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SỐ - 26 NGÀY 01….THÁNG…07…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. 

 

TAM GIỚI 
Kệ 

 

Thượng trung hạ giới phải phân lần 

Thanh lọc từng phần điển giới tăng 

Căn bản hạ tầng cần phải nắm 

Tiến tới trung tầng, thượng giới thông 
 

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. 

222. Hỏi: Tam giới thông là sao? 

223. Hỏi: Điển trổ hoa là sao?. 

224. Hỏi: Thượng bất trung hạ tất loạn là sao?. 

225. Hỏi: Tu nhiều năm, bộ đầu rút mà tam giới chưa thông là sao?. 

226. Hỏi: Điển Phật chan là sao ?. 

227. Hỏi: Đạo không màu là sao ?. 

228. Hỏi: Mình tu có cần những vị Phật đã viên tịch, dẫn mình đi không, như bạn đạo nói?.  

229.Hỏi: Muốn tu giải thoát thì phải làm sao ?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/06/2012 

222. Hỏi: Tam giới thông là sao?. 

Đáp: Dạ thưa; Thượng trung hạ đồng nhất. 

 
Kệ. 

Hạ thừa cơ tạng trở vào trong 

Thanh lọc ruột gan, thận tối cần 

Trung giới tiến lần, tim với phổi 
Thượng thừa khai mở, điển trổ hoa  

 

Odense, ngày 23/06/2012 
 

223. Hỏi: Điển trổ hoa là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Bộ đầu nhận được ánh sáng Phật 

ban. 

 

Kệ. 
Bộ đầu phát sáng, ánh dạ quang 

Là do hạ giới, tu hành giỏi 

Mỗi ngày năng luyện, pháp thiền chuyên 
Công phu Phật chuyển, phải hành liền 

 

Odense, ngày 24/06/2012 

224. Hỏi: Thượng bất trung hạ tất loạn là 
sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa. Là không lễ phép kính trọng 
mọi người, tham lam hổn ẩu. 

 

Kệ. 

Mọi người không kính, khó có tu 
Tham lam hổn ẩu, trái sái đường 

Lễ phép trong nhà, không hòa nhả 

Bất hòa động loạn, cả tâm can 
 

Odense, ngày 25/06/2012 

 
225. Hỏi: Tu nhiều năm, bộ đầu rút mà tam giới 

chưa thông là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu nhiều năm, mà hạ thừa 

không có, tu căn bản. 

 
Kệ: 

Nhiều năm tu luyện, rút bộ đầu 

Tam giới chưa thông, ắt phải rầu 

Quay lộn trở về, thanh lọc hạ 
Tiến bước không ngừng, điển Phật chan 
 

Odense, ngày 26/06/2012 

 
226. Hỏi; Điển Phật chan là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Mình có công tu thì pháp 

môn Vô Vi sẽ, sang sẻ điển quang cho mình. 
 

Kệ. 

Tu hành giúp đỡ, nối tiếp nhau 
Điển quang tiếp xúc, mỗi khi cần 

Bạn hữu khó tầm, khi hành đạo 

Nhắc nhau tiến tới, đạo không màu 
 

Odense, ngày 27/06/2012 

227. Hỏi; Đạo không màu là sao ?. 
 

Đáp: Dạ thưa. Thiền tu là không có màu mè 

sắc tướng ta đây.  

 
Kệ. 

Trở về nguyên thuỷ vốn đạo không 

Vô Vi nhắc nhở, trở vào trong 
Tu hành luyện đạo, không danh tướng 

Vướn mắc sắc màu, bệnh phải cam 
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Odense, ngày 28/06/2012 

228. Hỏi; Mình tu có cần những vị Phật đã viên tịch, dẫn mình đi không, như bạn đạo nói?. 

Thành Lợi đáp.  

Dạ thưa: Nô, Nô, Nô, không, không, không. Những vị Phật họ đã chỉ mình hết rồi. Họ đâu 

có ở không mà dẫn mình đi, ai cũng bận hết. Chỉ có người sống, chưa viên tịch, họ sẽ hướng 
dẫn mình tu. Cũng như  Đức Ông Tư mãn nhiệm kỳ thì tới Đức Ông Tám, người sống hướng dẫn 

trực tiếp hay hơn. Nói chứng minh cho khoa học một chút. Người khoa học họ nghe, họ đồng ý 

rõ ràng. 

