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SỐ 129 NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2015 

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. 

 
PHẬT BAN 

 
Kệ 

 
Tu thiền sẽ ngộ, được căn duyên 

Dùng điển Vô Vi, thuốc Phật thiền 
Hít thở cho điều, không động loạn 

Thần hồn siêu diệu, hiểu Phật ban 
 

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. 

1098. Hỏi: Chuyện gì đau nhứt? 

1099. Hỏi: Tại sao khổ? 

1110. Hỏi: Tu hết buồn và đau có đúng không? 

1111. Hỏi: Làm sao giải buồn phiền? 

1112. Hỏi: Tại sao nghèo nên tu? 

1113. Hỏi: Giàu có cần tu không? 

1114. Hỏi: Tại sao phải tu thân, tu tụng có được không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/05/2015 

1098. Hỏi. Chuyện gì đau nhứt? 

 
Đáp: Dạ thưa. Chuyện bệnh đau. 

 
Kệ 
 

Bệnh thì đứng nhứt, kế sanh đau 
Có tiền, có của, cũng lao đao 

Tu luyện cho mình, không đau đớn 
Thần hồn minh mẫn, chẳng buồn đau 
 

Odense, ngày 03/05/2015 
 

1099. Hỏi. Tại sao khổ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Khổ để thức tỉnh phần hồn. 

 
Kệ 

 
Không khổ con người, khó tu thân 

Không tin Trời Phật, giúp thật lòng 
Tu chỉnh cho mình, không còn khổ 
Giải tan nghiệp chướng, khổ sẽ tan 

 

Odense, ngày 04/05/2015 

1110. Hỏi. Tu hết buồn và đau có đúng 
không?  

 
Đáp: Dạ thưa;  Hiểu được nghiệp báo thì 
chẳng buồn đau. 

 
Kệ 

 
Nghiệp báo con người, phải buồn đau 
Tu thiền thức giác, chẳng có sao 

Phước hoạ do mình, gây gánh vác  
Tâm làm thân chịu, nổi buồn đau 

 

Odense, ngày 05/05/2015 

 
1111. Hỏi. Làm sao giải buồn phiền? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thiền và niệm Phật cho siêng.  
Làm việc cũng cho siêng. 

 
Kệ 

 
Tu thiền thức tỉnh, giải phiền đau 
Có pháp nhiệm mầu, tu giải mau 

Hai tay cung kính, mừng vui lạy 
Cám ơn duyên đạo, chỉ thật tình 

Odense, ngày 06/05/2015 

 
1112. Hỏi. Tại sao nghèo nên tu? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nghèo, không có tiền đi Bác 
Sĩ và nhà thương, nên tu thì tránh được 

bệnh nan y và khỏi tốn tiền. 
 
Kệ 

 
Nghèo thì biết phận, sống đảo điên 

Lo tu miễn phí, chẳng tốn tiền 
Có pháp tu thiền, thâu thanh điển 
Sống lâu không bệnh, lại không phiền 

 

Odense, ngày 07/05/2015 

1113. Hỏi. Giàu có cần tu không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Giàu phải tu nhiều hơn. Không 

tu thì uổng và thất đức. 
 

Kệ 
 
Người giàu bệnh hoạn, tới đột nhiên 

Chưa được chung vui, lại thấy phiền 
Phước đức con người, mau ngắn hạn 

Tu thân tích đức, sống thọ yên  
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Odense, ngày 08/05/2015 
 

1114. Hỏi. Tại sao phải tu thân, tu tụng có được không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu thân là thân mình tu, đúng hơn. Vì thân của mình bệnh hoạn, thân điêu 

đứng, thân tan nát, thân bủn xỉn, thân bại hoại, thân tham lam, thân ngu si, thân dâm dục, 
thân mình hèn mọn.  

 
Tu tụng là tu miệng, khác với tu thân. Phân biệt rõ ràng. 
 

Tu thân là bắt cái xác làm, chứ không có nói. Làm thực tế hơn, khoa học hơn và tiến bộ hơn. 
Thân mình làm, thì cái óc mình mới phát triển. Đây là môn khoa học Di Đà, điển quang trường 

sinh học. Tu thân, không tu miệng. Tu thân văn minh hơn. 
 
