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SỐ 226 NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2018 

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. 

 
 

BỒ TÁT HẠNH 
 

Kệ 

 

BỒ đào ngự tửu, Mẹ ban 
TÁT thành đạo quả, do mình tận tâm 

HẠNH từ con phải hy sinh 
ĐỨC nhân cửu phẩm, con mang về Trời 

 

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. 

1871. Hỏi. Bồ Tát là sao, có phải cao tăng mới là bậc Bồ Tát ?  

1872. Hỏi. Ma Ha Tát là sao ?  

1873. Hỏi. Tu Vô Vi, mình có thể thành Bồ Tát không  ?   

1874. Hỏi. Người kiếm chuyện, gây chuyện là loại người gì, làm sao giúp họ ?  

1875. Hỏi. Loại người, nói xốc óc là sao ?  

1876. Hỏi. Trong chùa, họ niệm Phật mở miệng. Thì họ nghĩ là Phật nghe họ niệm. Còn tu Vô Vi 

cắn răng, thầm niệm Phật, làm sao Phật nghe ? 

1877. Hỏi. Đống cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là sao ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/01/2018 

 
1871. Hỏi. Bồ Tát là sao, có phải cao tăng mới là bậc Bồ Tát? 

 
Đáp: Dạ thưa.  
 

• Bồ có nghĩa là bồ bịch, dựa nương.  
• Tát có nghĩa là tát thành. 

 
Người mà bố thí, cúng dường cho cao tăng, thì chính người đó là Bồ Tát. Còn cao tăng, hưởng 
vật người khác cúng thì cao tăng không phải là Bồ Tát.  

 
Bồ Tát có rất nhiều hạng Bồ Tát.  

Như hạt gạo, củ khoai cũng thực hiện hạnh Bồ Tát và ai ai cũng thực hiện được.  
 
Nếu mình chuyên tâm lo cứu giúp và hy sinh những gì mình có, thì mình là Bồ Tát.  

 
Còn mình hưởng những gì, người khác cúng, thì không phải là Bồ Tát. Mà là Ma Ha Tát.  

 

 

Kệ 
 
Hành thiền thực hiện, tánh yêu thương 

Chăm lo giúp đỡ, đến mọi người 
Tánh thiện của mình, nên nung nấu 

Lâu dần nhân tánh, đạt điển thanh 
 

 

 
Bồ Tát hạnh là chửa bệnh giúp người 

Odense, ngày 13/01/2018 
 
1872. Hỏi. Ma Ha Tát là sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Ma có nghĩa là Ma. Ha có nghĩa là khoái trá. Tát có nghĩa tát thành, ưng chịu.  
Trong tâm và thân con người, có Phật, có Bồ Tát và có Ma.  
 
Tâm Phật thì nhứt xít, có chút xíu, mà tâm Ma một trượng.  

Mình tu, mình soi hồn thì từ từ, tâm Phật mình nó hiện ra. Còn tâm Ma biến mất.  
 

Vì khi mình tu thiền Vô Vi, thì cái điển Bề Trên, rút mình lên và Bề Trên chỉ cho mình biết, đâu 
là phải, đâu là trái.  
Thế nên mình phải quyết tâm tu thiền và niệm Phật, để hưởng được cái ân độ nầy.  

 

  

Kệ 
 

Đừng nên xao lãng, việc công phu 
Điển lực quy nguyên, việc tối cần 
Giúp bạn loại trừ, ma tâm chướng 

Hưởng phước hồng ân, Đức Phật Đà 
 

 

 

 
Bồ Tát hạnh, làm việc thiện, quảng cáo pháp thiền ngoài công 

chúng 
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Odense, ngày 14/01/2018 
 

1873. Hỏi. Tu Vô Vi, mình có thể thành Bồ Tát không ?  
 

Đáp: Dạ thưa; Anh tu Vô Vi thì chắc chắn, trở thành Bồ Tát. Vì điển quang sẽ giúp cho, trí tuệ 
anh hiểu rõ Bồ Tát là gì. Và anh không xao lãng.  

 
Tu trở thành Bồ Tát không có gì khó khăn và trở ngại cho người tu Vô Vi.  
 

Bồ Tát nó có nhiều hạng Bồ Tát, từ hạng, tiểu, trung và đại. Ai cũng có thể thực hiện được hạnh 
BỒ TÁT.  

 
 Tiểu Bồ Tát là mình có thể giúp một đồng cho người nào đó, hoặc một việc nhỏ nào đó. 
 Trung Bồ Tát là mình giúp dài hạng. 

