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SỐ - 31 NGÀY 21….THÁNG…08…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. 

 

Sám Hối  
Kệ 

Sám hối ăn năn, việc tối cần 

Vía hồn thức giác, phải cân phân 
Ở nơi động loạn, tâm trì nhớ 

Chớ nhúng tay vô, động với đời 

 

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. 

269. Hỏi: Sám hối tu có hữu ích không?. 

270. Hỏi: Việc nào là việc tối cần?. 

271. Hỏi: Làm sao mới thức giác nhanh?. 

272. Hỏi: Thức giác có quan trọng không?. 

273. Hỏi: Chứng ngộ là sao?. 

274. Hỏi: Miệt mài qua là sao?. 

275. Hỏi: Tại sao tôi lu bu quá, làm sao tiến?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/08/2012 

269. Hỏi: Sám hối tu có hữu ích không?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Sám hối tu rất tốt. 
 

Kệ. 

 

Sám hối cho xong, chẳng phập phòng 
Vào trong nội tạng, lục xét phân 

Tình đời còn có, ta phải tránh 

Dứt khoát ăn năn, việc tối cần 
  

Odense, ngày 13/08/2012 
 

270. Hỏi:? Việc nào là việc tối cần?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là việc ăn năn. 

 

Kệ. 

 
Ăn năn sửa tiến, việc rất cần 

Thực hành dễ tiến, điển thay ngay 

Thấy hay mới ngộ, duyên kỳ lạ 
Vạch rõ cho ta, việc tối cần 

Odense, ngày 14/08/2012 

271. Hỏi: Làm sao mới thức giác nhanh?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Mình nên thực hành như 
trên. 

 

Kệ. 
 

Thực hành là chánh, để chứng minh 

Xuyên qua một cảnh, ta đà rõ 
Điển giới phân minh, chứng rõ ràng 

Đạo tràng diễn giải, thật phân minh 

 

Odense, ngày 15/08/2012 

 

272. Hỏi: Thức giác có quan trọng không?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là chứng ngộ. 

 

Kệ. 
 

Không ai gạt được, người thức giác 

Hiểu rõ đường tu, rất rõ ràng 
Trí ý không còn, trong lụn bại 

Thực hành chẳng ngại, mọi chông gai 

  

Odense, ngày 16/08/2012 
 

273. Hỏi: Chứng ngộ là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là mình biết được người tu, 

cái nào qúi, cái nào không. 

 

Kệ. 
 

Vàng ròng, vàng giã, cả vàng pha 

Chứng ngộ trong ta, mới thực là 
Quyết chí tâm tu, trong dũng cảm 

Hành trong chơn lý, miệt mài qua  

 

Odense, ngày 17/08/2012 

274. Hỏi: Miệt mài qua là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là ngày nào cũng tu, giải bớt 

được nạn tai, bệnh hoạn. 
 

Kệ. 

 
Miệt mài tu luyện, pháp thâm sâu 

Cố gắng công phu, mới thấy mầu  

Linh nghiệm pháp thiền, luôn tiến giải 
Giải thông đời đạo, Phật pháp huyền 
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Odense, ngày 18/08/2012 

275. Hỏi: Tại sao tôi lu bu quá, làm sao tiến?. 

Đáp; Dạ thưa. Là tại vì Bác, không tu thiền đúng  đắn. Không nghe lời chỉ dẫn. 

       

Kệ. 

      Hướng đời tham dục, phải lu bu 

     Việc nhỏ, việc to, tự móc vào 

     Nên tu đúng đắn, lời chỉ dẫn 
     Người chỉ cho ta, gắng làm từ 

 

 

Kính gởi anh Lợi 

Tôi muốn tu thiền, nhờ anh giúp đỡ dùm. Trước đây thì tôi bị tai nạn xe, nhiều lần trầm trọng, 

tưởng là chết. Hiện tại thì tôi bị căng thẳng quá nhiều, trong đời sống hiện tại. Ngày thì bệnh 
thêm, không biết phải ra sao. Đắng đo hết sức, nay tôi viết thư nầy mong anh cho vài lời minh 

giải. 

