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SỐ - 22 NGÀY 21….THÁNG…05…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. 

 

TỪ BI 
Kệ 

 

Từ bi trí tuệ; Phật đã truy 

Ghi rõ cho ta; nhớ hành trì 

Không gian bất biến; thi hành triển 
Điển giới khai thông rõ thấy lòng 

 

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. 

202. Hỏi: Từ bi là gì?. 

203. Hỏi: Làm sao để đạt từ bi?. 

204. Hỏi: Phật phát quang là sao ?. 

205. Hỏi: Vượt đất liền là sao?. 

206. Hỏi: Khỏi phải tầm là sao?. 

207. Hỏi:  Làm sao giác ngộ?. 

208. Hỏi: Giác ngộ thiền là sao ?. 

 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

2 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/05/2012 

202. Hỏi: Từ bi là gì?.  
 

Đáp: Dạ thưa; Là trí tuệ của những điều 

bi oan, khó gỡ. 
 

Kệ. 

 

Từ bi khó gỡ, thật khó truy 
Bi oan kéo tới, hại ta hoài 

Khó khổ ta mang, khi hành Phật 

Tu hoài tu mãi, vẫn còn tu  
 

Odense, ngày 13/05/2012 

 
203. Hỏi: Làm sao để đạt từ bi?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Đừng có ghét. 
 

Kệ. 

 

Dùng ngay nguyên tắc, nghịch sẽ an 
Phật đã viết ra, thí nghiệm liền 

Tâm ta sẽ vượt, miền khổ cảnh 

Lãnh hội phần hồn, Phật phát quang   
 

Odense, ngày 14/05/2012 

204. Hỏi: Phật phát quang là sao ?. 

Đáp: Dạ thưa. Phật phát quang là bộ đầu 
hành giả nhận được ánh sáng. 

 

Kệ. 
 

Ánh sáng Phật ban điển giới vào 

Học thiền tâm thức đạt điển quang 

Mới hay mới hiểu muôn chiều tiến 
Điển giới khai thông, vượt đất liền  

 

Odense, ngày 15/ 05/2012 

 

205. Hỏi: Vượt đất liền là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là bay qua khỏi Đất, là nhẹ rồi.  

 
Kệ: 

 

Tiền tình danh nghiệp bớt sầu lo 
Khó khổ ta qua đến Bến đò 

Hỏi anh chèo lái; Bến gì vậy?. 

Ảnh nói cho hay;  

Bến Giác là trên, khỏi phải tầm! 
 

Odense, ngày 16/05/2012 

 

206. Hỏi;  Khỏi phải tầm là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Người biết trước nói ra, 

cho người đi sau biết, cho đỡ tốn thì giờ 
tìm mệt mỏi. 

 

Kệ. 
 

Gặp người tu chánh, khỏi phải lo 

Người chỉ cho ta, khỏi cần mò 

Nhắm mắt mà hành, theo nguyên tắc 
Thắc mắc không còn giác ngộ ta 

 

Odense, ngày 17/05/2012 

207. Hỏi; Làm sao giác ngộ?. 

 
Đáp: Dạ thưa. Có duyên gặp được người 

giác thì mới giác. 

 
Kệ. 

 

Giác ngộ tìm ra, thật khó tầm 
Đi tu phải gặp, lầm Thầy giã 

Giã giọng nhơn lành, tánh vẫn tham 

Khó khổ cho ta, giác ngộ thiền  
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Odense, ngày 18/05/2012 

208. Hỏi: Giác ngộ thiền là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa; Mình thiền, điển Phật chiếu sáng, mới giác ngộ. Lý thuyết không có giác ngộ.  

Kệ. 

Tu hành nói miệng, khó giác thông 
Điển giới hoà tan, giác ngộ liền 

Không tu về điển, khó lòng chứng 

Giác ngộ hành thiền, rõ niềm tin 

 

 

• BẠN ĐẠO CÁM ƠN  

Kính gởi anh Thành Lợi, gia đình tôi rất lấy làm hạnh phúc cảm ơn anh. Không biết nói sao cho 

đầy đủ ý nghĩa nầy. Sự cứu độ anh quá vĩ đại, anh giúp cho con tôi, hết tật nguyền.  

