm Phật là sửa mình thôi.  

Sửa mình thì ai sửa cũng được. Nói như vậy nghe rất khoa học. Người khoa học họ cũng 

phải chấp nhận mình nói đúng. Khoa học họ cũng sửa chửa cái cũ, để phát triển cái 

mới tối tân hơn. Con người học tâm linh cũng phải vậy. 

Nhưng mà sửa thế nào thì không có phương pháp để sửa, nên không thấy và biết Phật thiệt 

ở đâu, rồi bày đặt nói lung tung.  

Còn như mình học theo Vô Vi, có phương pháp khai triển bằng điển quang.  

Thì mình mới tẩy sạch những cái gì trược ô, từ hiện tại và tiền kiếp. Thì mình sẽ thấy 

Phật thiệt ở trong tâm mình, chứ có gì đâu mà khó khăn mà nói đủ thứ. Làm cho người 

khác hoang mang.  

Chỉ có điển Phật mới tẩy sạch hết loại ô trược, từ hiện tại và tiền kiếp. Vị Phật nào cũng 

học điển quang, để giải thoát, ô trược ở Trần đời mà mình không học ĐIỂN QUANG mà 

nói về Phật thì mình nói ẩu gạt người. 

Tại sao Phật có điển, mà mình cũng tu về Phật, mà không hiểu điển quang là gì?. Thì mình 

tự trả lời cho chính mình.  

Mình đọc trong kinh kệ, cũng nghe nói điển quang, tại sao mình không biết. Không biết là 

mình không chịu học điển quang pháp thiền. 

Học thành Phật thì cũng giống như, học những cái nghề khác, chứ có gì đâu mà khó. Học 

chỉ có một chữ NGU thôi mà không chịu học. Học chữ NGU, rồi mới biết Ông Phật nào cũng 

học NGU. Ổng chỉ cho học chữ NGU thôi. Là Ngu Đời. 

 Cái nầy, con sẽ cắt nghĩa sự khó khăn khi hành giả học Phật, vấp phải. Để Cô 

Bác Anh Chị khỏi lúng túng cái chữ NGU đời, mà những vị Phật truyền kỳ lạ. 

Phật pháp khó nghe là vậy. Nhưng mà thực hành thì thấy di diệu vô song. 

Thí dụ: Phật truyền KHÔNG THAM 

 Mình thử làm như Phật truyền KHÔNG THAM. Tiền mà Ổng kêu mình đừng 

tham. Không lấy tiền thì quá NGU như mình nghĩ. Nếu mà tham lấy và cho rằng 

mình KHÔN là trật lất. 

 Còn mình nghe Ổng mình hành. Thì có phải Ổng dạy một chữ NGU cho mình không. 
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 DANH mà Ổng kêu mình đừng ham. Có phải Ổng dạy cho mình chữ NGU nửa không. 

 

 Cái gì mà ngon, thơm, cao, ở đời là Ổng kêu mình Nô. Nô. Nô, không, không, không. 

Thì có phải Ổng chĩ mình học NGU dài dài…..không. 

 

 GHI NHỚ: HỌC THEO PHẬT LÀ HỌC MỘT CHỮ THÔI LÀ THÀNH. Một chữ thì có 

khó không.  

Ngu đời oán trách ta tu 

Ngu đời ta mới bước vào càn khôn 

Càn khôn nguyên lý sanh tồn 

Ta sanh trong đó ta về lại ta 

146. Hỏi; Về lại ta là về cái gì?.  

Đáp: Dạ thưa, về lại ta có nghĩa là về với Như Lai Phật, chính nguyên lai bổn tánh mình 

là một vị Phật. Phật ở trong Anh Chị, Chúa cũng trong Anh Chị và Thượng Đế cũng trong Cô 

Bác luôn. 

