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SỐ-03 NGÀY…11….THÁNG…11…NĂM 2011 

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 giã Vô Vi, trong xây dựng 

chung cho nền đạo pháp ở mai sau. 

Báo Thiên Đường Vô Vi sẽ phát hành 3 kỳ trong một tháng, từ ngày 1; 11 và 21 

 

TÂM THÀNH 

Tâm tròn đầy đặng tánh tự nhiên 

Phát triển từ bi khắp các miền 

An vui đây đó tình Trời độ 

Vốn liếng thật thà chĩ hiến dâng 

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 giã 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. 

15.Hỏi: Chung tình là sao? 

16. Hỏi: Hồ đồ là sao? 

17. Hỏi: Cái tối nhất của mình là sao? 

18. Hỏi: Cái gì làm cho mình tối? 

19. Hỏi: Ý ngông là ý như thế nào? 

20. Hỏi: Theo người ta học đạo, giữa đường có nên bỏ không? 

21. Hỏi: Tại sao phải tin tuyệt đối? 
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Odense, ngày 31/10/2011 

15.Hỏi: Chung tình là sao? 

Đáp;Dạ Thưa; Chung tình là đường lối 
nào cũng chấp nhận thiệt hư, sống chết 

 

Kệ:   

Chung tình vẫn giữ một chữ thương 
Tha thứ thương yêu vẫn trọn lòng 

Quy hội tình người không dấy động 

Thiệt hư, hư thiệt vẫn một lòng 

Odense, ngày 1/11/2011 

 

16. Hỏi: Hồ đồ là sao? 
Đáp: Dạ thưa: Hồ đồ là đụng đâu nói đó, 

vẻ ra chuyện bậy bạ bên ngoài, không 

thực tế. Chỉ cho ta đây là biết nhiều, hiểu 

nhiều mà không thấy cái hư hại của 
mình.  

 

Kệ:   
Hồ đồ nói đại hại tâm thân 

Khổ ải tâm thân phải bị đày 

Ngục tối đâm  đầu đi tiến mãi 
Khổ đau bệnh hoạn phải than dài 

 

Odense, ngày 2/11/2011 

17. Hỏi: Cái tối nhất của mình là sao? 
Đáp: Dạ thưa: Cái tối nhất của người ta 

là nghênh ngang tự đại. 

 

Kệ: 

Nghênh ngang tự đại khó tiến thông 

Nói dóc tâm phân lý chẳng đầu 

Khổ đau bệnh hoạn không hề tả 

Vậy mà hễ hã vẫn còn ngông 

Odense, ngày 3/11/2011 

 
18. Hỏi: Cái gì làm cho mình tối ? 

Đáp: Dạ thưa: Cái tham mê làm cho mình 

tối. 

Kệ:  
Tham mê không biết mình dại dột 
Cứ diễn cho thông triết lý đời 

Lẫn quẫn lanh quanh hồn điên dại 

Lại phải dùi mài tánh ý ngông 

 
Odense, ngày 4/11/2011 

 

19. Hỏi: Ý ngông là ý như thế nào? 
Đáp: Dạ thưa: Ý ngông là người u mê mà 

hay nói chữ. 

 
kệ: 

 Ý ngông nói đại, tưởng là thông 

Cứ lấy đông tây, ghép lại hoài 

Vun ra nói khoét, tài lập lại 
Chữ người không phải, chữ của ta 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Odense, ngày 5/11/2011 

 

20. Hỏi: Theo người ta học đạo, giữa 
đường có nên bỏ không? 

Đáp: Dạ thưa: Theo người học đạo, tu 

khá tiến thông minh, trí sáng thì nên 
theo. Còn không thì thôi. 

Khi theo mình phải tin tưởng đến cùng. 

Đừng có nữa đường mà bỏ là mất cơ hội 

ngàn vàng.  
Ngàn năm một thuở mới có một người 

thật tình chỉ dẫn. Theo mà không tin thà 

đừng theo. Mà theo thì phải tin tuyệt đối. 
  

Kệ: 

Theo người học đạo pháp tu chơn 
Phải quyết tu tâm giữ trọn lòng 

Không nên bỏ dở đường giải thoát 

Một kiếp nhân sinh khó kiếm tầm 
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Odense, ng ày 6/11/2011 

21. Hỏi:  Sao phải tin tuyệt đối? 

 
Đáp: Dạ thưa; Mình phải tin tuyệt đối là gì người tu đã đạt pháp, họ nói sự thật để 

giúp người. Chứ không có ý hại ai. Vì chính người tu đã giác ngộ, họ không dám nói 

láo. Còn mình không tin tưởng tuyệt đối thì uổng cho mình. Ráng phân biệt, người 
nào giác ngộ, người nào không giác ngộ. Người giác ngộ sẽ có ấn chứng của Phật 

truyền và họ giúp cho mình giác ngộ. Tu ngắn hơn, đỡ vất vã, khổ cực cả ngàn năm 

mình tìm tòi. 