Tâm sự đau buồn của một người mẹ, thấy con gái mình mang tật nguyền mắt lé, thật đau lòng 

từng đêm, từng tháng, từng ngày, từng khắc. Cầu mong cho con mình hết bệnh tật. 

Nay thì được anh cứu giúp, con tôi đã hết tật nguyền. Đôi mắt rất đẹp và sáng trở lại bình 
thường. Gia đình tôi cảm ơn anh rất nhiều.  

Cúi xin ơn trên ban cho anh và gia đình có sức khỏe, hùng tâm trên con đường phục vụ. 

Thành kính tri ân. 

B đ. 

• BẠN ĐẠO gởi lời thăm 

Chị đã nhận tất cả những phúc đáp Thành -Lợi 

gởi, cám ơn Em nhiều, cho Chị thăm g/d Em./C.H 

Bđ 

 
Bạn Đạo gởi lời thăm 

 
Hello Thanh Lợi,  

Vui mừng nhận được tin của Lợi ... Đúng vậy ở DH 2004 gặp và có đàn piano cho Lợi hát 

....Trong mấy DH mình cũng có dạy các em múa giúp vui .... Từ ngày Thầy mất thì không có 

làm gì hết, ở nhà và đã hưu trí ..... đọc các bài của Lợi đóng góp rất hữu ích và giúp người mới 
tìm hiểu tu thiền, rất là tốt .... Biết được điều gì sẽ đóng góp cùng các em..... 

 

Hồi còn đi làm mình là banking accountant cho BNP ( Banque Nationale de Paris), học piano và 
đàn tranh nên cũng thích đóng góp văn nghệ cho vui vậy thôi, chớ không phải nhạc sĩ chuyên 

môn nhưng chắc được Bề Trên chiếu điển nên nghe nhạc thấy du dương và thấm thía với nhạc 

tâm linh . Cám ơn em có lời khen tặng..... Từ ngày Thầy mất thì chăng đi đâu cả , Thầy chuyển 
cho gặp Thầy lần chót trong nhà xác, chụp hình Thầy....thấy dễ thương vô cùng .... Hôm ở nhà 

quàng, hỏa táng chị có gặp Lợi đứng chung với nhóm anh Thanh Hòa ở ngoài sân nghe chị kể 

lại dịp vào thăm Thầy ... Lợi có nhớ không? 

 
Vài hàng thăm 2 em được nhiều hạnh phúc, bình an và tu tiến mãi 

 

Thân quý,  
NB 
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• BẠN ĐẠO GÓP Ý HỎI: 3 

B đ. Đọc qua PĐ 21, thấy bạn Lợi nói là đã tu thành đạt 11 năm rồi, thật quý lắm, Thầy nói 
những người tu thành đạt là con cưng của Thượng Đế. Hôm nay tôi muốn xin bạn Lợi nói lại 

quá trình tu thiền của mình để anh em đi sau học hỏi không?  Nhứt là những trở ngại 

trong lúc tu, làm gì để vượt qua? Vô Vi thấy rất dễ, tự do thực hành, nhưng muốn tu 

để đạt được khai mở bộ đầu, cũng phải là một kỳ công tu luyện và giữ giới, có đúng 
không?  

Rất mong nhìn thấy con đường đi thành đạt của bạn./. 

 T-H-H 

Thành Lợi Đáp. 

Cám ơn Chú có lòng hỏi thăm. 

Cái nầy là một quá trình, con lần lượt chia sẽ mỗi kỳ, trong những bài báo trước đây và sau nầy 

cho Cô Bác Anh Chị, nghiên cứu, tu cho bớt tốn thì giờ. Thì đây cũng là cái việc làm thiện, con 

không có từ chối. Con sẽ trích ra từng phần để phục vụ Cô Bác Anh Chị. 

Mai mốt đi về quê, đâu có gói đem theo được mà dấu diếm ích kỉ với Cô Bác Anh Chị bạn đạo 

mình. Ai cũng muốn tu cho xong kiếp nầy. Đời thì quá khổ thì con sẽ cố gắng giúp cho Cô Bác 

xem nghiên cứu. 