• Nhưng mà mình phải học từ Nhơn Sinh Quan tiến tới học Vô Vi Quan. Rồi mình thấy 

chữ Nhơn là người, rồi biến từ người tới Phật. Trước kia Đức Phật Thích Ca cũng vậy 

thôi. 

Và chính Cô Bác Anh Chị cũng vậy thôi. Trước kia Cô Bác Anh Chị là người không có gì hết, 

qua quá trình học hỏi, tu nghiệp làm việc thì thành Thầy Cô giáo, tỉ phú, kỹ sư .v.v. 

147. Hỏi; Ăn cướp sao thành Phật?. Vô Lý. 

Đáp: Dạ thưa; Có gì đâu mà không thành. Chịu tu, chịu giải là thành. Quay đầu lại là 

thành, chịu cực xác là thành. Còn dễ hơn làm ăn cướp. 

Ngày hôm qua vô tình, anh ăn cướp hoàn thiện, có tiết lộ cho hay. Làm ăn cướp rất khó, 

tính toán âm mưu, rình rập, rùng rợn, thủ tiêu, mánh khóe, thâm độc, lỳ lợm, hung 

hăn, hận thù..v.v.  

Làm ăn cướp rất khó mà làm được. Không lẽ làm Phật khó hơn ăn cướp sao?. 

 Học về Phật đi ngược lại điều trên thì có phải dễ hơn không.   

 Có nghĩa là KHÔNG ĐỘNG, những điều trên. Dễ không?. 

 Tu sám hối thì THƯỢNG ĐẾ giải tội thì sao không thành.  

 

Con đây phân hết những điều 

Bà con cô bác truy tìm bấy lâu 

Tu hành đừng có nệ câu 

Ráng sao chịu Cực Lạc về Tây Phương 

 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
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TRUNG TÂM GIẢI TRƯỢC, RÚT TRƯỢC, TRỊ BỆNH VÀ GIÚP ĐIỂN QUANG KHỎE 
MẠNH MIỄN PHÍ 

 

BẠN ĐẠO HỎI; chửa bệnh Nan Y. 
 

 

Kính gởi anh Thành Lợi 

Tôi có lời cảm ơn anh Thành Lợi rất nhiều, đã giúp cho tôi khỏi bệnh nan y ngặt 

nghèo mà tôi đã mang trong nhiều năm buồn tủi, khóc thầm. 

Trước đây 12 năm tôi là một người sống mang chứng bệnh nan y rất khổ. May mắn 
gặp được anh TL, giúp dùm mà tôi thoát bệnh và sống được những ngày hạnh phúc 

vui tươi như hôm nay. 

Từ 7 năm nay tôi rất khoẻ, không bệnh tật. Uống thuốc Phật, điển quang Phật rất 
linh nghiệm.  

Tôi xin cầu chúc anh và gia đình vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Mong anh có sức khoẻ 

và nhiều nghị lực giúp đời. 

Biết ơn anh rất nhiều. 

Bđ 

 
 Kết quả ngày hôm nay, con giúp trị bệnh và chuyển điển quang được 

72 người.  

 Kết quả đều được tốt lành. 

 72 người được giúp đỡ, thân tâm thanh nhẹ tốt lành thì con nghĩ 100; 
200 người nửa cũng giống nhau. 

 

 

B. Neun 

Kính chào em Thành Lợi, 

Cảm ơn em bài thứ 14 chị đã nhận được tuần qua.  

Chị có một người bạn trẻ bên xứ R. trên một hòn đảo gần phi châu, cô ta có 

một đứa con mới hai tuổi, đứa bé này nhìn thấy người âm và hay chơi với 

người âm, cô ta rất sợ, sợ âm khí sẽ có hại cho cháu bé, cô ta là người công 

giáo, chỉ biết nói tiếng pháp, nên nhờ chị hỏi em làm cách nào để bảo vệ 
cháu bé. Nhờ em chỉ cách giúp giùm cô bạn trẻ của chị với. 