 
Kệ:  Ngàn năm mới có duyên tái ngộ 

 Học hỏi phân minh lý đạo mầu 

 Giàu nghèo cũng phải theo duyên số 
 Thức giác bình tâm, giác ngộ tầm 
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22. Bạn đạo hỏi.    Lê Thành Lợi phúc đáp. 

Hello anh Lợi, 
 

Cảm ơn anh đã gửi bài báo. Có người bạn 

đạo TA đặt câu hỏi như sau: 
 

TA thấy bài viết có đề cập đến anh Lê 

Thành Lợi, đọc tờ báo của anh thấy có mục 

Truyền Tâm Ấn và trị bệnh bằng Ðiển 
Quang, xin cho TA hỏi đây có phải là 

đường lối Ðức Thầy dạy mà TA chưa biết? 

  
 Xin được nghe lời minh luận của anh. 

   

 Thân, 
 TDT 

 

 

 
 

 

 

Lê Thành Lợi phúc đáp. 
 

Dạ thưa, con rất cám ơn Bác có lòng đặt câu 

hỏi như thế. 
Con xin thưa đường lối của Vô Vi là đường 

lối phát triển tâm từ bi, giúp người và 

giúp đời, theo khả năng của mình, 

không vụ lợi, không ba xạo, không lường 
gạt, không xưng danh và làm việc vô quái 

ngại. Con chỉ biết đơn giản có vậy thôi. 

 
Mình muốn cho người khác có tư tưởng tốt 

với Vô Vi, mình phải hi sinh trị bệnh, giúp 

đỡ mọi người và tạo mọi điều kiện dễ dàng.  
 

Pháp môn Vô Vi của Bác hay, làm sao chứng 

minh cho người khác thấy. 

Thí dụ: 
Ở đời Bác có con đi học xong, con của Bác 

phải đi làm việc và nói khả năng của con 

Bác cho Ông chủ (Thượng Đế) biết là con 
của Bác làm được cái gì. Thiện hay ác?. 
 

Nếu con của Bác làm được những việc 

thiện cho xả hội, cho người đời, không 
lương. Chính Bác là người hãnh diện có 

người con tốt. Con của Bác đi làm việc 

thiện, Bác biểu nó, không đúng đường lối 

Bác. Nên ngồi không, ngậm miệng, nhắm 
mắt. 

Vậy thì tu làm gì? Học làm chi cho mệt? 

 
Đời Đạo giống nhau nếu Bác lãnh ngộ. Bác 

có nuôi con ăn học, Bác cũng mong nó đi 

làm?. Mà làm việc không lương. Thì Bác 

không dám khuyên. 
 

23- TA thấy bài viết có đề cập đến anh Lê 

Thành Lợi, đọc tờ báo của anh thấy có mục 
Truyền Tâm Ấn và trị bệnh bằng Ðiển 

Quang, xin cho TA hỏi đây có phải là 

đường lối Ðức Thầy dạy mà TA chưa biết? 

  
 Xin được nghe lời minh luận của anh. 

Thưa Bác 

Con là người đầu tiên khám phá sử dụng 
internet trị bệnh và giúp đỡ bệnh nhân, 

bằng điển quang. Không lẽ việc giúp đỡ 

nầy, không tốt cho xả hội, không tốt cho Vô 

Vi. Sau nầy khoa học họ sẽ làm giống con. 
Con đâu có hại ai?. Bề Trên thì hoan 

nghinh có thằng con tốt, còn b/đạo, No. Ok. 

Mỗi người có tâm đạo tuỳ theo hoàn cảnh. 
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24- Kính gửi các bạn đạo, 

Trong tinh thần trăm hoa đua nở, xin gửi 

đến các bạn bài viết của anh Lê Thành Lợi 
để nghiên cứu thêm. 

 

 Thân Mến, 
 TDT 

Bạn đạo 

Cám ơn anh Lợi. Cám ơn những dòng thơ 

đạo, đầy minh triết và từ tâm của anh đóng 
góp. 

Kính chúc anh dồi dào sức khỏe, thân tâm 

thường lạc.. 
Duy,, bạn đạo Vô Vi Úc Châu 

 

25- Kính gửi chú Lợi thân. 

 
Trường hợp tôi tu, đã gặp những trở ngại. 

 

Người đời và gia đình tôi, cho rằng tu Vô Vi 
là nhu nhược và vô dụng. 

 

 Nhờ Chú giải dùm. 