Cô Bác Anh Chị, có thắc mắc gì cứ hỏi. Học Thầy học bạn. Chứ đâu phải đi ăn cắp đâu, mà sợ. 

Vã lại Đức Thầy có cho phép con trã lời thơ bạn đạo hỏi về điển quang năm 2004. Có đăng trên 

báo PTĐN năm 2004. Năm 2004 tới bây giờ cũng quá lâu. Thời cũ thì có nhiều B/đạo biết. 

Kính bái 

Bạn đạo yêu cầu Thành Lợi nên mở cái Webside cho bạn đạo mở khi cần. 

Thành Lợi Đáp. 

Nhiều bạn đạo yêu cầu, cho phép và đóng góp nhiều ý kiến thì con sẽ cố gắng làm để phục vụ 

cho Cô Bác Anh Chị mở xem cho thoải mái, khi nào mình cần.  

Kính bái 

Thành Lợi 

Bạn đạo hỏi. 

Cháu D L 

Anh bạn Lê thành Lợi đã đăng lời yêu cầu của chú về v/đ trị bịnh bứu óc của cháu.  
(Đọc bên trong tờ báo Phúc đáp nầy). 

Vậy cháu cố gắng Thiền theo Pháp Lý VoVi để có thể liên lạc được với bạn Lê Thành Lợi bằng 

Điển quang. 

Cháu có thắc mắc, xin liên lạc trực tiêp với bạn Lê thành Lợi ơ địa chỉ email nêu trên. 
Chú  
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Bạn Đạo  

Nhờ giải thích: TRƯỜNG SINH HỌC LÀ GÌ?. 

THÀNH LỢI ĐÁP. 

Vô Vi đã nói trước đây mấy chục năm. Sau nầy Vô Vi, sẽ có người hướng dẫn môn Trường 

Sinh Học. Con tu, con khám phá ra, con người ta, sống bằng điển. Nếu mình học môn thiền nầy, 
điển năng tốt, nó sẽ giúp cho mình bớt bệnh, khỏi bệnh, bớt buồn, khỏi buồn, sống lâu thêm 

chút đỉnh. 

Cái mới là cái quý báu, đóng góp để phát triển. Mình đừng có hại ai thôi là tốt. Mình tu mà giúp 

ích cái mới lạ cho gia đình, xã hội là điều quý báu, nên làm. Không phải dễ gì mà nói ba chữ 

“Trường Sinh Học “. Nếu không tu thật lòng. 

Có Bề Trên gia hộ, để giúp đỡ con người tu, cho bớt bệnh hoạn sống lâu. Trong thời đại văn 

minh của Phật Pháp.  

 Phật pháp ra đời là để giúp đỡ. Cái mới, cái lạ. 
 

 Còn nếu, không có, cái mới, cái lạ. Phật pháp ra đời để làm chi?. Khỏi ra luôn đúng 

không?. 
 

 Khổ là người khám phá ra, để cắt nghĩa và phục vụ cho Phật pháp. 

Con phải tu, con phải học và hành, tường tận đàng hoàng, để ra đời chứng minh và cống hiến 
bộ môn nầy, bằng văn Phật, đàng hoàng. Trình ra cho công chúng.  

Công chúng, ai cũng có đi học, Cao Học, Đại Học và khoa học. Họ thông minh, hiểu nhiều, họ 

coi thì họ sẽ hiểu và thừa nhận sau nầy. Con người sống bằng điển. Muốn sống lâu, dài hạn 
cần phải tu tập, thì mới đạt. 

Hiện tại thì bây giờ người ta bệnh quá nhiều, từ trẻ em, thanh niên, cho đến Bác Sĩ, Khoa Học 

cũng phải mang bệnh. 

Người ta chưa khám phá ra bệnh từ điển khí sanh ra. Còn con khám phá ra, con chỉ giúp đỡ cho 

Bà Con Cô Bác tu, để bớt bệnh, sống lâu. Không có ăn tiền bạc gì hết, giúp không mà. 