B đ. 
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148. Bạn đạo hỏi. 

Xin anh Thành Lợi, có phương pháp nào giải trược, trong cơ thể mình, cho 

sạch sẽ, thanh nhẹ. Để tu hành thêm tinh tấn. 

Mong được tin anh hồi âm. 

NBC 

 

THÀNH LỢI ĐÁP. 

 

TRỊ BỆNH THANH LỌC, GIẢI TRƯỢC BẢN THỂ CHO NHẸ NHÀNG 
 

 

1. Mua 4 viên thuốc Xổ ở tiệm thuốc tây về thanh lọc, giải trược bộ ruột cho sạch 

và thân tâm nhẹ nhàng. 

Trước ngày thanh lọc nên ăn cháo. 

Ngày thanh lọc, không ăn gì hết. Chỉ uống nước trái cây, nước xâm, trà, càfe nếu cần. 

Khi làm thanh lọc giải trược, nên nguyện và  học thuộc, bài thơ như sau. 
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XIN ĐIỂN ĐỨC DI ĐÀ  

THANH LỌC ĐIỂN NĂNG  
GIÚP GIẢI TRƯỢC BẢN THỂ SẠCH SẼ VÀ NHẸ NHÀNG 

 

Nguyện  
 

Kính xin Đức Phật Di Đà 

Con tên là H… tu thiền Vô Vi 

Cúi xin Đức Phật từ bi 
Giúp con giải trược để mà nhẹ tâm 

 

Thân con lại cứ bần thần 
Tu hành chưa nhẹ ruột còn nặng đau 

Thế nên con cứ buồn đau  

Hôm nay cầu nguyện giúp cho nhẹ nhàng 
 

Để con bớt khỏi bàng hoàng 

Ráng tu ráng tịnh ráng hành siêng năng 

Hôm nay thanh lọc điển năng 
Để cho ruột sạch không còn chất dơ 

 

Từ đây tâm nguyện ước mơ 
Không đem điều xấu vào trong người mình 

Cúi mong Đức Phật thương tình 

Ban cho ân điển, từ rày nguyện tu 
 

Con tên là Ng. v. 60 tuổi 

 

Nguyện không muốn có khí trược trong ruột, trong tâm 
 

Nam Mô A Di A Đà Phật vạn vật thái bình 

 
Bài thơ nầy là ĐỂN KINH GIẢI TRƯỢC GIÚP THANH LỌC 

 

kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
 

Mình nguyện khi thanh lọc giải trược thì ruột và tâm mình sẽ được sạch sẽ, thanh nhẹ và 

chất dơ hết luôn. 

 
Rồi uống thuốc giải trược và học thiền ĐIỂN QUANG ngày đêm 

 

Nên nhớ bài thơ NGUYỆN và làm theo.  

 

 

CÁCH THỨC THANH LỌC ĐIỂN NĂNG GIẢI TRƯỢC 

 

1. Sau khi đọc bài thơ nguyện thì làm thanh lọc điển năng giải trược. 

2. Uống thuốc Phật. Cách chĩ dẫn uống thuốc Phật, thuốc trường sanh ở bên 
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dưới. 

3. Sáng khoảng 7-8 hoặc 9 giờ, uống 2 ly nước lạnh và 2 viên thuốc Xổ. ( hoặc 

2 ly nước ấm nếu là muà đông ). 

4. Kế tiếp, 5 tiếng sau, khoảng trưa thì uống 2 viên nửa là xong. 

5. Trong ngày thanh lọc, nên nghỉ ở nhà. Chỉ uống nước trái cây, hoặc nước 

xâm, càfe khi nào cần. 

6. Trong khi thanh lọc và ngoài khi thanh lọc, nên thường niệm lục tự Di Đà. 

 

 
THÀNH LỢI 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ  
 

 

 

Con có thể giúp quý vị, miễn phí; Hết bệnh, 

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:  
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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. 

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 