 
Cám ơn Chú, chúc Chú và gia đình mạnh 

giỏi, tu hành tinh tấn. 

 
BVH 

 

 

Thành Lơi đáp: 

 
Mình đang tu thì cũng giống như cậu học 

sinh, cấp sách đến trường Đại Học Càn 

Khôn. Đi học thì phải chấp nhận mọi hoàn 
cảnh thử thách. 

Khi nào cậu học sinh, học xong thì cũng sẽ 

hữu dụng như thường. Cứu cả Cửu Huyền 

Thất Tổ. 
 

Mình tu là đang vun bồi đức nhịn nhục, mà 

họ chưa thấu đáo sự thanh tịnh của người 
thiền. Ngày sau họ sẽ hiểu. Không dám 

nặng lời nửa. Bác vừa tu, Bác vừa làm cái gì 

cũng được. Đời đạo song tu, qúi hơn. 
 

Cám ơn họ! Nhờ họ nói mình vô dụng nhu 

nhược, thì mình sẽ chứng minh, những điều 

tốt mình làm.  
 

Khi mà mình có thanh điển, mình sẽ giúp 

họ, trong những trường hợp bớt tai nạn, đau 
buồn, bệnh hoạn..v..v Sau nầy họ sẽ gặp 

mà không có chỗ giải. Thì Bác giúp. 

Bác cứ tiếp tục tu, tu không có lỗ, chỉ có lời. 
 

Thanh điển lấy đó mà xài! 

Con chúc Bác thành công. 

 
Kệ: 

Con là tấm thảm của nhơn gian 

Ai muốn dẫm lên, cứ đạp vào 
Đi tu đã chịu nhiều cay đắng 

Chấp nhận không lời, vẫn thấy trui 
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Triết học Vô Vi 

      LINH ĐIỂN  

        NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

      ĐỨC PHẬT A DI A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT SƯ TỔ - ĐỨC PHẬT THẦY 

    

                                                                   đạt 

       tầng 

     cao 

      giới 

             thượng 

            thiên 

   đường  mọi  khắp  giải  chuyển  dương  NAM  âm  vang  vọng  khắp  phương  tây 

          địa 

        hợp 

       hòa 

           chung 

        một 

      Khí 

 

 

 

          Lê Thành Lợi 

          25/07/2006 
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Triết học Vô Vi 

 

        LINH ĐIỂN  

       NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

     ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT TỔ SƯ - ĐỨC PHẬT THẦY 

 

    Trời 

     Đất 

        cùng 

     hạo 

    khí 

          không 

       vô Phật giới lòng tín tận MÔ giới điển hình vô tự thức 

    vô 

      giới 

       hạn 

      đạt 

       Như 

     Lai 

 

 

        Lê Thành Lợi   

        25/07/2006 
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Triết học Vô Vi 

 

        LINH ĐIỂN 

          NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT SƯ TỔ - ĐỨC PHẬT THẦY 

 

        thiên 

          thông 

     khí 

       điển 

        nước 

  là 

    thần khí tinh trụ vũ  là     A    da lại thức chơn hồn tiến 

  là 

      giác 

      ngộ 

   lộ 

        chơn 

       như 

 

 

          Lê Thành Lợi   

          25/07/2006 
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Triết học Vô Vi 

 

       LINH ĐIỂN 

         NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT SƯ TỔ - ĐỨC PHẬT THẦY 

 

         tuyến 

      giới 

       vượt 

   vi 

          huyền 

            chuyển 

     vòng một chuyển khôn càn  động   DI     diệu thần hồn pháp giới xuyên 

         hành 

        phát 

         triển 

       tính 

    tự 

          nhiên 

 

 

             Lê Thành Lợi   

             25/07/2006 
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Triết học Vô Vi 

 

          LINH ĐIỂN 

            NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT SƯ TỔ - ĐỨC PHẬT THẦY 

 

         quang 

      hào 

      toả 

        sáng 

     sắc 

        vàng 

                thầm niệm mãi niệm A Di     ĐÀ   Phật huyền quang khai mở sáng 

           quang 

        phát 

         sáng 

  ở 

       tâm 

           quang 

 

        Lê Thành Lợi   

        25/07/2006 
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Triết học Vô Vi 

 

        LINH ĐIỂN 

        NAM   MÔ   A   DI    ĐÀ   PHẬT 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - ĐỨC PHẬT SƯ TỔ - ĐỨC PHẬT THẦY 

           

        không 

       chơn 

 ở 

     mở 

      khai 

      tâm 

               minh tự tánh giác tự là    PHẬT    tánh  từ bi lòng nhẫn nhục 

     nơi 

     các 

    cõi 

      tâm 

          thanh 

       tịnh 

 

       Lê Thành Lợi   

       25/07/2006 

 

 

 


