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SỐ 85 NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2014 

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. 

 
Rộng Lượng 

 

Kệ 
 

Tình như biển cả, rộng bao la 
Rộng lượng từ bi, vẫn thiết tha 
Thiên tu bất biến, tình cao cả 

Hải hà vô lượng, quả thâm sâu 
 

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. 

750. Hỏi: Cái gì quí hơn vàng? 

751. Hỏi: Bây giờ lớn tuổi, nên làm cái gì, cho đích đáng, xin Thành Lợi chỉ giùm? Cám ơn bạn. 

752. Hỏi: Tu có nghèo không? 

753. Hỏi: Tu làm sao thấy mình tiến? 

754. Hỏi: Ngồi tu thiền khoảng 1 năm, thấy ngũ tạng mình, được lộn ngược ra như cái túi, cho 

mình thấy tim gan tỳ phế thận, vậy là sao?, xin giải thích, cám ơn. 

755. Hỏi: Chuyện xảy ra, trong nhà có phải là chuyện ngoài tai không, xin giải thích, cám ơn? 

756. Chuyện ngoài tai, là chuyện gì, xin Chú Lợi, chỉ rõ giùm, cám ơn? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2014 

750. Hỏi. Cái gì quí hơn vàng? 

Đáp: Dạ thưa; Điển lực qúi hơn vàng. 
 

Kệ 
 
Khi xưa tuổi trẻ, dụng sức làm 

Kiếm vàng tưởng qúi, sống thọ lâu 
Hôm nay tuổi già, tàn bệnh hoạn 

Nhìn vàng hai mắt, ngó trân trân 
 
 

 

Odense, ngày 13/02/2014 
 

751. Hỏi. Bây giờ lớn tuổi, nên làm cái gì, cho 
đích đáng, xin Thành Lợi chỉ giùm? Cám ơn bạn. 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác uống thuốc Phật, Phật sẽ 
giúp cho Bác thọ lâu.  

 
Kệ 

 
Già rồi nên nghĩ, chuyện thọ lâu 
Vào ra thuốc Phật, nhớ hít vào 

Lúc rảnh tâm thường, nên niệm Phật 
Thường xuyên lạy Phật, đã thông kinh 

 

Odense, ngày 14/02/2014 

752. Hỏi. Tu có nghèo không? 

Đáp: Dạ thưa;  Tu mà có điển là giàu mạnh 
hơn. 

 
Kệ 

 
Điển năng sinh lực, khó kiếm tìm 
Tu thiền giàu có, điển lực sinh 

Bác sống thanh bình, không bệnh hoạn 
Người giàu bệnh hoạn, khó tìm mua 

 

Odense, ngày 15/02/2014 

 
753. Hỏi. Tu làm sao thấy mình tiến? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình cứ tu, mình cứ sửa, rồi 
đem so với người đời không tu thì thấy tiến. 

 
Kệ 
 

Âm thầm tu luyện, ở trong ta 
Có pháp truyền ra, nhớ phải làm 

Đừng để tâm mình, luôn dấy động 
Tham lam tranh chấp, phải rời xa 
 

Odense, ngày 16/02/2014 
 

754Hỏi. Ngồi tu thiền khoảng 1 năm, thấy 
ngũ tạng mình, được lộn ngược ra như cái 

túi, cho mình thấy tim gan tỳ phế thận, vậy 
là sao?, xin giải thích, cám ơn.  
 

Đáp: Dạ thưa; Đó là ấn chứng tốt, được 
thấy mình, từ từ Bác sẽ có điển quang thêm.  

 
Kệ 
 

Hành thiền mới thấy, những điều siêu 
Trước kia khó hiểu, việc tham thiền 

Hôm nay thấy rõ, nhờ hành đúng 
Mai sau giải được, bệnh thân ta 
 

Odense, ngày 17/02/2014 

755. Hỏi. Chuyện xảy ra, trong nhà có phải là 

chuyện ngoài tai không, xin giải thích, cám ơn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nhiều năm Bác nhét vào lỗ tai 
đã nhiều, không có kết quả gì khá. Vậy thì…. 
 

Kệ 
 

Tâm lo niệm Phật, trí vẫn an 
Đau khổ người không, nhẫn thực hành 
Cứ thế Bác làm, đâu có khó 

Lo chi không giải, điển tâm can 
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Odense, ngày 18/02/2014 

756. Hỏi. Chuyện ngoài tai, là chuyện gì, xin Chú Lợi, chỉ rõ giùm, cám ơn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Chuyện ngoài tai, là chuyện bao đồng, nói nhãm, không ích lợi cho hai người.  