Con người cũng giống cây kiểng, cây bông. Nếu cây kiểng, cây bông được Bác chăm sóc đàng 

hoàng kỹ lưỡng thì cây kiểng, cây bông nhứt định đẹp, sống lâu, không sâu bọ, bớt héo tàn. 

Con người của mình được tu tập về điển năng. Đẹp, sống lâu, bớt ệnh hoạn, ít vi trùng, sâu bọ, 
Không khác gì cây kiểng, cây bông.  

Con nói theo sự tu học hiểu biết, chuyển hoá của Bề Trên theo thời kỳ phát triển. Chứ Không 

phải là con nói đại đâu ba chữ. Trường Sinh Học. Đừng dị nghị. Nên mừng hơn là buồn, có 
người em tốt, trong bổn đạo. 

 

Sau nầy Cô Bác, xem cái quá trình tu học của con, cũng không có sung sướng gì đâu. Cô Bác 

mới thông cảm là con phải dầy công tu học thì mới hiểu biết về điển năng của con người mà 

đóng góp không lương. 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 
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 Triết Học Vô Vi 

  

 

 
 

Giải Thông  

kệ 

Người cao kinh nghiệm, khó vượt qua 

Kể cả bác kia, ngoại quốc người 

Tâm không khó rỗng; hành nguyên tắc  

Lý thuyết cao xa, sẽ bị loà 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 

Hôm nay con viết đề tài Giải Thông. Tại sao, con viết đề tài giải thông?. Sở dĩ con viết ra là gì 

con thấy Cô Bác và người ngoại quốc học môn thiền khó vượt qua. Cái mà Cô bác và người Tây 

Phương khi học thiền thì gặp trở ngại rất nhiều. 

 Thứ nhứt là Cô Bác lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Càng kinh nghiệm ở đời nhiều chừng nào 

thì khó học thiền và vượt qua. Tại sao?. 

 

 Cái mình hiểu biết ở đời, đầy kinh nghiệm thì đối với Phật pháp thì chẳng có nghĩa lý gì. 

Càng kinh nghiệm ở đời thì càng nặng nề khó vượt qua. Mà Cô Bác mình, không ai mà 

tránh khỏi chuyện kinh nghiệm đời. Tại sao?. 

 

 Đời nó làm cho mình trược. Mà trên con đường tu, mình dụng kinh nghiệm ở trường đời 

mình hiểu biết mà áp dụng vào Phật pháp. Thì nó đi ngược lại với Phật pháp, thì không có 

kết quả khả quan. 

 

 Thành ra càng kinh nghiệm chuyện đời, khó thông đạo. Khó trở về „ Tánh Hồn Nhiên, 

Tự Nhiên „. Phật pháp mà đạt cao thì tu trở về Tự Nhiên và Hồn Nhiên. Thì Cô Bác sẽ 

Phản Lão Hoàn Đồng, trẻ lại, ít bệnh hoạn. Vì có điển năng phục hồi. 

 

 Muốn đạt được tánh „ Tự Nhiên và Hồn Nhiên „ Phản Lão Hoàn Đồng mình phải dẹp 

bỏ hết những chuyện kinh nghiệm ở trần đời. 

  

 Mà Trần đời thì Cô Bác đã dính nghẹt đầy vào trong óc. Mà muốn phát triển tánh Tự Nhiên 

và Hồn Nhiên thì khó mà được.  
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 Thì bửa nay con giúp dùm cho Cô Bác tháo gỡ chuyện nầy. Để Cô Bác rộng rãi tâm hồn 

mà tu mau tiến bộ.  

 

 Đời nó không có giải quyết cái buồn vui, sanh tử, giận hờn. Nó làm cho mình bù đầu, khó 

thở. Mà tu đem kinh nghiệm đời vào áp dụng trong đạo, thì đạo khó thông. 

 

 Người ngoại quốc thì khó hơn. Từ nhỏ cho đến lớn, quen đi cái phong tục là có vật chất và 

suy nghĩ quá nhiều, trước khi làm. Nghĩ về „ không „ chơn lý của nhà Phật thì nghĩ không 

ra.  