 Đại Bồ Tát, là ai mình cũng giúp. Mặc dù là ma qủi và kẻ thù.  
 Đại Bồ Tát thì tương đương Phật giới.  

 

 

Kệ 
 
Cứu khổ ban vui, giải mối sầu 

Cho người nhân thế, tránh bệnh đau 
Đi tu giải thoát, về Thiên Quốc 

Trợ điển nhân sinh, thoát ngục tù 
 

 

   
Quyên tiền cứu giúp trẻ em tật nguyền 

 

Odense, ngày 15/01/2018 
 
1874. Hỏi. Người kiếm chuyện, gây chuyện là loại người gì, làm sao giúp họ? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Người kiếm chuyện, gây chuyện là người trược, thích hơn thua. Tham lam, ích 

kỉ, không làm tốt cho bản thân. Trái lại làm phiền cho người thân.  
 
Người thích gây chuyện, nguyên do là tại mình không tu thiền thì thích đi kiếm chuyện và gây 

chuyện. Chuyện gì cũng tham gia và sanh ra phiền phức cho hai bên.  
 

Anh tu thiền, anh mới giác ngộ, anh là người tạo động.  
Còn lý thuyết, tụng kinh không giác ngộ.  

Muốn tránh gây chuyện và tạo động. 
 
Mình nên tu thiền điển quang Vô Vi, thì không gây rắc rối cho bản thân mình và người thân.  

Đây là siêu pháp, pháp của Phật, giúp cho mình, thanh tịnh và tránh bệnh hoạn, tai biến. 
 

 
Kệ 

 
Soi hồn pháp Phật, rất diệu thâm 
Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 

Bịt tai, nhắm mắt, không mà thấy 
Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 
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Odense, ngày 16/01/2018 
 

1875. Hỏi. Loại người, nói xốc óc là sao ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Người mà thích nói xốc cho người khác tức, thì điển người nầy nguy hiểm, hướng 

hạ. Vì lời nói không khác nào, gươm đao, súng đạn.  
 

Có thể gây tai nạn bất ngờ. Mình nên xử dụng lời nói mình cho chính đáng.  
 

 Niệm Phật sẽ giúp cho mình có lời nói ôn hoà và mở trí sáng suốt.  

 Nên uốn lưỡi 7 lần, rồi nói.  
 Con người đức tánh tốt là lời nói, phải xử sự ôn hoà.   

 

 

Kệ 
 
Đừng nên dùng lưỡi, hại người ta 

Phải nên gìn giữ, học nhẫn hòa 
Nó giúp cho mình, tâm, khẩu tốt 

Cắn răng, niệm Phật, Phật sẽ ban 
 

 

 

 
Kính trên, nhường dưới và ôn hoà 

 
Odense, ngày 17/01/2018 

 
1876. Hỏi. Trong chùa, họ niệm Phật mở miệng. Thì họ nghĩ là Phật nghe họ niệm.  

Còn tu Vô Vi cắn răng, thầm niệm Phật, làm sao Phật nghe ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Niệm Phật mở miệng thì khẩu khai, thần khí tán, mở miệng niệm, thì tâm không 
mở.  
 

Niệm Phật mở miệng, la lớn tiếng, người khác nhứt đầu.  
Vả lại Phật là thanh tịnh, người trong chùa không hiểu Phật. La lô không giúp ích gì cả.  

 
Chỉ làm cho mình tổn hao, nguyên khí.  
Tôi có viết về niệm Phật để trở thành chuyên gia niệm Phật và professionel niệm Phật. 

 
Mình cắn răng, niệm Phật thì Phật sẽ giúp cho tam liều. Tinh, Khí và Thần mạnh khỏe và 

thông minh.  
Thế nên pháp có nhiều pháp, pháp nào giúp cho bạn có điển quang, khoẻ mạnh và sáng suốt thì 
bạn nên làm.  

Tu mình phải hiểu, mình có điển quang và mình nên phát triển nó.  
 

 
Kệ 

 
Pháp nầy là của, Phật truyền ra 
Giúp cho mình đạt, tánh ôn hoà 

Bạn cứ tận tình, tu theo pháp 
Làm thinh mật niệm, Phật thiết tha 

 

       

 
Phật cho tam liều, Tinh, Khí, Thần đầy đủ 
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Odense, ngày 18/01/2018 

 
1877. Hỏi. Đống cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là sao ?   

  
Đáp. Dạ thưa. Thế gian ai cũng thích Ta Bà lắm chuyện. Nếu anh tiếp tục mở miệng, lắm 
chuyện thì sa vào địa ngục. Phương pháp nầy giúp cho anh, đóng cửa thế gian và mở cửa thiên 

đàng.  
 