276. Hỏi: Thần kinh khủng hoảng bị  (stress ), tu thiền Vô Vi có bớt không?. 

Cảm ơn anh nhiều. 

NTT 

 

Thành Lợi đáp:  

Dạ thưa; Mình tu thiền, thì chắc chắn sẽ bớt. Những lời tôi nói là sự thật:Nếu thực hành đúng 
như lời tôi giải thích. Từ từ tâm điển sẽ được khai mở. 

Kệ. 

      Tu đi mới tránh, khỏi bệnh nầy 

      Không tu chẳng giảm, lại còn tăng 

     Bâng khuâng chưa biết, lời siêu lý?. 

     Điển giải tâm tu, sẽ bớt liền 
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Kính chào anh Thành Lợi 

Lúc trước tôi có than vãn với anh và chán nản cuộc đời bất hạnh buồn tủi cô đơn. Tôi tu thiền 

không được, vì nạn thất nghiệp tràn lan khắp nơi. Không may cho tôi là một trong những người 

bị thất nghiệp. Ngày đêm lo lắng, buồn rầu, bệnh hoạn. Không biết kiếm việc làm có được 
không và có tiền để trả nợ nhà không. Lo lắng hết sức, cầu nguyện đủ nơi, buồn rầu vô kể.  

May mắn được biết anh, trên báo. Tôi có nhờ anh giúp đỡ kiếm việc làm. Tôi còn nhớ anh nói 

tôi ba lần. Anh Chị tu đi, tôi giúp dùm cho có việc làm và bớt bệnh. Tôi thật sự không hiểu. 
Câu nói đó. Tại sao tu, anh giúp kiếm dùm cho việc làm. Tôi cũng ngập ngừng, không hiểu, 

chưa chịu tu. 

Nhưng mà một thời gian sau. Buồn quá, tôi không ai tâm sự. Tôi mới bắt đầu thiền. Thì khoảng 
hơn hai tháng thì tôi có được việc làm. Như vậy là sao, tôi tự hỏi tôi ?. Thì hình như có cái gì 

huyền bí, khai sáng cho tôi hiểu được câu nói của anh. Nhắc nhở tôi tu, rồi anh kiếm dùm cho 

việc làm. Tôi nghĩ câu nói của anh rất nhiều.  

Hôm nay thực sự học thiền, tôi mới hiểu được sự huyền bí của pháp thiền. Tôi thấy nhiều màu 

sắc huyền bí lạ kỳ, rất đẹp. Cái màu sắc đó là gì vậy?. Xin anh giải thích dùm. 

Còn một căn bệnh đau nhức xương. Nghe anh nói, thiền và thực hành toa thuốc anh cho thì 
hiệu quả. Tôi cũng đã làm qua, nó giảm bớt đau hơn 30% trong một thời gian 3 tháng. Trước 

kia tôi đi bác sỹ và uống thuốc nhiều năm không giảm. 

Tôi viết thư đến, cám ơn anh rất nhiều, tận tình chỉ dẫn không lương, vô quái ngại. 

Cầu ơn trên ban phước cho anh có nhiều sức khoẻ, vượt qua thử thách, trên con đường phục 

vụ. 

Kính thơ 

TVV 

277. Hỏi: Tôi thấy nhiều màu sắc huyền bí lạ kỳ, rất đẹp. Cái màu sắc đó là gì vậy?. Xin anh 
giải thích dùm. 

Đáp. Dạ thưa; Con giúp cho Cô Bác Anh Chị thấy được sự huyền bí nhiệm mầu của ngũ sắc 

quang. Để Cô Bác Anh Chị cố gắng tu. 

Kệ 

     Nhiệm mầu của pháp, rất cao sâu 

     Huyền bí thâm sâu, gắng thực hành 
    Công phu tu luyện, đừng trễ nải 

    Ngày đêm tu luyện, mới tỏ bày 
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 Triết Học Vô Vi 

 

 

Con người thì tới lúc tuổi già. Tuổi già thì sẽ chết. Chết vì; bệnh hoạn, chết vì; tai nạn. Ngày 

đêm thì buồn bã, lo âu cho số phận. Cuộc sống thì tiêu tan, gia đình gần đứt đoạn. Lo lắng và 

đắn đo…… 

Tuổi già thì sẽ chết 

Tuổi trẻ thì tiếp theo 

Đêm nằm thì buồn bã 

Suy nghĩ cũng chẳng ra! 

