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SỐ 90 NGÀY 11 THÁNG 04 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. 

 
Chánh Giác 

 
Kệ 

 
Tham thiền học đạo, quý lời kinh 

Điển kinh minh giải, pháp luyện thiền 
Chuyên gia tu luyện, hành điển pháp 

Pháp lành chuyển đến, biết lầm sai 
 

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. 

786. Hỏi: Tu sao cho mau tiến bộ, xin anh Thành Lợi, khai mở giùm, cám ơn. Bđ. A-l 

787. Hỏi: Pháp lệnh là gì? 

788. Hỏi: Biết mình trần trược, biết mình tu. Là ý gì? 

789. Hỏi: Tại sao phải diệt tham sân? 

790. Hỏi: Làm sao có hoà bình cho mọi giới? 

791. Hỏi: Chuyên gia học thiền điển quang là sao?. 

792. Hỏi: Làm sao sống lâu hạnh phúc, đạt tâm linh? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 2/04/2014 

786. Hỏi. Tu sao cho mau tiến bộ, xin anh 

Thành Lợi, khai mở giùm, cám ơn. Bđ. A-l 

Đáp: Dạ thưa; Mình phải thực hành những 
gì mình đã hứa. 

 
Kệ 

 
Sám hối ăn năn, việc tối cần 
Thi hành pháp lệnh, diệt tham sân  

Quyết chí tu hành, không trì trệ 
Tâm linh chỉ gặp, một hạn kỳ 

Odense, ngày 3/04/2014 
 

787. Hỏi. Pháp lệnh là gì? 
  
Đáp: Dạ thưa; Ra lệnh cho nó: Không, stop, 

dừng lại, cấm ngặt. 
 

Kệ 
 

Nam Mô pháp lệnh, nguyện ăn năn 
Có pháp tu hành, luôn nắm giữ 
Đừng nên sao lãng, việc tu thân 

Biết mình trần trược, biết mình tu 
 

 

Odense, ngày 4/04/2014 

788. Hỏi. Biết mình trần trược, biết mình 

tu. Là ý gì? 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu Vô Vi, điển quang 

trường sanh học, mình đừng có bắt chước, 
như những người tài ba kia. 
 

Kệ 
 

Biết mình trần trược, dốt tâm linh 
Chỉ lo học đạo, sống tu thiền 
Ai tiến ai hay, mình chúc phúc 

Khép mình tu luyện, diệt tham sân 
 

Odense, ngày 5/04/2014 

 
789. Hỏi. Tại sao phải diệt tham sân? 
 

Đáp: Dạ thưa; Rất có hại cho tâm và thân. 
 

Kệ 
 
Bệnh tình nan giải, khó tiến tu 

Tâm thân bất ổn, tánh lạ kỳ  
Điển giới không hoà, tu không đúng 

Pháp lành nhớ lấy, học cho siêng 
 
 

Odense, ngày 6/04/2014 
 

790. Hỏi. Làm sao có hoà bình cho mọi 
giới? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình cần học thiền điển 
quang trường sanh học, để phát triển trí tuệ 

và tâm linh. Giác ngộ nếp sống hoà bình, 
lành mạnh cho cá nhân, cho gia đình và 
nhân loại. 

 
Kệ 

 
Dân mình hiểu đạo, hiểu tâm linh 
Thực hiện tình thương, sống học thiền 

Trí óc thiển lành, không làm dữ 
Chăm lo sống thiện, sống hoà bình 

 

Odense, ngày 7/04/2014 

791. Hỏi. Chuyên gia học thiền điển quang là 

sao, xin giải  thích?. 
 
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi điển quang trường sanh 

học đào tạo sẽ trở thành thiền gia. Là mình học 
cho siêng và đúng đắn. 

 
Kệ 
 

Pháp nầy đào tạo, vốn điển quang 
Chuyên gia tu luyện, gắng thực hành 

Điển năng pháp lành, luôn trợ giúp 
Sống lâu hạnh phúc, đạt tâm linh 
 

 
 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 8/04/2014 

792. Hỏi. Làm sao sống lâu hạnh phúc, đạt tâm linh? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác phải hành đúng theo lời điển kinh minh giải. 

 
         Kệ 
 

              Học thiền kinh điển, Phật văn xuyên 

         Giác ngộ chiều sâu, của đạo thiền 
         Triết lý đạo đời, luôn toả sáng 

         Tâm linh minh triết, việc nhơn sinh  

 

 

Kính gởi anh Thành Lợi. 

Hôm nay tôi có lời xin hỏi anh, nhờ anh minh luận.  

