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SỐ - 34 NGÀY 21….THÁNG…09…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. 

 

ĐỜI ĐẠO SONG TU   
Kệ 

 

Đời là bễ khổ, rất khó xuyên 
An nhiên tu luyện, mỗi đêm thiền 

Đạo giải tâm phiền, trong nghịch cảnh 

Song tu Đời Đạo, giải nghiệp tiền 

 

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. 

297. Hỏi: Đời là gì?. 

298. Hỏi: Đạo là sao ?. 

299. Hỏi: Tu là sao mới tốt ?. 

300. Hỏi: Đạo cao sâu là sao?. 

301. Hỏi: Điển năng Trời Phật, giúp Bác hoài là sao ? 

302. Hỏi: Bác hồi trào là sao ?. 

303. Hỏi: Khóc thương Phật pháp, chỉ mình vào là sao ?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/09/2012 

297. Hỏi: Đời là gì ?.  

 

Đáp: Dạ thưa; Đời là cường tráng. 
  Kệ. 

 

  Đời là cường tráng, của Vô Vi 

  Triết lý thâm sâu, ẩn ở đời 
  Không luyện tình đời, làm sao quán? 

  Thiên tình Trời chuyển, đạo cao sâu 

   

Odense, ngày 13/09/2012 
 

298. Hỏi:? Đạo là sao ?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Đạo là quân bình, trật tự. 

 

Kệ. 

 
Quân bình trật tự, điển giao lưu 

Kết quả người tu, sống thật khù 

Châm lo tu dưỡng, hồn thanh nhẹ 
Đẹp đẻ tình Trời, quyến luyến Cha 

 

Odense, ngày 14/09/2012 

299. Hỏi: Tu là sao mới tốt ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu phải khoẻ mạnh, có 

điển, bớt bệnh hoạn mới tốt. 
 

Kệ. 

 

Thực hành cho đúng, bác khỏe ngay 
Công phu cho vững, bác khỏe hoài 

Thuốc Phật bác hành, cho vững chãi 

Điển năng Trời Phật, giúp bác hoài 
 

Odense, ngày 15/09/2012 

 
300. Hỏi: Đạo cao sâu là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Không cao, không thấp. 
 

Kệ. 

 
Không cao không thấp, cũng không màu 

Giới nao cũng phải, tự bới vào 

Triết lý Vô Vi, xây dựng tiến 

Điển hồn thanh nhẹ, đạo lý xuyên 
 

Odense, ngày 16/09/2012 

 

301. Hỏi: Điển năng Trời Phật, giúp Bác 
hoài là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Bác tu phải tin tưởng 
tuyệt đối, pháp thiền là của Trời Phật. 

 

Kệ. 
 

Thật tu Trời Phật, sẽ giúp cho 

Điển năng Trời Phật, Bác phục hồi 

Trí ý không còn, trong tranh chấp 
Không mê danh vọng, Bác hồi trào 

 

Odense, ngày 17/09/2012 

302. Hỏi: Bác hồi trào là sao ?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là Bác trở về quê Cha. 

 

Kệ. 
 

Quê Cha ở tận, cõi Trời cao 

Bác sẽ ung dung, tự hồi trào 
Nước mắt hai hàng, tràn trên má 

Khóc thương Phật pháp, chỉ mình vào 
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Odense, ngày 18/09/2012 

303. Hỏi: Khóc thư ơng Phật pháp, chỉ mình vào là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa. Là chỉ mình phải tu, thật lòng tu. 

 

      Kệ. 

      Một bên thì trắng, nó không đen 

      Mình nên chọn trắng, Bác khỏi bàn 

      Tham ác gian tà, trong đời đạo 
      Thiền tu thức tánh, cảnh thanh bình 

              

 

Odense, ngày 19/09/2012 

304. Hỏi;  Làm sao, tăng tuổi thọ. ?.  

Đáp; Dạ thưa: Chỉ có tu về điển quang sẽ gia tăng tuổi thọ.  