Nhưng mà mình có thể tu luyện về điển quang thì mình sẽ gia hạn thêm tuổi thọ. Chuyện nầy 

con hiểu rõ 100%. Nên nói ra cho Cô Bác Anh Chị hành. Chính con là người khám phá ra, điển 

năng của con người và giúp đỡ rất nhiều người đã đạt kết quả tốt hết bệnh.  

278. Hỏi: Tại sao tuổi già lại bệnh và chết mau?. 

Đáp: Dạ thưa; Con người ta sống bằng điện năng. Mà mình sử dụng điện năng thừa thải, sai 

chiều. Thành ra suy giảm điện năng và phá hoại điện năng cơ thể. Điện năng biến thành khối u, 

vi trùng độc. Vi trùng độc nầy phát triển nhanh, hoành hành lục phủ, ngũ tạng. Khiến cho mình 

mất hết điện năng, bệnh dần mòn rồi mau chết. 

Dần mòn cơ tạng, mất điển quang 

Trí lực hoang mang, sống khó bàn 

Mau lo tu luyện, thiền pháp lý 

Khứ độc thanh gìn, điển phát quang  

Mình tu thì mình có thể chế ngự các vi trùng độc tố nầy bành trướng. Là mình phải luyện bằng 

điển quang của Phật pháp. Chỉ có điển quang Phật mới chế ngự vi trùng trong cơ thể mình.  

Mình phải hành thiền thì mới nhận. Làm nhiều nhận nhiều, làm ít nhận ít. Thì Cô Bác khỏe, hết 

bệnh, Cô Bác mới tin và chứng nhận. Con người ta sống bằng điển. Rồi tự mình tu luyện lấy, 

điển quang của Phật truyền. 

Khi mà mình có thanh điển tốt thì ít bệnh hoạn, sáng suốt thọ lâu. Con người mình không tu 

luyện, bệnh hoạn chết mau. Chết mau là do khí điển độc bành trướng quá nhiều, thanh điển 

mình không tạo và không hành thiền đúng pháp. 

Hành thiền đúng pháp, tiến rất mau 

Hít thở điển quang, bạn bước vào 
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Trung tâm thần lực, điển quang chuyển 

Giúp bạn khai thông, mở các tầng 

Thanh điển mình tu, mình tạo được thì sẽ giải chất độc, vi trùng trong cơ tạng phát sinh. 

Môn thiền nầy chỉ cho mình giải chất độc, tà khí và điển trược. Từ bên trong nội tạng và tà khí 

bên ngoài xâm nhập. Giải được tà độc thì không còn lo chi, cơn bệnh đe doạ. 

Bệnh là do tà khí bên trong và bên ngoài hút nhau. Thành ra phát bệnh, chết mau. Mình tu 

mình ngừa nó. 

 Vô Vi khoa học huyền bí, chứng minh cho thấy. Bệnh là do tà khí bên trong và 

bên ngoài hút nhau như sau. 

Chứng minh:  

Thí dụ; Người kia có tà khí. Nói xấu, nói xóc óc mình một câu. Người nầy ăn cắp tiền, lấy điếm, 

đồ làm điếm, hổn láo, mất dạy, ngoại tình..v.v. Mà mình không có. Mình học thiền, để mình khỏi 

đem những cái xấu xa, tà khí nầy vào tim, vào óc, vào máu mình. 

Ở trong cơ thể mình có những cái tà khí nầy. Thì mình sẽ hút ngay tà khí của đối phương. Bằng 

cách mình chống trả và chịu đựng không nổi.  

 Môi sinh chung quanh ta cũng có tà khí.  

 Con thú cũng có tà khí bệnh hoạn, mình ăn vào.  

 Tiền kiếp mình cũng đã có tà khí. 

Mình tu thiền Vô  Vi, dùng điển quang, để giải luôn tà khí ở hiện tại và luôn cả tiền 

kiếp. 

