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SỐ - 23 NGÀY 01….THÁNG…06…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. 

 

THANH TRUYỀN 
Kệ 

 

Thanh truyền, điển Phật tiếp nối duyên 

Nghe qua tâm ý cảm giao hiền 

Triết lý thực hành luôn tiến giải   

Điển lành khai pháp mở càn khôn 

 

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: Thanh truyền là sao?.  

203. Hỏi: Tránh cõi tà là sao?. 

204. Hỏi: Bà nào Ông nấy khó thoát ra là sao?.   

205. Hỏi: Thật cảm siêu là sao?.   

206. Hỏi: Phật pháp ra: Là sao?. 

207. Hỏi: Sống bất hoà là sao ?.  

208. Hỏi: Sống chỉ tham sân dục muốn hoài là sao?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/05/2012 

202. Hỏi: Thanh truyền là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Thanh truyền là âm thanh 
của cõi hư không thanh tịnh phát ra. 

 

Kệ. 

Thanh truyền điển lực toả phát ra 
Cõi giới hư không luyến thực thà 

Tâm giao minh cảm niềm siêu lý 

Diệu lý phân minh tránh cõi tà 
 

Odense, ngày 23/05/2012 
 

203. Hỏi: Tránh cõi tà là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Đừng có lâm vào cõi tiền tình 

danh nghiệp. 

 

Kệ. 
Ta Bà cảnh tạm thế gian lâm 

Ai mê cũng phải tan nát lòng 

Đi tu phải nhớ Ta-Bà nạn 
Bà nào Ông nấy khó thoát ra 

 

Odense, ngày 24/05/2012 

204. Hỏi: Bà nào Ông nấy khó thoát ra là 
sao?.   

 

Đáp: Dạ thưa. Bà có nghĩa là Bà lớn. Còn 
Ông có nghĩa là Ta. Thế giới của ông bà anh 

chị cả. 

 

Kệ. 
Hôm nay mới hiểu Ta Bà cõi 

Giải đáp thâm sâu quá cực kỳ 

Ta Bà trước đó không hề hiểu 
Nay được đáp lời thật cảm siêu 

 

Odense, ngày 25/ 05/2012 

 
205. Hỏi: Thật cảm siêu là sao?.   

 

Đáp: Dạ thưa; Cảm nhận được là siêu lý, siêu 
âm thanh. 

 

Kệ: 
 

Hú hồn hú vía được pháp ban 

Chỉ rõ cho ta cõi trược tà 

Hôm nay tiến tới vào thanh giới 
Được thấy thanh truyền: Phật pháp ra 

 

Odense, ngày 26/05/2012 

 
206. Hỏi; Phật pháp ra: Là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là điển lực của pháp Phật 
nói ra, giải tỏa cái âm u, trước đây ở 

cảnh Ta Bà. Mà mình không hiểu tường 

tận Ta Bà là sao. 
 

Kệ. 

Ta Bà là cõi rất âm u 

Nó dạy cho ta khó thật thà 
Đi tu nên nhớ Ta Bà khổ 

Dụ dỗ muôn sinh sống bất hoà 

 

Odense, ngày 27/05/2012 

207. Hỏi; Sống bất hoà là sao ?. 
 

Đáp: Dạ thưa. Luồng điển bị xáo trộn, sống  

hay gây gổ, ấu đã, sát hại. 
 

Kệ. 

 
Bất hoà khó sống khó an gia 

Tạo cảnh cho ta loạn động nhà 

Tâm tu chẳng có hành theo pháp 

Sống chỉ tham sân dục muốn hoài 
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Odense, ngày 28/05/2012 

208. Hỏi: Sống chỉ tham sân dục muốn hoài là sao?. 

Đáp; Dạ thưa: Là sống trong giới: tham sân dục thì ảnh hưởng giới đó. Gần Phật thì 

thanh. 

Kệ. 

Tu hành đừng có tạo tham sân 

Sống chi cái cảnh chẳng có Thầy  

Muốn tu muốn tiến muốn Thầy độ 
Thuốc Phật nhớ dùng hít thở vô  

 

 

THÀNH LỢI CÁM ƠN BẠN ĐẠO cho phép 

Được sự cho phép, giúp đỡ, ủng hộ, trợ lực, nhiệt tình của bạn đạo đề nghị. Hôm nay 

thì webside.www.voviland.com ra đời.  

Trước hết, con có lời thành tâm cám ơn các Bác, Cô Chú, Anh Chị bạn đạo, đã nhiệt tình 

ủng hộ và trợ lực con thành hình webside. www.voviland.com 

www.voviland.com Lần lược sẽ cống hiến và phục vụ nhiệt tình. Để tiện việc cho Cô 

Bác Anh Chị có thời giờ xem, tham khảo và giải trí. 

Cám ơn Cô Bác anh Chị khuyến khích rất nhiều. 

Kệ 

Kính mời quý Bác vào xem 

Vô Vi xứ lạ hái hoa dâng người 
chung vui đóng góp nụ cười 

Tình thương xây dựng hương hoa của Trời 

Cám ơn Cô Bác có lời 
Chúc cho Thành Lợi vững lòng vượt qua 

Dù cho gian khổ khó qua 

Ráng mà phục vụ tình Trời sẽ thương 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

Cô Bác Anh Chị bạn đạo nhớ ủng hộ con.  

www.voviland.com 

Rất mới lạ, kính mời Cô Bác Anh Chị vào xem. 

http://www.voviland.com/
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BẠN ĐẠO gởi lời thăm 

Kính chào Đạo Huynh, 

Chân thành kính cảm ơn Đạo Huynh đã gởi mail đến L, để L có dịp học hỏi. 

Kính chúc Đạo Huynh luôn tu tiến để tiếp tục hướng dẫn quý bạn đạo khác. 

Kính thư, 

TTL 

 
210: Bạn Hỏi. 

 
Nhờ chú Lợi giải dùm.  

Tại sao tôi đi nhà nhờ, mà tâm tôi, sực nhớ là tôi ở đâu, đâu, như ở nhà là sao?. 

 
210: THÀNH LỢI ĐÁP. 

Còn sống mà anh đi nhà thờ, tâm anh ở đâu đâu. Là anh không có tu thiền Vô Vi. 

 
211: Hỏi: Có cách nào giúp không?. Xin đa tạ. 

 

211.  THÀNH LỢI ĐÁP.  

Đi nhà thờ mà tâm đâu đâu không nhớ, thì niệm Phật nhiều hơn. Soi hồn, uống thuốc Phật 
nhiều. Sẽ khôi phục trí nhớ. 

 

Kính Lời.  
 

  

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 

 

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 
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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 

 

    

 

 

 