        

      Kệ 

      Tuổi thọ gia tăng, Bác thực hành 

      Tu thiền giải bỏ, điển trược nhanh  

      Không tu sẽ hút, nhiều tà khí 
      Tánh ý bất bình, náo loạn gia 

       

 

 

Kính chào anh Thành Lợi 

Xin thiền gia giải thích. 

Tôi thắc mắc thật nhiều, không biết hỏi ai, để thỏa mãn những điều ưu tư khó giải thích. Anh là 

một người giải thích rất hay, có nhiều cảm tình trong giới tu học về tâm linh.  

305. Hỏi: Tại sao, con người chết non?. 

Thành thật cám ơn  

BHT 

Thành Lợi đáp 

Trước kia, kiếp trước tạo; Đức độ 58 năm. Kiếp nầy mình hưỡng 58 năm. Không sai chạy. 

Giàu nên tu, sẽ tránh chết non, oan gia nghiệp chướng. Gia tăng tuổi thọ. 

Kiếp sau muốn khá hơn, kiếp nầy phải học tu về điển quang. 

Kính Lời 

TLL 
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Xin thiền gia Lê Thành Lợi, giải thích và chứng minh. 

306. Hỏi: Một người trẻ tuổi là đại gia ở VN, hôm trước có hỏi thăm anh về căn bệnh ung thư. 

Nay đã chết, vậy thì sẽ đi về đâu.?. 

Thành thật cám ơn 

KLL 

Thành Lợi Đáp 

Còn sống mình nên tu thiền về điển quang có sức khoẻ dồi dào, bớt bệnh hoạn. Chết cũng nhẹ 

nhàng. Không lo âu sợ sệt. Đại gia thì cũng chết non nhiều. 

Thiền có điển quang, khai mở tâm linh và trí tuệ, bớt tham dục thì cuộc sống bớt động loạn. . 

Con người sống bằng điển quang. Điển quang mất thì con người chết.  

Không tu luyện thì tự mình phá hoại điển quang và rước tà khí nhiều. 

Chết sẽ đi về đâu?. Chết sẽ không đi về cõi Thiên Đàng. 

Kính lời 

TLL 

 

Kính gởi thiền gia Lê Thành Lợi 

Thật rất mừng Vô Vi có được nhân tài như bạn. 

Xin hỏi thiền gia, kinh kệ thi thơ chữ nghĩa, bạn học ở đâu mà bạn có nhiều quá vậy. 

Thuở ban đầu, tui cũng nông cạn nghĩ, bạn cũng giống như các bạn khác thôi. Bạn viết một vài 

bài là cùng.  

Không dè, đến ngày hôm nay, bạn đã trả lời gần 300 câu hỏi về tâm linh, bài giảng hơn 30 bài 

thuyết pháp, giúp hành giả mau giác ngộ. Thật là không ngờ được một kỳ tài, tuổi trẻ của Vô 

Vi.  

Chữ nghĩa, kinh kệ, thi thơ chữ nghĩa của bạn, tràng giang, không dứt. Càng đọc, càng thấm 

thía, lối giảng pháp cao siêu của bạn. Rất gọn, chứng minh thực tế, dễ hiểu. 

Tui thì lớn tuổi, tui rất mừng, những người trẻ tuổi, có tâm nguyện tu và giúp đời như cậu. 

Cậu còn trị bệnh cũng là đại tài rồi, đừng nói chi mấy thứ khác. 

Tui thì có chứng bệnh áp huyết cao, già rồi thì ai cũng có.  

Kính nhờ cậu giúp dùm điển quang, cho mau khỏi, để tu hành tinh tấn. 

Thành tâm mong ơn trên, ban cho cậu được may mắn và cầu chúc cậu, cùng gia đình an vui  

hạnh phúc. 

TKL 

 Thành Lợi đáp 
 Tui thì có chứng bệnh áp huyết cao, già rồi thì ai cũng có. Kính nhờ cậu giúp dùm 

điển quang, cho mau khỏi, để tu hành tinh tấn. 

 Bác coi phần báo điển năng số 12 con có giải thích và chỉ dẫn tỉ mỉ. Bác làm y như vậy lo 
chi không hết và sẽ nhận điển quang. 