Cô Bác lớn tuổi, Cô Bác bệnh hoạn yếu sức, tàn hơi. Cô Bác mới tin là Cô Bác mất điển, sống 

bằng điển. Cô Bác ráng lo tu, môn thiền nầy thì Cô bác sẽ bớt bệnh hoạn, thọ lâu và sống vui 

thật ý nghĩa với điển quang của Pháp Phật truyền. 

Ý nghĩa tràn đầy, Cô Bác vui 

Sống lâu sinh lực, Bác mới giàu 

Tình thương đạo đức, luôn vun mãi 

Giải bỏ ưu tư, gắn bó thiền  

 Tuổi trẻ thì cũng sẽ tới tuổi già, mình lo luyện trước đi, để tránh khỏi như tuổi già bệnh 

hoạn. Như những người đi trước. 

 

 Tuổi trẻ mà không tu thì mình không biết điển năng là gì?. Rồi mình cũng sẽ thừa thải 

điển năng, tự mình phá hoại, lục phủ, ngũ tạng mình hư hao, bệnh hoạn, chết mau. 

 

 Tuổi trẻ thì ít vào nhà thương, chưa bệnh hoạn thì chưa biết cái bệnh hoạn, đau đớn, 

buồn bã, khi ăn, ngủ, đi, đứng, nằm không yên, sắp chết. Nên tuổi trẻ không gìn giữ, quý 

điển năng, sinh lực mình. Tới chừng già, lớn tuổi, bệnh hoạn, đau yếu thì mới muốn hết 

bệnh hoạn, sống lâu và tìm hiểu về điển năng Phật Pháp. 
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 Mình đừng đợi tới già, lớn tuổi, học thì uổng lắm. Già thì Tinh Khí Thần phân tán.  

 

 Cái gì mà học trước, chuẩn bị trước nó hay hơn là chờ tuổi già tới. Tới già thì lỗ tai thì khó 

nghe, mắt thì mờ, thở thì khó, ăn uống khó tiêu, làm cái gì cũng chậm chạp, điển năng 

mất hết.  

 Các bạn trẻ nghe tôi khuyên, học cái nầy để khai mở tâm linh: Trí Tuệ.  

 

 Các bạn sẽ thông minh thì không có cái bệnh, sanh tử nào đe dọa các bạn. 

 Các bạn sẽ trở thành một hiền nhân, quân tử. Đầu đội Trời, chân trụ Đất, hãnh diện là 

Nam tử hán đại trượng phu hay là hiền thê, thục nữ. 

Bài thơ viết bằng điển quang Phật, chứng minh. 

 

TRƯỜNG SANH TUỔI THỌ 

Tuổi già thì sẽ chết 

Tuổi trẻ thì tiếp theo 

Đêm nằm thì buồn bã 

Suy nghĩ cũng chẳng ra 

Tại sao, con người bệnh? 

Vì thiếu điển tâm linh 

Nếu học khoá điển năng 

Con người sung mãn lại 

 

Cuộc sống sẽ nên thơ 

Rất có nhiều ý nghĩa 

Pháp tu tâm, dưỡng tánh 

Với phương pháp điển quang 

 

Con người sẽ bớt bệnh 

Tuổi thọ sẽ tăng thêm 

Sống cuộc đời thú vị 

Vui vẻ mãi hồn nhiên 

Tâm thần rất an yên 

Với pháp môn thiền định 

Giải tỏa hết ưu phiền 

Tâm thân luôn phấn khởi 

Phật pháp đã ra đời 

Giúp cho người đạt điển 

Hiểu biết tánh tự nhiên 

Khai thông luôn ngũ tạng 

Điển năng của con người 

Nằm bên trong cơ thể 
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Phải dụng pháp điển quang 

Ngày đêm lo thanh lọc 

Sẽ tăng thêm tuổi thọ 

Bệnh hoạn sẽ tiêu tan 

Sống không còn lo sợ 

Mới thật sự là vui 

Nên cố gắng rèn trui 

Dùi mài thanh quang điển 

Phật pháp sẽ ân ban 

Nếu cam tâm học đạo 

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 
 

 

 

NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 
 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 
 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
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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 

 

    

 

 

 

 