Kệ. 

Phật đây đã chỉ, hết trơn rồi 

Có đâu phải dẫn, dắt mắc công 
Trách nhiệm đã hoằng, khi tại thế 

Hỏi người thừa kế, khoa học hơn  

 

 

  

Odense, ngày 29/06/2012 

229. Hỏi: Muốn tu giải thoát thì phải làm sao ?. 

Đáp: Dạ thưa; Trước hết là mình phải có duyên gặp được người thật tâm, tu đã giải thoát. Họ 

giải thoát họ, xong rồi. Họ mới có khả năng giúp mình chính xác.  

Kệ. 

Muốn tu giải thoát phải có duyên 
Gặp người giải thoát, họ sẽ truyền 

Bí kíp thực hành, mau tiến giải 

Song tu, đời đạo, giải thoát liền 

 

 

Odense, ngày 30/06/2012 

230. Hỏi: Khổ quá làm sao tu chú Lợi ? 

Đáp: Dạ thưa: Có khổ mình mới tu.  

kệ. 

Thanh bần diệu pháp, lúc đạt tu 

Khó khổ ta qua, mới giải sầu 
Đi tu phải gặp, nhiều nghịch cảnh 

Giá trị chơn hành, khổ có duyên 
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Odense, ngày 30/06/2012 

231. Hỏi. Bệnh quá làm sao bớt, chú Lợi?. 

Đáp: Dạ thưa: Muốn bớt bệnh thì làm lành, uống thuốc Phật nhiều, bệnh sẽ bớt nhiều hơn. 

Kệ. 

Công phu tu luyện, phải chuyên cần 
Làm lành, thuốc Phật, uống thường xuyên 

Cố gắng đêm ngày, lo chăm sóc 

Thân tâm gìn giữ, phải đề phòng  
 

 

 

 

 

WWW.VOVILAND.COM 

XIN RA MẮT CÙNG QUÝ VỊ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ SỰ ỦNG HỘ KHUYẾN KHÍCH VÀ XÂY DỰNG 

VOVILAND.COM 

SẼ MANG TỚI NIỀM VUI, PHỤC VỤ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

RẤT MỚI LẠ, HẤP DẪN, THÍCH HỢP MỌI GIỚI 

VOVILAND.COM 

KÍNH MỜI 

 

Bạn Lợi mến . 

 

Trong bài giảng Thầy nói " Ngồi thiền thấy điển rút trên bộ đầu, nhưng tam giới chưa thông, 
Thượng trung hạ chưa thông là chưa được khai mở ". Như vậy tam giới phải là Thiên Địa Nhân 

không ?. 

Lúc trước bạn có hứa kể lại hành trình tu học của bạn cho anh em bạn đạo nghe để rút kinh 
nghiệm, chưa thấy bạn viết rỏ lại vấn đề nầy?. 

Rất cám ơn 

 
H… 

 

Thành Lợi 

Đáp: Dạ thưa: Muốn thông ba cõi Thiên Địa Nhân. Phải thông tam giới, trong tiểu thiên địa. 
Chú coi phần trên và những bài trước đây cháu có nói, trong bài: Bảo vệ Xá Vệ Quốc, Phòng thủ 

biên cương xứ Phật và sau nầy.  

 
Kính lời 
 

 

http://www.voviland.com/
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Odense, ngày 30/06/2012 

232. Hỏi. Nói bài bác, có mang tội ác không?. 

Đáp: Dạ thưa. Là mình mang tội chứ. Không tin thử thì biết liền. 

Kệ. 

Nhãn tiền trước mắt, nhiều người mang 
Chớ dại bước vô, sẽ có liền 

Tu thiền nên tránh, bài nói ác 

Tai hại thân, hồn, khổ khó an 

 

 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 

Kính thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến. 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam ra đời. Là do sự chỉ đạo của của Bề 

Trên dạy dỗ. Để tiện việc cho Cô Bác Anh Chị biết và cho thế giới người Âu, Mỹ, Úc, Ấn, Hoa 

.v.v. đều biết, họ không nhầm lẫn hay thắc mắc là Cô Bác Anh Chị là ai, tu ở Phật nào, Pháp 

nào. 