 Kính lời 

TLL 
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 Triết Học Vô Vi 

 

 

GIẢI THOÁT KIẾP NGƯỜI 

Nói đến kiếp người thì ít có ai để ý đến, tới chừng nào gần chết thì mới hay. Chứ kiếp người nó 

dài lắm làm sao mà nói hết. Mà từ xưa cho đến bây giờ ít có ai tính ra được kiếp của con người. 

Tính không ra được nên vẫn còn trong luân hồi của nghiệp quả. Còn người tu mà thấu đạt thì họ 

sẽ tính ra được con người có cái kiếp, nên gọi là kiếp người. 

Kiếp là gì! Kiếp là một cái kiếp từ ngàn xưa để lại và luân lưu cho đến bây giờ hiện tại là con 

người. Mỗi một con người nó có một cái kiếp mà mình phải trả, đó là cái tiền kiếp. Cái tiền kiếp 

mà sao mình biết được, thì hãy nhìn cái kiếp hiện tại, thì rõ ra cái tiền kiếp mà mình cưu mang. 

Cái kiếp hiện tại là nhắc nhở chúng mình tới đây để học hỏi và hoàn thành cái kiếp của con 
người. 

 

Khi mà đầu thai trở lại thành kiếp con người, thì người ta là baby, là con nít. Nên là baby là con 
nít không có hiểu gì cho lắm. Đành học lại những gì mình đã thiếu xót từ kiếp trước, mà ít có ai 

phủ nhận mình rằng con người có kiếp, gì u minh mà không nhận ra. Một đứa bé sanh ra không 

phải tự nhiên mà hình thành được. Muốn đầu thai vào một gia đình nào thì có cái sự sắp xếp 
theo cái duyên kỳ ngộ của kiếp trước. Chứ không phải tôi muốn đầu thai vào cái gia đình nào và 

cứ vào. Nên xã hội có người làm vua, quan, tôi tớ v.v. Mỗi một linh căn xuống thế do sự đồng ý 

của hai bên cha mẹ và đứa bé sơ sinh kia hình thành, chứ không phải là tự nhiên theo mắt phàm 

mình nghĩ. 
 

Cái kỳ duyên căn cơ huyền bí đó, nó nằm trong cõi vô hình mắt phàm không có thể nào luận 

nổi. Đâu cũng có cái luật nhân quả trả vay, vay trả. Nên một người con trong gia đình có khi nó 
khác tính với người cha, người mẹ. Có khi nó cũng giống tính người cha hay người mẹ. Tùy theo 

cái định luật khi trước là cái tiền kiếp, ta gây ra hoặc khi trước, ta ước nguyện. Nên giờ nầy nó 

hiện ra cái kiếp hiện tại để chúng ta hoàn thành cho hết cái giai thoại của kiếp người.  
 

 Thế nên ca dao tục ngữ có câu ” Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng 

”.  

 
- Không chấp nhận, cũng phải chấp nhận.  

 

Cũng có người từ chối ở hiện tại, nhưng mà không sao tránh được hậu quả của việc làm.  
 

 Nên ca dao cũng có câu nhắc nhở ” Tránh của nào Trời trao của nấy ”.  

 

Nhiều người không hiểu tại sao tôi khổ là gì cái nghiệp mà mình không chịu trả, rồi cứ than ván 
ông Trời. Chính mình làm thì chính mình chịu, chính mình làm thì chính mình ăn. Lúc mình ăn 

ngon, sao không thấy ai nói; ông Trời cho tôi ăn ngon, mà cứ trách ông Trời làm cho mình khổ. 

 
Cái kiếp con người sanh ra và lớn lên theo cái chu kỳ sanh trụ hoại diệt và khổ.  

 

Sanh ra ai cũng than khổ, thậm chí giàu có bạc tỉ, quyền cao thế trọng mà vẫn khổ.  
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- Khổ để chi?. khổ là để tiến hóa.  

 

Chứ không phải khổ là mạt là tận diệt. Ai cũng khổ, sau cái chịu đựng khổ là sướng. Đó là cái 
luật bù trừ để nhắc nhở con người có cái sức tiềm tàng đi lên. Nhìn lại tất cả mọi người như bác 

sĩ, kỹ sư, khoa học gia, tỉ phú, ai mà không qua con đường khổ. Khổ trước thì mới sướng sau. 