Gần đây tôi cảm giác thấy, có ai check, kiểm tra mình, trong lúc làm việc. Có đúng không?  

Hiện tượng nầy, tôi cảm thấy xảy ra thường xuyên. Vậy là sao, nhờ anh, kiểm chứng.   

Cám ơn. 

A-L 

kính bút 
 

 

 

 
Thành Lợi đáp 
 

Thân gởi A-l. 
 

Những cái gì mà trước nay, anh chưa có cảm giác thấy. Hôm nay học thiền, có những cảm giác 
thấy những điều lạ xảy ra. Là anh có hành thiền theo lời chỉ dẫn, chuyện mà anh có cảm giác 
thấy, có kiểm tra mình trong lúc làm việc, cái đó là có, cho anh thấy sự thật, cái nhiệm mầu 

của Vô Vi. Nhắc nhở và giúp đỡ mình trong lúc làm việc, mặc dù ân sư không hiện diện.  
 

Đừng có bao giờ lơ đểnh và khinh thường Vô Vi.  
 
Khi mà anh thích tu, phát tâm nguyện tu Vô Vi thì có 5000 thiên thần sẽ giúp đỡ. Tùy theo 

duyên nghiệp và hạnh tu.  
 

Ráng tu cho kịp thời nầy 
Để không uổng kiếp, sống thời Thượng Ngươn 

Gặp người chỉ đạo tình thương 

Tu thiền pháp lý, mở mang Thiên Đường 
 

Kính lời 
Lê Thành Lợi 
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Thơ song ngữ Việt/Đan M ạ 

 

ET DIGT KAN HJÆLPE MOD 
BLODPROPPER 

41 

Bài thơ giúp Bệnh Tai Biến Mạch Máu 
 

Denne sygdom kommer fra et tidligere liv 
Den opstår pludselig og man ved det ikke  
Hvis man vil undgå sygdommen 

Bør man træne meditation og derved få 
ny energi 

 
Energien er i vores blod 
Den går rundt i hele kroppen 

Derfor bør man ikke være doven, når 
man mediterer 

Men træne flittigt, så kommer energien af 
sig selv 
 

Hvis man dyrker denne energi 
Hjælper meditationen dig til at komme i 

harmoni med dig selv 
Og fordi vores blods energi er ustabil 

Bør vi dyrke energien, så vi kan få det 
godt med os selv 
 

Energien i vores blod stiger 
Og en blodåre kan gå i stykke inde i 

kroppen selv 
For at holde denne energi i balance 
Bør man meditere roligt og flittigt 

 
Man skal tænke sig væk fra de urolige 

steder 
Og huske det, som vi ærlige anbefaler 
Hvis man er uenig med nogen og tænker 

negativt 
Så kan man blive syg  

 
Husk, at jeg taler sandt 
Du bør lære både meditation og stilhed 

så lever du længere 
Man behøver ikke diskutere længe med 

nogen 
Bare være rolig og holde mund, men 
meditere flittigt 

 
Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

ET DIGT KAN HJÆLPE MOD 
BLODPROPPER 

41 

Bài thơ giúp Bệnh Tai Biến Mạch Máu 
 

Bệnh nầy là bệnh tiền căn 
Xảy ra bất chợt vì mình không hay 
Muốn cho đừng có bệnh nầy 

Mình nên gắng tập pháp thiền điển quang 
 

 
Điển quang là máu huyết mình 
Châu lưu cơ thể toàn thân khắp người 

Thế nên mình đừng có lười 
Siêng năng tu tập điển mình hòa tan 

 
 
 

Nếu mình luyện tập điển quang 
Thiền tu thanh tịnh giúp mình sống an 

Bởi vì luồng máu bất an 
Thế nên mình luyện cho mình tốt thêm 

 
 
 

Người mình luồng máu nhồi cao 
Làm cho mạch máu dứt ra trong mình 

Để cho lượng máu trung bình 
Cần nên siêng tập cho mình tránh xa 
 

 
Những gì động loạn phát ra 

Phải nên nhớ kỹ lời con thật tình 
Sống trong nguyên lý bất bình 
Ai ai cũng bị bệnh nầy xảy ra 

 
 

 
Nhớ lời con nói thiết tha 
Phải tu phải tịnh cho mình sống lâu 

Chẳng cần bàn cãi dài lâu 
Làm thinh tu tịnh pháp thiền cho nhanh 
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Bài Thuốc Kệ 

 
Ngày đêm luyện đạo, nhớ giồi trau 

Tâm linh phát triển, giải mối sầu 
Nam Mô A Di Đà Phật nhiệm mầu 

Thế nên phải niệm nhiều lần trong tâm 

 
Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 

Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 
Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 
Nam Mô A Di Đà Phật máu hạ... 