Hiện giờ người ngoại quốc. Họ hiểu lầm mình là Phật Pháp Campuchia, Thái Lan hay Miến Điện, 

Tây Tạng, gì đó…..  

Thế nên chữ Phật Pháp Việt Nam ra đời. Để cho thế giới năm châu biết. Vô Vi Phật Pháp nầy 

chính gốc xuất phát từ Việt Nam.  

Bởi vì, con có hướng dẫn người: Đan Mạch, người Hoa, Thái Lan, A Phú Hản, Ba Lan, người I 

Ran, I Rak người Pháp, người Green land, kể cả người Việt. Họ cứ nghĩ pháp nầy của Ấn Độ hay 

Campuchia gì đó.  

Thế nên từ nay có cái tên mới là: 

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

 TAM GIÁO TÒA CHO PHÉP. Rồi con mới trình cho Cô Bác Anh Chị hay. Cô Bác Anh Chị coi 

thắc mắc thì con giải thích lý do. Tại sao có thêm hai chữ VIỆT NAM. 
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Cô Bác chưa biết rõ là gì, con có hướng dẫn những người ngoại quốc, họ tìm hiểu tới đích, 

thắc mắc tận cùng. Mình là ai. Mình không nói rõ mình là Phật Pháp Việt Nam thì họ có 

quyền nghĩ đủ thứ. 

Với những lời giải thích rõ ràng như trên. Từ nay mong Cô Bác Anh Chị khỏi còn thắc mắc 

thêm.  

 

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

Người ta nói. 

Nếu Voviland không dùng tên PLVVKHHBPP do Ðức Ông Tư và Ðức Thầy truyền giao theo 
kiểu "mượn đầu dê bán thịt chó" thì phần Công Phu muốn chỉ sao, nói sao cũng được. 

TA sẽ không thắc mắc nhiều như vậy. 

 

Người ta nói T- L” Mượn đầu Dê bán thịt Chó. 

 

Con hỏi lại?. Không lẽ, Pháp Lý là đầu dê, thịt chó?. Nói năng không ý tứ. 

 

 Mình nói ít, tội ít, nói nhiều, tội nhiều. Nói đại, đại tội.  

 

 Nói thì phải lựa người, lựa lời, đừng gặp ai cũng phác. 

 

 Ngày xưa Ông Tám là Bé, bây giờ Ông Tám cũng có thể biến nhỏ hơn là con cũng không 

chừng. Dùng huệ nhãn xem coi. Nên quý trọng những trẻ con. Trẻ con là rường cột của 

nước nhà. Lớn tuổi rồi, phải quý trọng mình hơn. 

 

Những cái gì tốt, cái thành tựu tu, con nói ra cho Cô Bác Anh Chị vui mừng mình có người 

con, người em tốt. Trái lại cho con là hạng tu hành xấu. Bộ học theo Ông Tám, con trị 

bệnh, chuyển điển giải trược cho người ta, xấu sao?. 

 

Con hỏi lại?. Cỡ tiêu chuẩn nào mới tốt. Không lẽ bắt con đi ngược lại những điều tốt, 

con đã trình làng đủ kiểu.  

 

 Con tu, con trị bệnh.  Người ta thì không thích con trị. Nói con tu sai. 

 Con tu, con chuyển điển giải trược cho. Nói con tu sai. 

 Con tu, con truyền cho tâm ấn, rút ngắn đoạn đường. Nói con tu sai. 

Sao không nghĩ, con làm quá đẹp, con làm quá sang, con làm quá hay. 

 Con hiểu biết nhiều môn. Người ta nói con lấy râu ông nầy, cắm càm bà 

kia. 

Thử mình làm một cái thôi. Coi có được không mà nói như vậy.  Nói như vậy là hại 

người ta chết đó.  

Người ta cho con làm như vậy là sai, còn lời phê bình của họ là đúng là tốt. 

  

Nếu mình đúng tốt, cũng nên ra đời giúp việc. Xã hội đang cần những người tu đúng, tốt, 

chân chánh. Con là người, sẽ ủng hộ vui mừng hoan nghênh hai tay hãnh diện, có người 
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đạo hữu. Làm điều ích lợi cho quần chúng. Chứ đừng có nói mình đúng, mà ở trong nhà, 

trong bóng mát nói. Thì con biết và người khác có tu, có đi học, họ biết hết đó. Người ngồi 

trong bóng mát. 