Trước tiên, anh soi hồn, hít thở điển quang (uống thuốc Phật) thiền định và niệm Phật thường 
xuyên thì anh sẽ đống cửa thế gian. Thế gian là Ta Bà lắm chuyện.  
 

Lúc đó thì thiên đàng sẽ hiện. Anh tu, anh mới cảm thấy tâm tư anh bừng sáng. Anh mới thấy 
thiên đàng là hữu cảnh, có thật.  

 
Phật, Chúa, các vị giáo chủ và những người hành thiền đắc đạo, ai cũng ở cõi thiên đàng.  
 

Và khuyên bảo chúng sanh nên tu tâm dưỡng tánh, thì sau khi mình chết, sẽ được lên thiên 
đàng cõi cao hơn thế gian. Hội ngộ cùng các chư Phật và các vị giáo chủ.  

 
Nơi đây không có, bệnh đau, hận thù, chết chốc. Nó là ngàn năm bất diệt.  

 
Còn anh không tu thân, thì chắc chắn sa vào địa ngục.  
 

 
Kệ 

 
Nội tâm bừng sáng, ở Pháp ta 

Niệm Phật thường xuyên, ngộ Di Đà 
Phương cách giúp người, mau tiến hoá 
Trở về Thiên Quốc, ở nơi ta 

 
  

   

     
      Viết vào năm 2005 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

Song ngữ Việt / Danmark 

JEG VIL FINDE DIG PÅ JORDEN 
(Sind og krop er i harmoni) 

................ 

Tìm Em Trong Cõi Địa Đàng 

(Vía Hồn tương hội) 

 
Jeg elsker dig! jeg skal gå og finde dig 

Jeg elsker dig! Fra Paradis flyver jeg ned 
til jorden 

Og min kærlighed tager jeg med 
Du ved ikke, at jeg er i gang med at finde 
dig 

 
Min kærlighed kommer fra Paradis 

Jeg elsker dig og jeg flygter fra Paradis 
Og finder dig på jorden 
Jeg elsker dig! og jeg føler kærlighedens 

smerte 
 

Den kærlighed jeg har, er meget stærk 
Jeg elsker dig! Og jeg lever ordentligt 
Selvom mit liv går op og ned ligesom 

bølgerne på havet 
Jeg elsker dig! Og jeg skal nok finde dig 

 
Jeg vil finde dig her på jorden 
Og den dag, jeg har fundet dig 

Vil min verden være virkelig 
Jeg elsker dig! Jeg skal vandre på alle 

stederne 
 
Jeg elsker dig, jeg skal trække mig 

tilbage fra verden 

For at få sindet i ro på ét sted 

Krop og sjæl er i harmoni 

Vi elsker hinanden, vi skal ofre 

omverdenen 

Vi elsker hinanden, så vi siger ærligt 

At vi er engle oprindeligt 

Ønsker vi at komme til Himlen  

Er vi nødt til at træne og lære energi 

meditation 

 
Thương em anh phải lần mò 

Thương em anh phải xuống thềm Thế 
Gian 

Tình nầy cất gửi riêng mang 
Em đâu có biết anh đang tìm nàng 
 

 
Tình anh ở chốn Thiên Đàng 

Yêu em anh phải rời xa Thiên Đàng 
Tìm em trong cõi Địa Đàng 
Yêu em anh phải đa sầu riêng mang 

 
 

Tình nầy sóng gió cưu mang 
Yêu em anh phải sống cho đàng hoàng 
Mặc cho sóng gió bẽ bàng 

Yêu em anh phải một lòng tìm em 
 

 
Tìm em trong chốn Địa Đàng 
Hôm nay đã gặp được người anh yêu 

Tình đời sau quá trớ trêu 
Thương em anh phải lang thang khắp Trời 

 
 
Yêu em anh phải lánh đời 

Để cho tâm được, quy về một nơi 

Vía hồn hoà hợp thảnh thơi 

Yêu nhau mình phải, hy sinh tình đời 

 

Yêu nhau, ta phải thật lời 

Nói cho thân biết, thân là cốt tiên 

Muốn lên trên cõi Thiên Đàng 

Thân ta phải luyện, học thiền điển quang 
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Og på jorden finder jeg dig!  