 
Niệm thì sẽ hạ 

 
Kính lời 

Lê Thành Lợi 

 
 

 

Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
THƯ CHUYỂN ĐẠO CHO MẸ HIỀN 

Kính gởi Má và các em thương nhớ. 

 
Lâu nay cũng khá lâu, con đi tu, không có biên thư về hỏi thăm sức khỏe Má và các em. Mong 

gia đình thông cảm. Không biết dạo nầy sức khoẻ Má ra sao, hằng đêm con thường hướng tâm 
cho Mẹ, bình yên ít bệnh hoạn sống lâu. Con có gặp cô hai H nhà thuốc tây Ph H. Nghe Cô hai 
kể, Má cũng khỏe và hành thiền, con cũng mừng. Má và các em, ở nhà coi lại thư từ con gởi về 

đọc cho kỹ, mà áp dụng hành thiền, trong thực tế hằng ngày, từ từ sẽ giác ngộ và hiểu chiều 
sâu của đạo thiền. Sau nầy sẽ thành đạt. 

 
Tại sao con người ta phải tu và tu để được gì? 
Tu phải đạt được gì thì mới tu, tu mà không đạt là tu không có đàng hoàn, thì làm sao chỉ người 

khác họ tu. Con người ta có cái trí khôn, trí khôn là cái hồn mình thông minh và sáng suốt.  

 

Kommer man ud for nogle ubehagelige 
ting 

Påvirker det en og blodtrykket stiger  
Gå derfor hjem hurtigt og træn ekstra 
meget 

Og husk at træne rigtigt, så får du god 
energi og bliver et bedre menneske 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Để mình tránh chuyện ưu phiền 
Làm cho khó chịu bệnh tình gia tăng 

Mau về cố gắng gia tăng 
Công phu thật kỹ điển quang phát liền 
 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Muốn có trí thông minh và sáng suốt thì mỗi ngày mình phải luyện cái tánh thật thà là tu thân. 
Phương pháp tu Vô Vi, cái tánh thật thà là chơn lý, mà người ta tìm chơn lý, mà người ta không 
hiểu thấu. Rồi mấy người tu cao, hoặc người học hành khôn ngoan hơn người thường, họ lợi 

dụng hai chữ; chơn lý nầy, mà gạt người không tu. 
 

Cái tánh thật thà và cái tâm thật thà đi đôi. Tâm và tánh thật thà là cái hồn đã ổn định.  
Cái tâm mình đừng có nghĩ gì hết, thì mình mới thấy cái hồn của mình và của người khác.  
 

Nửa sau nầy ai nấy cũng chết. Còn người tu, họ ráng tu cho đạt, khi còn sống. Thì ngay bây giờ 
họ phải thanh lọc cái tâm cái tánh cho trong sạch, là sự thành thật của chính mình. Thì nửa sau 

nầy họ chết, cái hồn của họ sẽ trở về cõi thanh nhẹ, về nguồn cội ở trên Trời, chỗ tây phương 
cực lạc, nên họ mới tu. Chứ tu để làm gì, mà không đạt thì vô ích.  

 
Con có tu, có tới, thì mới biết và nhắn lại. Còn người, tu không tới, lấy gì biết và lấy gì nói. Nên 
Con nhắn lại ở nhà, nhớ tu. Sau nầy sẽ về Thiên Đàng hay nước Cực Lạc. 

 
Không tu thì lý luận khùng 

Tạo cho thiên hạ, tưởng mình thâm cao 
Đem ra nói thuyết chuyện người 

Tánh mình không thật, biết gì là tu 

 
Cái pháp môn tu thân nầy, nó tu nhanh lắm, mà trở ngại rất nhiều. Tại sao?  

Tại vì thực hành nhiều, chứ không có lý thuyết. Thực hành nhiều thì giác ngộ nhanh hơn.  
 
Giác ngộ là sao?  

Là thấy mình sai nhiều quá. Ăn năn sám hối sớm. Sám hối sớm những hành động bê trễ của 
mình là giác ngộ. Có gì đâu mà khó, nghe người khác nói giác ngộ là Má sợ. Má nghĩ không đạt,  

Má nghĩ chỉ có vị hoà thượng tu mới đạt, còn mình không đạt. Má sẽ giác ngộ và đạt, nếu Má 
hành theo lời con giải thích. Để  khỏi tốn thì giờ cho Má. Bây giờ Má muốn tu cho thành đạt, Má  
không biết vị Thầy nào, chỉ lẹ cho Má tu, khỏi tốn thì giờ. 