 

Ở trên thế gian, không có ai dại đâu.  

Bóng tối và ánh sáng là hai thái cực rõ ràng làm sao với được. 

 

Cám ơn Cô Bác Anh Chị. Con không có giận ai, người ta chỉ hiểu lầm thôi. 

 

 Phật Pháp ra đời thì mỗi kỳ có sự giúp đỡ, ân sủng cho chúng sanh khác 

nhau, ngộ đạo nhiều hơn. Mình không biết, đừng có bàn vào, làm mích lòng. 

 

Môn học nầy là Điển Quang trường Sinh Học: Chính gốc ở  Pháp Lý Vô Vi, con tìm 

ra. Không có ai ăn cắp được. Điển Quang.  

 

Nói tới Điển Quang thì ít người biết. Con khám phá ra điển quang, giúp đỡ cho mọi người 

tu hết bệnh. Không thích con, nói con là ma nói đạo. Con hiểu mà cấm con nói sao?.   

 

Ông tổng thống Mỹ Obama, còn không có cấm con, đề bạt ý kiến giúp đỡ cho thế giới. Hai 

vị thủ tướng nước Denmark, cũng không có cấm con, lời đề nghị ý kiến tốt.  

Nhìn lại, coi con dám làm mích lòng ai đâu. 

 

Con giúp người ta giảm bệnh sống lâu. Con tu, con khám phá ra, con người ta, 

sống bằng điển quang. Con trình bày cho cô Bác Anh Chị, khoa học và mọi người xem 

và nghiên cứu. Con người ta sống bằng điển quang là chánh. 

 

Mình học, mình có thể, dễ dàng hướng dẫn đơn giản, cho mỗi giống dân, mọi người. Thích 

họp mọi nơi, mọi chỗ. Những lời con nói đơn giản và đúng theo hoàn cảnh hiện tại. 

  

Đức Thầy có nói trên Thiền Viện Vĩ Kiên lúc bạn đạo Anh Vinh Cali có hỏi. Mình chỉ người 

ta mình nói cái của Thầy dạy là như vậy, có được không ?. Thầy trả lời. Mình chỉ người ta 

mình nói cái mình hiểu, chứ đừng có nói cái của Thầy nói.  

 

Có nghĩa là cái Thầy nói là cái đó của Thầy thôi, chứ không phải cái của mình. 

 

Con tu con khám phá điển năng. Cấm con nói sao. Con nói cái của con mà.  

 

Làm sao cho trái tim mạnh?. Mạnh nhờ điển. Muốn có điển phải tu luyện theo pháp lý. 

Làm sao cho máu xấu, biến thành máu tốt?. Cũng nhờ điển. 

Làm sao khỏi bệnh ung thư, ruột, gan, phổi, ngực, âm hộ?. Cũng nhờ điển.  

Làm sao cho khỏi bệnh tai biến? Cũng nhờ điển. 

Làm sao khỏi lo bệnh khủng hoảng ( stress )?. Cũng nhờ điển. 

Làm sao tu hành đắc đạo?. Cũng nhờ điển. 

Làm sao bỏ được tánh ngạo mạn?. Cũng nhờ điển…… 
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Con người có điển năng tốt, bớt bệnh hoạn, giúp cho gia đình xã hội, đất nước. 

Cũng là một điều tốt vậy.  

Con tu, con đóng góp vậy thôi. Mỗi thời kỳ phát triển khác nhau. Gọi là văn minh và khoa học.  

Kệ 

Sen vừa mới mộc, quá xanh tươi 

Sao nỡ khé tay, bẽ gãy cành?  

Máu mũ vẫn còn, tuông chảy mãi 

Dấu tay in đậm, vết chân còn 

Ông Tám và con.  Xe cùng một hiệu. Chỉ có khác đời. 

Kệ 

Xe cùng nhãn hiệu, giống y khuông 

Chỉ hơi có khác, là đời mới  

Thấy lạ khó nhìn, chẳng nhận ra 

Vô Vi Pháp Lý, vẫn chung nhà 

Kính Lời 

Con, Lê Thành Lợi 

 Thời kỳ đức Tổ Sư dạy về Võ Phật, Văn Phật. 

 Thời kỳ đức Thầy dạy Văn Phật nhiều. 