Vậy có phải bài học khổ là bài học thăng hoa cho phần hồn không.  
 

- Nên sách có nói ” Có bĩ cực thì mới có thái lai ”. 

 
Không chịu khổ không chịu cực thì làm sao an nhàn hạnh phúc. Khổ là bài học đích đáng cho 

chúng ta thức giác để tìm con đường chơn lý mà trở về thực trạng của chính ta.  

 

Làm người ai cũng khổ, không khổ với hoàn cảnh nầy thì cũng khổ với hoàn cảnh khác. Có đầy 
đủ hết nhưng mà vẫn khổ, khổ vì không tìm ra được chính mình là ai. Từ đâu đến đây, làm gì và 

sẽ đi về đâu. 

 
- Nhìn mọi vật nhìn mọi người ai cũng tới đây, rồi ai cũng chết. Tại sao?. 

 

Sự chết là để báo hiệu cho người ta biết con người đó đã hết rồi cái thân xác giả tạm ở trần gian 
nầy. Khi người ta gần chết rồi thì người ta mới sợ chết, sợ thành ma và sợ vào địa ngục xữ tội. 

Linh hồn và thể xác đều bị xữ tội theo luật nhân quả, tới ngay đây thì người ta mới biết có luật 

nhân quả.  

 
Còn ngay bây giờ nói tới luật nhân quả thì không có ai tin. Ở thế gian mình gian lận còn bị ở tù, 

chứ đừng có nói xuống âm phủ mà không bị quỉ ma trừng phạt. Linh hồn và thể xác đều bị bầm 

dập, nặng thì phải tan hồn ra thành trùn dế. 
 

Mình tưởng lầm con người ta chết là hết, nhưng mà còn cái linh hồn, cái thần thức, cái biết. Mà 

mọi người ai cũng cầu siêu cho cái linh hồn của thân nhân mình được siêu thoát về Thiên Đàng 

hoặc Niết Bàn tây phương.  
 

Làm sao mà siêu thoát tới đó được mà siêu, các thầy ru ngủ người ta không à. Cái linh hồn của 

người ta sẽ siêu thoát trong ba giới.  
 

- Ba giới đó là, Thiên, Địa, Nhơn.  

 
- Thiên có nghĩa là cõi trên, Thiên Đàng hoặc Niết Bàn dành cho người tu chân chánh khổ 

luyện.  

 

- Địa có nghĩa là địa ngục là chỗ hành tội.  
 

- Còn Nhơn Gian là chỗ cho phần hồn học hỏi tu luyện để tiến hóa lên Thiên Đàng.  

 
Có học thì mới có tiến, có tu thì mới có đạt. Không tu không học gì hết mà tự nhiên dọt lên 

Thiên Đàng được sao. Mấy ông nào nói mình chết là lên Thiên Đàng, tôi nghĩ chắc họ đọc lộn.  

Xuống Địa Ngục mà họ nói lên Thiên Đàng. Nói như vậy thì khỏi tu, khỏi luyện, khỏi học gì cho 
mệt. Vậy thì mình cứ suy nghĩ có giống như câu nầy không. Đừng có đi học thì cũng lên kỹ sư và 

bác sĩ mà! 

 

Cái luật nhân quả rành rành trước mắt ngay bây giờ, phần linh hồn của mình sẽ tiến hóa theo 
trật tự và sẽ tiếp tục hoàn thành cái tương lai mà họ đã hứa hẹn trước khi lâm chung.  
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Còn những người chết bất đắc kỳ tử hoặc chết trên chiến trường cũng là nguyên do của họ ước 

định và tự nhiên nó hình thành, rồi cũng sẽ luân lưu trong trật tự.  

 
Những người chết bất tử như thế cũng chứng minh cho ta biết cái định luật bất đắc kỳ tử cũng 

có hiện hành, để áp dụng tốc hành cho những người ngạo mạn và những người đã vay nợ kiếp 

trước có cơ hội tiến hóa nhanh hơn ở kiếp nầy. Mỗi câu chuyện đều có nguyên do chánh đáng 
của nó, chứ không phải oan tình. 