             Kệ,  

              

             Phân biệt pháp hành, có lối tu 
             Tu thân là đúng, với chính mình 
             Xây dựng thân mình, thanh điển tốt 

             Thần hồn xinh đẹp, sống bình an 
       

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

THIÊN ĐÀNG THIỀN HỌC 
 

 
Thiền là sức sống hồn nhiên 

Thiền là thế giới, Thiên Đàng Phật Tiên 

Thiền là điệu hát du dương 
Thiền là cánh cửa, mở ra Thiên Đàng 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 
 

Hôm nay, Con xin phép Cô Bác Anh Chị, cho con nói về Thiên Đàng Thiền Học. Trước 
khi vào học Thiền, thì mình hiểu nghĩa của chữ Thiền nó ra sao và Thiền nó thanh cao thế nào? 
Thì mình học nó khoan khoái và tiến bộ. 

 
Học thiền, mình phải giác ngộ và mình phải thành đạt. Nếu không thành đạt thì mình 

không thể nào chỉ dẫn ai.  
”Sai một li, là đi sai một dặm”.  
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Ở Đời cũng vậy, mình phải học thành công thì mình mới có khả năng, giảng 

dạy.  
 
Đạo nó khó cả triệu lần Đời. Thế nên cả tỉ người tu, mà hiếm người đắc pháp. Nên có 

câu. "Người đắc pháp, như thỏ mọc sừng”. Thỏ làm sao, mộc sừng? 
 

Dạy thiền phải đắc pháp. 
Không đắc pháp thì làm sao dạy, dạy ẩu tả. Mình thiền một thời gian là mình chán. 

Mình chán là gì, mình đã gặp vị thầy dạy thiền, mà Thầy không giác ngộ, thì làm sao, mình biết 

chữ Thiền là gì? và tại sao, mình phải học Thiền.  
 

Rồi cũng có môn phái trong Chùa, chính tôi đã gặp các Thầy, không hiểu biết tu 
Thiền là sao, mà cứ dạy thiền đại. Vì lý do thấy nhiều người trong chùa, họ chạy theo môn 

Thiền, họ tu Thiền để hết bệnh. Rồi các Thầy ở chùa, học Thiền lóm, dạy người ta Thiền và dạy 
đùa, dạy đại, cho bổn đạo mình Thiền. Mục đích của Thầy ở chùa dạy Thiền đại, là vì lý do. Sợ 
bổn đạo mình khỏi chạy ra khỏi chùa.  

 
Dạy như vậy là hại cho người khác, mất thì giờ, tin tưởng Phật pháp. Chứ không có 

ích lợi gì. Nếu muốn dạy Thiền phải tu cho đắc pháp.  
 

Thiền mà không hiểu chữ Thiền, giác ngộ Thiền thì làm sao, dạy Thiền. 

 
Thiền là mình phải tìm vị Chân Sư nào giác ngộ. Thì họ mới có khả năng dạy Thiền. 

Còn mình tu chưa thông, tu chưa chính, thì làm sao giác ngộ, mà dạy cho người ta thiền. Thiền 
một chập, tánh tình tham lam, nóng giận sân si. Mà không biết tại sao! 

 

Tu ngàn năm không đắc pháp là lý do đó.  
 

Tẩu hỏa ma nhập: Là người đánh nhau, tham lam, nóng giận, sân si. Thì tất cả mọi 
người, ai cũng đều tẩu hỏa ma nhập. 

 

Tẩu hỏa ma nhập, chứ không phải tẩu hỏa nhập ma.  
Ma nó nhập vào mình, chứ mình không có khả năng, nhập vào ma.   

 
Vô Vi người học thiền, càng ngày mắt sáng, khỏe mạnh, tâm minh là đúng.  
 

Còn mình cũng thiền, mà tâm của mình càng ngày, càng tăm tối, bệnh hoạn nhiều. 
Mắt của mình càng ngày càng đục là tu sai, và tu không hiểu tu.  

 
Thế nên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam hướng dẫn thiền, là 

phải tự hành, tự kiểm và tự tiến. Khi mà tự hành, tự kiểm và tự tiến, thì mới hiểu nghĩa của chữ 

Thiền. 
 

Khi mà mình, thực hành như trên, thì mình mới thấy chân giá trị của người tu và linh 
điển của người chơn tu. Vàng không đổi. Giá Trị của bậc Chơn Tu.  
 