 Thời kỳ nầy, con bổ túc hướng dẫn về Điển Quang Trường Sinh Học. Nó có lớp lang 

thứ tự. Mỗi thời kỳ, hơi có khác rõ ràng Ông Tư và Đức Thầy, nhưng mà GIỐNG 

NHAU HẾT. Khoa học huyền bí là ngay cái chỗ nầy. Phát triển mà không thay đổi. 

 Mình học cái nầy mình thâu hết ba cái. Võ Phật, Văn Phật và Điển Quang Trường 

Sinh Học. 

Ông Tám và con. Xe cùng một hiệu. Chỉ có khác đời là sao ?.  

Cô Bác nào có làm việc trong quốc hội thì sẽ hiểu được phần nầy. Cô Bác nào làm trong Bộ Khoa 

Học, Tiến Sĩ, Kỹ Sư, Bác Sỹ, Triệu Phú, Tỉ Phú, Nông Dân, Công Nhân, Thầy Cô Giáo, cũng sẽ 

thấy phần nầy. Cô Bác Anh Chị có dùng xe cùng hiệu, khác đời thì Cô Bác sẽ biết. 

Tài năng ( talent ) mình coi Ti Vi, thấy những người có tài năng, năng khiếu hay. Người nầy có 

tài năng nầy, khiêu vũ, người khác có tài năng ảo thuật, người khác có giọng ca vàng..v.v. 

Mình coi xong, nói người có tài năng ca nhạc rock là sai, không đúng.  Ca không giống như người 

kia Elvis, như mình đã thấy trước đây. Cho người ta làm sai. Nói như vậy thì quá sai. 

Thành Lợi nói.  

 Mỗi một người, ai cũng có tài năng ( talent ) khác nhau. Không có ai giống ai. Mình suy 

nghĩ không tới, cho người ta sai. Nói như vậy là không đúng. 

 Liệu mình có làm được giống người ta không?. Mà nói người ta sai. Trái lại, mình không 
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làm gì hết, ngồi phê bình chơi. Cho người khác thiệt mạng, thật là… 

Bài báo trước con có giải thích. 

 Sự hiểu lầm sẽ đem đến tai hoạ cho cả hai, ngốc đầu lên không nổi. Kể cả vợ chồng. 

 Tiếng nói của mình sẽ giết chết và làm tổn hại nhiều sanh linh. 

 Con mình sanh ra, mà tài năng nó, còn không giống mình hoặc hơn mình. Nói chi tài năng 

của người nầy, phải giống như người kia, tôi mới chịu.  

 Khoa học là cái phát triển.  

 

 Con có nói rồi, con không có thầy ai hết, mình có hơn ai đâu mà thầy. Con nói nhiều lần 

trong Vô Vi. Coi con là con, cháu, em là qúy rồi. 

 

 Con xưng con là con. Bác biết sao không?. Con cải hoá luôn cái chức Thầy của thiên hạ. 

 

 Người nào xưng thầy thì con là chơn sư. Còn người nào không có gì, thì con vẫn là con. 

Hỏi: Chơn sư có nghĩa là gì?.  Sư là người tu, khác với người không tu. Chơn là người tu thật 

tâm. 

Mình đi vô trong chuà. Mình gặp chú tiểu. Mình cũng phải lịch sự gọi chú tiểu là ông sư con. Sau 

nầy chú tiểu lớn. Mình gọi là Sư Ông. Sư là thường thôi. Chứ không có gì đặc biệt.  

Sở dĩ, có chữ sư, phân biệt rõ ràng, người thường không tu và người tu. Chứ chữ sư thì chẳng có 

gì quan trọng. Quan trọng, cái là mình có tu và hành không.  

Danh là giã. Chết rồi nằm đó thấy, sao tôi ngu quá, hồi đó ham danh thầy tướng tổng. Bửa nay 

chết cái danh đó, sao tôi đem theo không được.  

Coi You tube trên internet, thấy mấy ông kia chết, thấy hết trơn. Người đi sau phải tránh 

đường. Danh là giã. 

Kính lời 

Con; Lê Thành Lợi 
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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 

 
NGUYÊN TẮC 2  

 

Nghịch Đời # Thông Đạo 

 
________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC 3 
 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 

________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 4 

 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 
 

 

 

NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 
 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 
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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. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