 
          Kệ 

          Người đời thích nói, chuyện chông gai 

          Tổn hại người tu, nếu tranh tài 
          Có pháp thực hành, nên dụng mãi 

          Bình tâm thanh tịnh, niệm Nam Mô 
 

Odense, ngày 19/02/2014 

757. Hỏi. Khi ngồi thiền thấy điển xẹt hai bên lỗ tai, và thấy mình bay đi, vậy là sao, xin chú 

Lợi giải thích dùm, cám ơn. 

Đáp: Dạ thưa; Khi ngồi thiền ban đêm có triệu chứng điển xẹt hai bên lỗ tai, cái đó tốt, nhắc 
nhở ban ngày cho mình, đừng nghe thiên hạ nói gì. Khi thấy mình bay đi là cái vía nó nhẹ. 

         Kệ 

         Ban đêm hành pháp, điển trợ duyên 
         Nhắc nhở người tu, nhớ hành thiền 

         Tâm định tu thiền, nên nhớ mãi 
         Đừng nên tranh đấu, chuyện ngoài tai        
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Kính gửi bạn Thành Lợi 

Xin anh cho biết, má tôi đọc kinh, ăn chay niệm Phật hết mười mấy năm, vô chùa nghe thuyết 
pháp mỗi kỳ, má tôi có hỏi các Thầy Cô trong chuà. 

Tu lâu như vậy mà bệnh tình không hết, các Thầy Cô trong chuà không trả lời được, và không 

có giúp gì cho má tôi. Vậy mình phải làm sao, xin anh cho biết. Tu có bớt bệnh không?  

Thành thật cám ơn. 

Rất mong tin.  

NVC.               _______________________________                                                                          

Thành Lợi đáp 

 

Tu đúng pháp thì sẽ hết bệnh. (Vô Vi Điển quang Trường Sanh Học) 

Thầy cô trong chuà cũng bệnh như má anh, thì làm sao Thầy Cô, giúp má anh tu hết bệnh.  

 Khẩu khai thần khí tán, mình đọc kinh như con két, mà không hiểu kinh, loại gì, viết 
tiếng gì, thì cũng bệnh như thường. Nhiều người và trụ trì đã bệnh. 
 

 Muốn má hết bệnh, nên tu thiền điển quang, Vô Vi trường sanh học. Nó thực tế hơn, văn 
minh hơn. Không có tụng kinh lớn tiếng, chỉ có xem điển kệ kinh viết ra tiếng Việt, rõ 

ràng và mình thực hành, thì sẽ giải trược ô trong người, hết bệnh.  
 

 Nói với Bác, coi xem kinh kệ, và lời tôi viết ra, có trúng với bệnh trạng của Bác không.  

 
 Lấy cái gì giải được bệnh? 

 
  Lấy cái pháp Phật, điển Phật, và thuốc Phật, mới giải ra được. Thử làm đi, không có hại 

đâu. 

Pháp Phật, điển Phật, thuốc Phật, không có nói đuà.  Bác hành nhiều sẽ đạt, sống thọ thêm. 

 

Kệ 

Chơn tình thiết thật, nói Bác nghe 
Cố gắng thiền siêng, sẽ ngộ liền 

Tâm điển Phật Trời, luôn trợ giúp 
Cho người hành pháp, điển quang tu 

Kính lời, 

Bạn đạo, Thành Lợi 
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

 

HOVEDPINE I MANGE ÅR  
36 

BỆNH NHỨC ĐẦU KINH NIÊN 

 
Denne sygdom ligger i hjernen i mange 

år 
Man bliver bange og fuld af bekymring 
Derfor bliver man syg og ked af det 

Man bør dyrke meditation og derved 
reducere sygdommen 

 
Mange mennesker får ondt i hovedet 
Og tager meget medicin, men 

sygdommen eksisterer stadigvæk 
Man håber på, at lægerne kan hjælpe en 

hurtigt 
Men sygdommen bliver værre og værre 

 
Men dyrker man meditation  
Vil man hurtigt kunne reducere 

sygdommen 
Mange mennesker kan ikke undgå 

hovedpinen 
Fordi verden bliver mere og mere 
forurenet 

 
Hvis man ikke dyrker meditation, kan 

man blive psykisk syg 
Fordi man ikke er klar over det, tænker 
man alt for meget 

Vo Vi meditation hjælper dig med at 
forandre dine tanker 

Så du får det bedre og reducerer sygdom 
 
Man bliver ikke sur på nogen 

Men holder sin mund og reparere sjælen 
og kroppen 

Man bliver ikke utilfreds med nogen 
Men rehabiliterer sig og sygdommen vil 
forsvinde 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
 