Mình tu, chưa thấu đạt, đạo lý nầy, thì đừng nên dạy ẩu người ta. Nó có hại cho các Thầy, cho 
các Bạn và cho người tu. Vì các Thầy và Bạn dạy một thời gian, đường tu của Thầy, của Bác, của 

Bạn sẽ đi vào cõi âm.  
 

Chữ Thiền được giải thích như sao: 
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- Thiền là một cuốn kinh vô tự.  

- Kinh Vô Tự có nghĩa là cuốn kinh không có chữ viết. Nhưng mà hiểu tất cả. Chính Đức 
Phật cũng đã tu trong cuốn kinh Vô Tự.  

- Kinh Vô Tự là do Cha Trời chuyển bằng điển quang trong cõi huyền vi, huyền bí để giải 

tâm thức, cho người tu thiền. Không có kinh nào siêu hơn bằng kinh Vô Tự.  
- Kinh nầy là kinh gốc của Cha Trời ân ban, và của Đức Phật Tổ Như Lai. Con cũng đã học 

trong kinh vô tự. 
 
Người thế gian không có khả năng ghi chép loại kinh nầy. Kinh nầy thuộc loại Kinh Siêu 

Đẳng, Siêu Thượng Thừa. Không có bút mực nào ghi chép hết và khả năng nào tiếp thu hết.  
 

Kinh nầy là kinh của Cha Trời và Phật Tổ. Không phải kinh như ở thế gian.  
Kinh nầy không có thể nào nói, mà chỉ có thể thầm lặng ngâm nga, lý Trời, lý của Phật Tổ, 

trong Thiền giác. 
 
- Thiền cũng là lời kinh không tiếng.  

 
Lời kinh không tiếng có nghĩa là, thần kinh khối óc mình, trở về với hư vô, không động, hiểu biết 

vô biên.  
 
Trong cảnh huyền vi của Trời Phật, không có lời nói nào, ngôn ngữ nào ở trần gian, viết ra để so 

sánh hay diển tả. Chỉ có im lặng, thầm lặng, hưởng những cung điệu thanh nhẹ, du dương thánh 
thoát của nếp sống thiền. 

 
Thiền là một điệu nhạc du dương, một triết lý thanh nhẹ, không có một sức sống mãnh liệt nào 
ở trên thế gian, so sánh và diển tả hết, ngôn ngữ của triết học thiền. Vô biên và vô tận. 

 
- Thiền không phải là làm cho mình ngu muội.  

- Thiền làm cho mình thông minh sáng suốt hơn. 
 
Thiền là gì, và người ta, tu thiền để làm chi?  

 
Thiền là mình đào sâu trong chân lý thiền, triết học thiền. Đem con người tới giải thoát.  

 
 Thiền là phải minh. 
 Thiền là phải khoẻ. 

 Thiền là phải giác.  
 Minh, khoẻ và giác, bạc triệu không mua được.  

 
Chính mình không minh, không khỏe, không giác ngộ. Thì làm sao, chỉ người khác thiền. Không 
tin lời con nói: Thầy và Bạn đi hướng dẫn thiền một thời gian, Thầy, Bác và Bạn sẽ nói láo.  

 
Mình nên kiếm người chuyên môn về thiền, tu đã giác ngộ. Thì mình học thiền nó nhanh hơn và 

đàng hoàng hơn. Bởi vì, người thiền mà đã đắc pháp, họ mới biết phương thức tháo gỡ nghiệp 
tâm và chỉ dẫn mình cho đắc pháp. Và mình tu không sai. 
 

Đi vô giới thiền: Là học trong huyền bí cõi tâm linh.  
 

Học trong cảnh, mà thế gian không có. Như là Hiện Tại, Quá Khứ và Vị Lai. 
 

Và học trong ba cõi Thiên Địa Nhân.  
Cảnh huyền vi đó, có Trời, Phật dạy và hướng dẫn mình. Thì Bác và các Thầy phải có cái khả 
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năng nầy.  

 
Bác tu thiền Vô Vi là để về với Thượng Đế. Có đạo nào nói đến ”Thượng Đế” chỉ có Vô Vi là nói 
rành rẽ. Khi nói đến ”Thượng Đế”. Thì người ta cho là không tin. Gặp Thượng Đế cũng dễ dải. 

 
Vô Vi sẽ chỉ dẫn Bác về với nguồn cội của chính mình. Bao gồm tất cả các môn phái. 