 

Thế nên làm một kiếp người thì rất là phức tạp, phức tạp cho bản thân, gia đình, đời sống xã 
hội, phong tục tập quán tôn giáo, ngôn ngữ.  

 

Như nước Mỹ, Trung Hoa, Việt Nam, Phi Châu v.v. rất là phức tạp. Còn nếu mà nói về cá nhân 

bản thân của mình không trọn vẹn thì làm sao lo cho gia đình rồi xã hội.  
 

Muốn lo cho gia đình xã hội, trước hết mình phải lo cho bản thân của mình, là tu thân thôi. Khi 

mà bản thân mình chính chắn thì mình có thể tề gia là lo cho gia đình, gia đình mình yên ổn thì 
mình mới rãnh rang mà giúp đở xã hội được. 

 

Nói đến chữ tu thân, đâu phải là dễ, là cũng phải bước qua trường phái chứ. Đi ngang 
đi tắt làm sao mà được.  

 

Tu thân là tu hoàn thành cho con người thiện nhơn, hoàn thành con người thiện nhơn là hoàn 

thành cái kiếp con người.  
 

Tu thân là tự mình sửa trị cho chính chắn, là không tham lam, không sân hận, không si 

mê, không ganh ghét, không yêu thương, không dâm dục và không chết nhát.  
 

Được như vậy thì cái thân của mình nó không yếu hèn nữa thì làm sao mà không chính chắn. Có 

chính chắn thì con người mới trọn lành, trọn lành rồi thì đâu còn sợ cái gì nữa. Không còn sợ cái 

gì nữa thì đúng là anh hùng. Anh hùng rồi thì làm việc nghĩa.  
 

Lúc đó thì mới cứu đời và cứu người được, bởi vì mình đã tự cứu mình rồi, tự cứu mình là tự giải 

thoát cái kiếp của con người. 
 

Tự cứu mình là mình phải tự tu. Là tu thân, tu thân là tu Vô Vi. Tự tu tự tiến, không có lệ thuộc 

ai, hoàn toàn tự do 100%. Tu bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, tu nhiều đạt nhiều tu ít đạt ít, rất là 
công bằng. Nên tu Vô Vi ai cũng thích là vậy, mình làm thầy mình không có ai làm thầy đè đầu 

mình được có sướng không.  

 

Người tu Vô Vi họ tự siêu thoát lấy khi còn sống. Không phải người nào tu Vô Vi là cũng được 
siêu thoát hết, tùy theo sự tu hành của mỗi người nhưng đại đa số những người tu đạt họ 

mách bảo nhau, họ không có dấu diếm làm của riêng, nên tiến rất nhanh nếu hành pháp đúng 

đắn và thật lòng tin tưởng thì mới đạt. 
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GIẢI THOÁT KIẾP NGƯỜI 

 

Kiếp người một thoáng qua nhanh 
Như làn khói trắng tan vào không gian 

Không gian bất biến siêu hình 

Bất tan bất diệt bất tàn hư không 
 

Kiếp người làm thú làm cây 

Làm hoa làm Đất khí Trời hóa sanh 
Hóa sanh sanh hóa nhiều màn 

Luân lưu chuyển giải nhơn tình thế gian 

 

Kiếp người ở cảnh thế gian 
Thế gian, gian thế, kiếp người đổi trao 

Đổi trao thế giới gian lừa 

Tìm nơi thế giới không lừa không gian 
 

Kiếp người không dối không gian 

Không gian không xảo thì thành chơn nhơn 
Chơn nhơn chánh giác cao tầng 

Cao thâm di diệu kiếp người thoát thân 

 

Thoát thân hóa kiếp siêu phàm 
Về nơi Cực Lạc đời đời sướng vui 

Thanh thanh nhẹ nhẹ cõi Trời 

Vi vu thanh thản Thiên Đàng vui say 
 

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 
 

 

NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

10 

 

 

 

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 

 

    

 

 

 

 