 Học Thiền cái khó khăn nhứt, khó vượt qua „ Đó là quen „ suy nghĩ „. Nghĩ không ra đâu 

mà suy nghĩ.  

  

 Học thiền là chỉ có „ Hành „ thôi chứ không có nghĩ, học giống như trẻ em học thì 

mới vô. Chỉ sao làm vậy là xong, rất đơn giản. Suy nghĩ chi cho mệt. 

 

 Mà Cô Bác Anh Chị và người ngoại quốc lớn tuổi, đầy kinh nghiệm ở trường đời. Mà không 

cho suy nghĩ. Thì Cô Bác và người ngoại quốc đâu chấp nhận. Cái uẩn khúc ngay chỗ 

nầy. 

Cái mà mình không bỏ được tập quán cũ thì tu bị đứng.  Điển bị kẹt.  

 Điển bị kẹt là gì cái „ Thói quen „ quen suy nghĩ. 

Người ngoại quốc khó tu, nhiều hơn người Á châu.  

 Cái thứ nhất quen với phong tục, cái gì nghĩ cũng phải có. 

 Cái thứ nhì bộ óc của họ hoạt động như cái máy Computer, muốn nhét hết vào óc, chơn lý 

của nhà Phật. Người Á châu mình cũng có cái nầy nửa, mà ít hơn. Lý do kinh nghiệm đầy 

óc, muốn vô thôi. Chứ  không muốn ra. 

 

 Mình mà muốn „ Nhét Vô „ thì khó tu.  

 

Ở đời mình đã nghẹt óc, bù đầu. Nay tu hành muốn nhét Chơn lý của nhà Phật vào óc. 

Chỗ trống đâu mà Nhét Vô. 

Cái máy Computer nhét nhiều thì chạy không nổi, còn muốn hư. Nói chi bộ óc con người. Nhét 

như vậy sẽ bị kẹt. Tu hoài khó tu.  

Bửa nay con viết ra cái mà Cô Bác và người Ngoại quốc tu thiền bị kẹt là lý do đó. Mình dẹp hết 

những cái kinh nghiệm ở đời lão làng, trong óc mình, không xài được, trong Phật pháp đâu.  

 Vào một thế giới mới. Phải quên đi thế giới cũ. ( Nguyên Tắc 3 ).  

 

Ví dụ: Cô Bác ở Mỹ, Úc, Pháp mà cứ nhớ thế giới cũ Việt Nam, bà ngoại, bà nội, cô 

út, đứa nầy đói, đứa kia no. Nghĩ như vậy thì làm sao óc rỗng, chứa cái mới.  

 

 Mình tập quên đi, rồi mai mốt mình nhớ lại. Chứ không phải quên luôn. Đừng 

hiểu lầm. Tu hay hiểu lầm. 
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 Để con vẻ ra bộ óc của Cô Bác và người ngoại quốc, cho mình thấy ra sao. Thì hết hồn. 

 

 Bộ óc của mình không khác gì như một cái ly mà chứa đầy trà hay café gì đó. Đúng 

không?. 

 

 Nước Cam Lồ của nhà Phật muốn rót vào ly, thì ly không còn chỗ trống, để chứa nước 

Cam Lồ của nhà Phật. Đúng không?. 

 

 Nước trà và café là kinh nghiệm ở đời. Càng nhiều tuổi, càng kinh nghiệm ở đời khó tu là 

vậy.  

 

 Muốn tu tiến, trở về Hồn nhiên và Tự nhiên, Phản Lão Hoàn Đồng. Mình phải đổ hết sạch 

trà và café trong ly. 

 

 Thì cái ly nó trống, mình mới rót nước Cam Lồ của Phật vào ly vào óc mình. Óc mình nó 

trống, nó mới có chỗ chứa, chơn lý của nhà Trời.  

 

Nguyên Tắc Tu 4 

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

___________________________ 

 

Thực hành nguyên tắc thứ tư 

Dẹp đi cho bớt, những gì nghĩ suy 

Thử đi mới hiểu pháp mầu 

Trao cho nguyên tắc, trống đầu dễ thâu 

 

Kính bái 

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 
 

_________________________________________ 
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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 

 

    

 

 

 