 
 Con người mình đang ở Thế Gian là mắc tội, học đạo để giải thoát cảnh luân hồi.  

 

Nên mình tu thiền điển quang thì mình sẽ giác ngộ và giải thoát, về Trời nhanh hơn.  
 

Học thiền là mình phải thật tâm thiền, chứ không phải giỡn cợt, bởi vì, khi mình thiền, mình 
hướng tâm về Trời, Phật, mà giỡn cợt thì không nên. Thế nên, mình phải thật tâm đãnh lễ Bề 

Trên, thì Bề Trên mới chứng tâm.  
 
Pháp Vô Vi Huyền Bí Học nầy, không có khoe khoan và phô trương. Tuỳ duyên và căn cơ tiền 

kiếp, có tu nhiều sẽ ngộ đạo nhanh hơn.  
 

Thiền là làm nội tâm của mình, từ tăm tối, uất ức, bệnh hoạn, trở nên bừng sáng thì mới đúng. 
Áp dụng kỹ thuật tu luyện và cách tháo gỡ người đi trước, thì sẽ đạt. 
 

Thiền mà không giác ngộ, thiền mà không minh mẫn, thì tu sai. 
 

Thiền có điển quang, mới là thiền.  
 
Thiền mà không có điển quang không phải là thiền.  

 
Con khám phá ra 100%, Đức Phật Thích Ca, Ngài tu thiền điển quang. 

 
Môn thiền Vô Vi giúp cho mình, trước tiên là có sức khoẻ. Sau đó là điển quang.  
 

Hỏi: Tại sao, tu thiền Vô Vi, trước tiên là có sức khoẻ?  
Đáp: Dạ thưa; Là vì Vô Vi dạy cho mình phục hồi Điển năng của con người. Con người ta, sống 

về điển năng. Con tìm ra điển năng của con người và Đức Phật Thích ca.  
 
Thế nên thiền Vô Vi, mau phục hồi lại sức khoẻ. Bệnh tình thuyên giảm rất nhiều. 

 
Sau khi, Cô Bác Anh Chị, tu tập một thời gian ngắn.  

 
Điển năng của Cô Bác Anh Chị phục hồi rồi, thì cô bác Anh Chị sẽ được mở huệ và hiểu biết về 
Tâm Linh cao siêu hơn. 

 
Mở huệ?  

Đáp: Dạ thưa; Mở huệ là tri thức và sự sáng suốt của Cô Bác Anh Chị, được Bề Trên. Trời Phật 
ân độ, chiếu điển quang.  
 

Điển quang? 
Đáp: Dạ thưa; Điển quang là hào quang ánh sáng, là linh hồn của Thượng Đế, giúp cho mình bớt 

bệnh tật và sống lâu. Tu Vô Vi Trời Phật sẽ giúp, sự thật thì con nói sự thật. Đừng tham lam. 
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THAM THIỀN 

 
Tham thiền để biết tiền duyên 
Tham thiền để biết, nội tình thiên cơ 

Tham thiền để đạt ước mơ 
Tham thiền để học, người tu bớt khờ 

 
Tham thiền sẽ hết lu mờ 
Tham thiền sẽ sáng, như là vầng dương 

Tham thiền sẽ hết ghét ưa 
Tham thiền sẽ giúp, trí tâm tự hoà 

 
Tham thiền sẽ sống an hoà 

Tâm thân bình đẳng, chẳng còn tự tôn 
Tham thiền sẽ được ôn tồn 
Giúp cho sức khoẻ, thần kinh điều hoà 

 
Tham thiền sẽ sống yên nhà 

Giúp cho thân thể, đàng hoàng hơn xưa  
Khỏi còn bệnh hoạn dây dưa 
An vui sống với, tình Trời Cha ban 

 
Tham thiền sẽ được ân ban 

Bề trên ban chiếu, điển quang cho mình 
Tu mau để đạt quân bình 
Sống trong khung cảnh, Cha Trời ân ban 

 
Thời nầy Pháp Phật điển quang 

Giúp cho bá tánh, định tâm tham thiền 
Tu đi cho bớt buồn phiền 
Giải phần ô trược, tâm thành hướng thanh 

 
Tham thiền chẳng biết cạnh tranh 

Tham thiền để biết, giới ranh Phật Trời 
Tham thiền chỉ hướng về Trời 
Lo tu kẻo trễ, về quê Thiên Đàng 

 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

 