 
Con của Má tu, đã đạt được kết quả, không lẽ con gạt Má sao, người ngoài tu không thành đạt, 

họ sẽ gạt Má. Má không biết.  
 
Nay nghe Con nói giác ngộ là ăn năn sám hối những hành động sai lầm của mình bằng thực 

chất. Mình mà ăn năn những hành động sai lầm của chính mình, thì mình thấy những người nào 
có tu, mà chưa có sửa những hành động sai lầm của chính họ. Thì mình biết liền, tại vì mình tu, 

mà mình có sửa sai, có sửa sai là giác ngộ, thì có gì đâu mà gạt Con được. Má hành sẽ đạt.  
 
Một ngày tu, là một ngày ăn năn sám hối, những hành động và tư tưởng của mình. Thì một năm 

365 ngày ăn năn sám hối đủ hết là hết tội. Tu là sửa, sửa là như vậy đó. Thì cái hồn của mình 
nó mới khôn, nó mới minh mẫn và sáng suốt. 

 
Hồn khôn thì phải học thiền 

Mình minh mình giác, những điều Phật ban 

Phật ban chơn pháp thực hành 
Mình khai mình triển, những điều chơn ngôn 

 
Phương pháp nầy là phải hành thiền ban đêm và niệm Phật, đi đứng nằm, ngồi, ngủ, ăn, và 

trong lúc làm việc 24/24. Thì mới hoá giải những tánh trần trược của mình.  
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Tại sao phải niệm Phật 24/24? 

Khi mà mình bị thử tâm, thử tánh, trong lúc tu hành, coi mình còn tham tiền, tham sân, khen 
chê, sợ sệt. Thì mình niệm Phật ngay trong lúc đó thì mình sẽ vượt qua cái khổ ở đời đưa tới.  
 

Tại sao Má phải niệm Phật? 
Niệm Phật để thấy Phật ở trong Má, chứ không phải Phật ở trong chùa. Phật ở trên bàn. Mấy 

ngàn năm, người ta nhìn Phật bên ngoài. Mà không nhìn thấy Phật ở bên trong mình. Hôm nay 
con khai giảng ra cho Má thấy, Phật ở bên trong mình. Ai ai cũng có Phật ở bên trong, nếu biết 
vận dụng lời chơn lý nầy và dùng pháp môn nầy. Để khai triển Phật tâm và Phật tánh.  

 
Không lẽ sau nầy ai nấy cũng thành Phật, mà đi tranh chấp hơn thua tiền bạc, sân si, mê chấp 

giận hờn với người khác.  
 

Trong lúc mình tu, bên trên thượng giới, mượn người đối diện thử tâm, thử tánh mình, coi mình 
có thật sự, từ bỏ tánh tham sân đó chưa. Nếu mà tu không bỏ thì cứ thử đi thử lại hoài. Mà bỏ 
được thì học cái bài khác tiếp tục, đến khi nào câm miệng lại, không nói thì thôi. Cái pháp môn 

nầy nói sao, là mình phải thực hành, y như lời nói mình, thì tu nó nhanh hơn các pháp môn học 
lý thuyết khác. “ Khoa nào khoa nấy có khoa. Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa” . 

 
Tu tâm thì phải thực hành 

Để cho cái tánh, thức hồn thăng hoa 

Thử đi thử lại nhiều màn 
Cho mình cải sửa, những gì trược ô 

 
Tu cho đời bớt khổ và tâm tánh hiền lành.  
Tu mình mới thấy mình ngu si quá đổi, khi mà mình từ bỏ được tam độc như là; tham, sân, si, 

thì mình thấy, những người còn tham sân si làm sao được lên Thiên Đàng, sau khi chết.  
 

Chắc chắn không tu, là thành ma, quỉ… Tu mà không dứt khoát Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục 
và chết nhát, thì cũng bị đọa như thường.  
 

Chín cái nầy người ta gọi là cây thước thiên xích đo lòng người tu.  
 

Tu mà bỏ được 9 cái nầy thì nhập Niết Bàn Tây Phương Cực Lạc.  
Bỏ được 9 cái nầy là dụng tâm không của Phật.  
9 cái nầy, cũng còn gọi là ” Cửu Trùng Đài”. Và vượt qua “Cửu Trùng Đài”. 

9 cái nầy, cũng gọi là chín phương Trời. Và sau đó sẽ nhập vào mười phương của chư Phật. 
 

Cửu Trùng Đài, nếu mà không vượt qua thì nó cũng là chín tầng địa ngục.  
 
Có 9 cái nầy mà hành không xong thì khỏi tu. Mới đầu tập buông bỏ từ từ, sau đó dứt khoát 

100%. Khi mà dứt khoát 100% rồi thì là thanh bạch, sao không thành đạt, mà về cõi tây 
phương. Ráng niệm Phật, để đạt được kết quả.  