Bệnh nầy là bệnh kinh niên 
Thần kinh hốt hoảng tại vì sợ lo 
Thế nên bị bệnh buồn so 

Cần nên tu tịnh bệnh tình sẽ qua 
 

 
Nhiều người bị bệnh đầu đau 
Uống nhiều thứ thuốc mà mình vẫn đau 

Mong tìm bác sĩ trị mau 
Không dè vẫn bị đầu đau quá nhiều 

 
 

 
Mau mau tu luyện pháp thiền 
Để mình giảm bớt nội tình bệnh đau 

Người nào cũng phải đầu đau 
Tại vì thế giới ngày nay nhiễm trùng 

 
 
 

 
Không tu sẽ bệnh phát khùng 

Tại vì không biết đem vào nội tâm 
Giờ nầy pháp lý chuyển tâm 
Giúp cho bớt bệnh tâm hiền hơn xưa 

 
 

 
 
Không còn oán trách ai oan 

Im mồm câm lặng mà lo sửa mình 
Không còn tâm tánh bất bình 

Chỉ lo tu sửa bệnh tình sẽ an 
 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi  

 
 

THIÊN ĐỊA NHÂN 
 
Thiên đàng, Địa ngục và Nhân gian. Nghe người ta nói, nghe người ta kể chuyện mà mình không 

biết sự thật có cảnh Thiên Đàng hay không, Địa Ngục là sao, còn Nhân Gian là gì!  
Mình cứ lờ mờ ba cái cõi đó, có hay không, mà nhiều người đã lợi dụng sự tin tưởng của mình 

mà họ nói cho mình nghe, không rõ ràng.  
 
Khiến mình nghe nhiều mà không hiểu. Tại vì mình gặp mấy vị đó không rõ, cũng lờ mờ như 

mình, thì làm sao họ nói cho mình nghe mình rõ, ba cõi đó.  
 

Thiên Đàng, Địa ngục và Nhân gian là có thực.  
 
Muốn đi tới Thiên Đàng thì phải bỏ một kỳ công, muốn đi tới Địa Ngục thì cũng phải hy sinh kể 

cả tánh mạng, chứ không phải đơn giản, nôm na vài ba cuốn sách là tới Thiên Đàng hoặc xuống 
Địa Ngục.  

 
Đi tới tới cảnh giới đó phải đi từng bước một, trước hết phải học qua cái cảnh Nhơn gian. Là cái 
cảnh hiện tại ngay trước mặt mình đây. Chuyện thực tế, chuyện hằng ngày của chính mình. Đó 

mới là khoa học hiện đại, khoa học ngày nay. Ngày nay máy móc điện tử họ thông minh lắm, 
chứ không phải ngày xưa nữa, thưa các ngài. Chính mình mà mình không hiểu lấy chính mình ở 

hiện tại, mà nói chi cảnh Thiên Đàng, cảnh Địa Ngục chi cho mệt.  
 
Khi mà mình biết chính mình, tìm hiểu ra chính mình là ai rồi, thì nói chuyện Thiên Đàng, Địa 

Ngục và Nhơn Gian nó mới hay, nó mới thấm. 
 

Cảnh Nhơn Gian mà mình đang sống đây. Nó thuộc về trung điểm của Thiên Đàng và Địa Ngục. 
Bởi vì cõi thế gian là trung thiên thế giới, để nối tiếp và dẫn tiến sinh linh tìm ra hai cõi kia có. 
Là Địa Ngục và Thiên Đàng.  

 
Mà hai cõi đó mọi người, mọi tôn giáo đều công nhận có. Mà không biết nó ở đâu! Bằng chứng là 

mình đã nghe, các Thầy nói một cách mơ hồ. 
 
Nhơn Gian thì có cái chắc rồi, mình đang sống đây.  

Vậy chứ Thiên Đàng đó ở đâu, mà nhiều người ca tụng bàn tán và giành nhau đi lên Thiên Đàng.  
 

Tưởng đi lên Thiên Đàng, mua vé, là xong, không tốn sức. Không biết chỗ, mà cũng giành nhau 
đi và thuê Thầy giúp giùm. 

 
Mà hỏi tới Thiên Đàng đó ở đâu thì các Thầy thường nói ấp a ấp úng nói không ra lời hoặc nói 
các anh không nên hỏi nữa, vì hỏi nhiều sẽ bị phạm tội hoặc phạm phạm gì đó….! Tại sao biết 

nói biết ca tụng mà không có ngôn từ dẫn chứng. Thì chứng tỏ mình tu mà thiếu tu. Tu cho có 
vị. Tu cho có chức. Gạt người xưa, chứ đâu có gạt người nay. Hỏi mà bị mắc tội à…! 