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Thế Gian tôi đã gặp người tôi thương! 

 
Thân thương 

Thành Lợi, Lê 

 

Diển Giải 

Các bạn tu Vô Vi, tu về điển quang, tu về phần hồn. Thì mình biết, con người mình, có hồn và có 

vía.  

Hồn là phần linh cảm, sáng suốt.  

Vía là phần thể xác, nặng trược.  

Vì không tu thiền, nên hồn và vía, u mê và ngu muội.  

U mê, ngu muội là tâm thức, không mở. Tâm thức không mở, là không có phương pháp tốt và 

gặp thầy manh sư, tu không hiểu hồn, tu không hiểu xác.  

Nhiều vị cao tăng, phát ngôn, không tin mình có hồn. Vì họ tu không chứng.  

Cuối cùng chết, họ lại đi cầu siêu, cho linh hồn siêu thoát. Thật là mâu thuẩn.  

Còn các bạn tu Vô Vi, tu về điển quang, pháp Phật, và phương pháp nầy, tự nó sẽ khai mở cho 

bạn biết, con người có hồn và có vía. Vía là thân xác mình.  

Các bạn không tu, tâm thức không mở, thì hồn và vía không tương hội.  

Nên khi chết, hồn và vía bất minh. Bất minh thì bị lưu đày vào cõi âm, sa vào địa ngục.   

Thân xác mình bảy ức niên, mới thành người, rất quý giá, mà các vị cao tăng, tu không chứng 

được thân thể mình quý giá. Thì làm sao, tu chứng được phần hồn.  

Nếu anh tu chứng được thì anh rất quý yêu thân xác anh.  

Cái gì chứng cái thân xác anh quý giá? 

Cái thức, cái phần hồn anh chứng. Anh mới yêu thương đồng loại, cùng quý giá như anh.  

 Anh phải tu sanh tử. 

Còn anh tu không chứng, thì anh đạp đổ, đồng loại. Và có thể anh bán đạo để cầu vinh.  

Và anh không tin, là con người ta, có hồn và có vía.  

Anh không tu, hoặc tu, tâm không thức. Thì cái hồn anh, bị cái vía, cái xác, nó quản lý.  

Nó biểu anh, làm những chuyện bất chánh.  

Chuyện bất chánh, là chuyện gì? 

Nó biểu anh làm những chuyện, ích kỉ, tham lam, có lợi, cho cái vía, sướng.  

Những cái sướng, mà cái vía khoái, thích, mê, thì sau nầy cái hồn anh bị đau bệnh, rắc rối.  
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Thí dụ: 

Anh thích dâm dục, sắc đẹp, yêu đương, uống rượu, cờ bạc, danh vọng, tiền bạc, tranh giành 

v.v.  

Còn anh tu thiền, anh thức tâm, anh cảm thấy cái vía, mình nó quý giá, bảy ức niên mới thành 

hình, anh không nên làm hại nó.  

Và anh từ bỏ, những gì, mà hồng trần tham mê, thích thú.  

Khi mà anh từ bỏ, thì hồn và vía, nó hội tụ, quy nguyên, âm dương hợp nhất.  

Con người anh thay đổi tướng và xinh đẹp ra.  

Anh mới cảm thức, trần gian là một cái CÒNG.  

Nó giam hảm phần hồn anh, không giải thoát. Ai ai cũng bị CÒNG.  

Ai ai cũng bị CÒNG, không giải thoát là tại mình, không chịu, tu tâm, sửa tánh, sửa vía.  

Muốn thoát cái CÒNG trói buộc, mình phải dùng điển quang của Phật, mới mở cái CÒNG nầy 

ra.  

Lý thuyết suông thì không giải thoát nổi.  

Thế nên anh tu, anh phải bắt cái xác, nó tuân thủ, mệnh lệnh chủ nhân ông.  

Thực hành đúng đắn và trật tự.  

Làm những điều đáng làm và không làm, những điều không đáng làm.  

Tu thân là lo cho mình, hơn là lo cho người.  

Không có ích kỉ đâu, bạn sợ. Đây là mật pháp, tôi tiết lộ ra.  

Bạn thấy tôi trị bệnh và giúp người miễn phí, không e ngại.  

 

Tâm và thân quân bình, không dấy động 

Thành Lợi đang ở ngoài trời tuyết lạnh, nhiệt độ trừ – 1 C* 
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