 
Tu phải ngậm miệng lại và tịnh khẩu 24/24 đừng có nói cái gì hết. Đó là lúc học nhịn nhục, học 
được hai chữ nhịn nhục thì té ra là Giác Ngộ. Từ đó mà cứ nhịn nhục hoài, nhịn là phải nhục, mới 

thật sự là nhịn nhục. 
Tu hành dứt khoát tánh tham 

Phải hành mới thấy, nhiệm mầu ở đây 
Chín tầng địa ngục bước qua 

Là nhờ sáu chữ, Di Đà truyền sang 
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Đường đi tới Phật là dùng tâm không như Phật dạy: là thực hành, rồi thì có kết quả, từ đó trên 

đường tu cái gì cũng không hết là được.  
 
Trong khi học tâm không của nhà Phật thì mình tức lắm, nếu mà người nào nhịn được và niệm 

Phật ngay lúc đó thì có kết quả. Cứ thế thì niệm Phật hoài là mình tự phá ra và khôn lên, không 
dám nói nhiều nửa. Càng tu, càng thông minh, mặt sáng thì mới đúng. Ăn nói lễ phép, hiền 

lành, văn chương lưu loát, thi phú cao siêu thì là có ấn chứng của Phật truyền. 
 

Phật truyền ấn chứng cho ai 

Thực hành buông bỏ, những điều tham dâm 
Xưa nay loạn động cũng vì 

Quên mình là Phật, tại mê thất tình 
 

Từ trước tới giờ con đã gởi hết những cái gì, trong tu học và khó khăn trên đường tu ra sao cho 
ở nhà nghiên cứu mà tu cho nhanh, bớt tốn thì giờ. Trên đường tu nó có kích động, mà mới tu, 
không biết mình sẽ làm sao. Con đã tháo gỡ được và nói lại cho gia đình tháo gỡ trong chín cái 

nêu trên: Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục và chết nhát, qua được chín cái nầy là thoát khổ. 
  

Tu thì phải diệt tánh tham 
Đừng cho nó muốn, nó ham chuyện đời 

Tham tiền tham bạc tham ăn 

Tham thanh, tham nhẹ, cũng là tham luôn 
 

1.Tham lam.  
Mình tu mình phải tự hỏi và tự trả lời là tại sao phải tham, và tại sao phải bỏ tham.  
Thì trí của mình nó mới mở. Trí của mình nó mở là bài học tham đưa tới như là tiền, tình, duyên 

nghiệp mình chịu khó chấp nhận và nhịn nhục đó là giải nghiệp khổ vì tiền, rồi tình, rồi duyên 
nghiệp. Cái chữ tham nầy nó có nhiều cái tham, như tham tiền, tham ăn tham nói, tham ngủ.... 

 
Cái nầy khó nhứt, ráng diệt luôn tham danh là tham chức vị.  
Tu mà cũng muốn tham làm Thầy Cả cho lớn, để người khác nịnh mình, rồi ý mình sanh ra cái 

thích, thích cái nầy, thích cái kia.v.v. Chữ tham đây, không chỉ nói riêng về tham tiền. Người 
tham lam quá, sau nầy chết thì làm sao, về cõi Tây Phương Cực Lạc hay là cõi Thiên Đàng được.  

 
Tự mình xét, thì mình cũng thấy. Lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục. 
 

Thế nên mình còn sống hiện tại bây giờ, mình có trí óc, mình phải thanh lọc trước khi mình chết.  
 

Chưa tu thì tham, chứ chấp nhận tu, thì phải dứt khoát bỏ cái tham.  
 
Bỏ được cái tham là bằng cách niệm Phật, khi cái tham nó đưa đến. Tu mà không biết bỏ tánh 

tham danh, thích, muốn. Tu mấy chục kiếp cũng không xong. Người ở trên Thiên Đàng không có 
ai đeo vào chữ: thích và muốn.  

 
Muốn và thích là tham. 
 

Bỏ luôn cái muốn và thích là cái không muốn, không thích là tâm không của nhà Phật.  
 

Tu tới ngay cái chỗ nầy là dứt bỏ chuyện đời, làm thinh, thì người khác họ thấy mình khờ khờ, 
ngu ngu là đúng. Vì mình học nhịn nhục, nên làm thinh không nói. Vì nói ra sẽ bị động, thì làm 

sao chứng nghiệm, trong lúc mình thực hành, dùng tâm không và thực hành tâm không. 
Còn tiếp kỳ sau...../. 