 
Tu mà chỉ ca tụng cái đạo của mình giỏi thôi mà không biết thực chất của chính mình. Khả năng 
của mình không có thì làm sao dự cõi thiên liêng mà nói chuyện Thiên Đàng. Cho mọi người họ 

nghe và họ thích cảnh Trời Phật có. Những người có tâm tu, thì họ sẽ được dự cõi Thiên Đàng và 
nói cho chúng sanh nghe rõ ràng.  
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Tu thoát tục thì sẽ nói được, còn tu mà không thoát tục thì sẽ không nói được. Vì đây là cảnh 
giới siêu phàm, không có chứa đựng những người phàm tục, nặng trược. 
 

Cảnh Thiên Đàng đó ở đâu?  
Ở ngay trong tâm ta và trước mặt ta. Mà nó cũng ở xa xôi dịu vợi như người ta thường ca tụng 

là con đường thiên lý hay là con đường vạn lý.  
 
Con đường thiên lý hay con đường vạn lý đúng thật. Bởi vì nhiều lý thì bất minh.  

Tại sao Thiên Đàng nó phải ở trước mắt ta?  
 

Thiên Đàng có hai giới, hai cảnh. Cái thứ nhất là Địa Đàng, cái thứ nhì là Thiên Đàng. Muốn 
hưởng cái cảnh Thiên Đàng thì phải tu như các Ngài đi trước. Chứ không phải không tu mà nói 

mà được.  
 
Các Ngài chỉ cho mình, chứ các Ngài không có rước mình đâu mà cầu mong, cầu vọng. Mình đã 

từng cầu mong, cầu vọng biết bao nhiêu lần rồi, hỏi lại chính mình, sự cầu mong, cầu vọng đó 
có đem lại được điều gì tốt, cho chính mình không. Nếu thấy tốt thì cứ cầu, cứ vọng tưởng, còn 

không có thấy kết quả gì, thì nên bỏ đi.  
 
Không có ai giúp mình qua sự van xin đâu. Van xin là yếu hèn! Nếu mà cầu xin được, thì ai nấy 

cũng cầu, khỏi tu, khỏi làm gì, cho mệt. Để Ngài xúc mình đi. 
 

Muốn hưởng qua cái cảnh Thiên Đàng thì phải học qua, hưởng qua cái cảnh Địa Đàng trước. 
Cảnh Địa Đàng trước mắt, trước mặt mà không hiểu, không hưởng không biết, thì có đưa cho 
cảnh Thiên Đàng thì cũng vậy thôi.  

 
Cảnh Địa Đàng là cảnh nặng trược của thế gian. Nhưng mà chính cái nặng trược của thế gian thì 

cũng chính là cái tập sự hưởng thanh nhẹ của cõi Thiên Đàng sau nầy.  
 
Vậy thì phải tập sự bằng cách nào? 

 
Theo tôi biết tất cả những ai đạt quả vị Phật thừa, quả vị vô thượng thừa ở trên chót vót cao. Thì 

họ phải trở lộn ngược lại thế gian, để độ đời, mà các Ngài đó mình đã từng thấy, các Ngài đó đã 
làm.  
 

Vừa độ đời vừa tập sự hưởng cảnh nặng trược ở thế gian một lần nữa, mà họ cho là tập sự 
hưởng cảnh Thiên Đàng trong ô trược. Chỉ có cấp Phật mới hiểu ngay cái chỗ nầy.  

 
Nếu không có cảnh ô trược thì làm sao có Phật. Nếu Phật không đi vào Địa Đàng ô trược thì làm 
sao Phật bước vào cảnh Thiên Đàng thanh nhẹ. 

 
Như thế thì Phật chuyên môn ở trong cảnh trần trược của Địa Đàng, bị mắng nhiếc đủ điều, bị 

hàm oan đủ thứ, bị nhục thể thê lương, bị vu tội đầy vẫy.  
 
Nói chung cái gì cặn bã dơ dáy nhất là trúc vào đầu Phật. Mà chỉ có Phật mới hứng được chơn lý 

vô thượng, ngay cái chỗ nầy. Chứ còn phàm tục thì không với được. Mà chính nhờ những cái 
hàm oan, mắng chửi nầy, mà Phật đã tạo và bước vô Thiên Đàng. Mà phàm nhân thì không sao 

hiểu nỗi. Phật đã đi vô Thiên Đàng bằng cửa đó. 
 

Còn tiếp……….. 
kính lời, Thành Lợi Lê 


