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SỐ 202 NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2017 

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. 

 
Pháp Tướng   

 
Kệ 

 
Pháp tướng người thiền, thể hiện ra 

Điển quang phát triển, rất rõ ràng 
Bạn cứ tu thiền, theo tông chỉ  

Dạy dỗ tâm, thân, điển biến hình 

 
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. 

1699. Hỏi. Nhơn sự chi sơ là sao ?  

1700. Hỏi. Tại sao mình bị tai nạn ?  

1701. Hỏi. Tại sao, người tu thiền Vô Vi cũng bị trược ?   

1702. Hỏi. Lời vàng ngọc là sao  ?  

1703. Hỏi. Lời vàng ngọc tại sao người ta không thích  ?  

1704. Hỏi. Tiền tài có đổi được lời vàng ngọc không ? 

1705. Hỏi. Cái gì mạnh nhất ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/05/2017 
 

1699. Hỏi. Nhơn sự chi sơ là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Nhơn là người nhân gian, là người phàm tục. Sơ là sơ ý. Nhơn sự chi sơ là ý nói 

người phàm làm việc theo cá tánh, nóng nảy, sơ ý, thì xảy ra tai nạn.  
 

Tai nạn xảy ra là do người mình, không tu, tánh hay bất cẩn.  
 

Thế nên người ta khuyên tu để lập lại trật tự cho bản thân, thì sẽ thoát được tai nạn hoặc gặp 
bệnh tật thì cũng nhẹ hơn.  
 

 
Kệ 

 
Bản tánh con người, tốc độ nhanh 

Thế nên không tính, chuyện bất thường 
Trược khí hoành hành, luôn chờ đón 
Lo tu tránh khỏi, nạn bệnh đau 

 

 

 
 

Odense, ngày 23/05/2017 

 
1700. Hỏi. Tại sao mình bị tai nạn?  

 
Đáp: Dạ thưa; Nạn tai là trược trong người và bên ngoài xâm chiếm, tới lúc ngũ hành xung, 
khắc thì nạn tai ụp tới bất ngờ. Thành ra nói ngũ hành xung, khắc thì người không tu, họ không 

tin, nên tai nạn tới người không tu, nó nặng hơn. Còn người tu thiền Vô Vi nó nhẹ hơn, do Trời 
Phật che bớt.  

 

  

Kệ 
 
Biến thể ngũ hành, ở thế gian 

Người ta tham vọng, khối trược tà 
Nó biến con người, sanh hung ác 

Nạn tai bệnh tật, dễ xảy ra 
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Odense, ngày 24/05/2017 

 
1701. Hỏi.  Tại sao, người tu thiền Vô Vi cũng bị trược nặng?  

 
Đáp: Dạ thưa; Tu thì có người tu đúng, có người tu lợi dụng. Tu mà mình hành đúng thì chắc 
chắn Trời Phật quang chiếu cho mình khoẻ mạnh. Vì pháp nầy là điển quang trường sinh học, 

pháp môn của Trời Phật. Mình tu, mà trược nhiều chưa giải được thì nên HÀNH lại, cho đúng 
đắn. Làm cái gì mình cũng nên cố gắng. Vả lại trong mình cuả con người, nó có con ma làm 

biếng. Khó mà đánh đuổi, nên mình dùng pháp điển quang, sẽ đuổi nó.  
 
Pháp nầy giúp cho mình chắc chắn một trăm phần trăm. Chỉ cần mình siêng năng... 

 
 

 
 

Kệ 
 
Thiền hành tu Phật, tại trung tâm 

Mình cứ an tâm, thật tâm làm 
Cơ thể khoẻ nhiều, khi tu luyện 

Điển năng phát triển, trí tâm an 
 

 

 
 

 

Odense, ngày 25/05/2017 

 
1702. Hỏi. Lời vàng ngọc là sao ? 

  
Đáp: Dạ thưa. Lời vàng ngọc là điển quang thanh nhẹ, ngọt ngào, giúp cho mình giải toả bệnh 
đau, uất ức. Lời vàng ngọc nó giúp cho mình hơn là tiền bạc. Tiền bạc thì mình tiêu xài thì nó 

hết. Nhưng lời vàng ngọc, thì anh không xài hết. Giá trị của nó, vàng không sánh được. Vả lại 
đạt được lời vàng ngọc, mình khỏi phải tốn kém nhiều. Người ta có tiền, mà bệnh tật vẫn mang.  

 

 

Kệ 
 
Điển năng sức khoẻ, quý hơn vàng 

Thiền hành điển Phật, sẽ ân ban 
Bên trên yêu qúi, con người thật 

Giải bỏ tham sân, sống thanh nhàn 
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Odense, ngày 26/05/2017 
 

1703. Hỏi. Lời vàng ngọc tại sao người ta không thích? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tại vì Bề Trên cho không, bố thí chơn ngôn. Chơn ngôn thì khó nghe, rành rành 

trước mắt, mà mình không hay biết. Phật pháp thì nan văn. Tới một lúc nào bị đắng cay, nợ 
nần, khổ sở, mới hối tiếc, ăn năn. Có khi cả ngàn năm không hiểu. Người tu tặng mình món quà 

vô giá.  
 

 
Kệ 
 

Thực hành mới hiểu, ý thâm sâu 
Mến tặng giúp nhau, khỏi tốn tiền 

Bạn đạt điển lành, xài không hết 
Tâm thân khoẻ mạnh, quý hơn vàng 
 

 

 
 

 
Odense, ngày 27/05/2017 

 
1704. Hỏi. Tiền tài có đổi được lời vàng ngọc không? 
 

Đáp: Dạ thưa. Công phu, công quả và công trình thì sẽ có. Lời vàng ngọc là trí tuệ là điển 
quang. Điển quang và trí tuệ thì đâu có đổi được bằng vàng. Nên vua có xây 10 ngôi chuà, hay 

tụng 3 ngàn cuốn kinh, cũng không có thấu được lời vàng ngọc.  
 
Lời vàng ngọc, mình phải trả một giá rất cao. Cả tâm, lẫn thân, tiền tài và danh vọng.  

 

 

Kệ 
 

Ngọc quý trong người, khối điển quang 
Bạn nên thắp sáng, học tham thiền 
Trí tuệ của mình, như ngọn đuốc 

Sáng soi tam cõi, Địa, Thiên, Nhơn 
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Odense, ngày 28/05/2017 
 

1705. Hỏi. Cái gì mạnh nhất? 
       
 Đáp. Dạ thưa. Cái tâm mình mạnh nhất, chứ không phải tiền và quyền lực. Ngược lại tiền và 

quyền lực làm cho mình yếu hèn thêm. Anh mê tiền, anh mê quyền, thành ra con người anh 
hèn nhát, ngu muội.  

 
Cái tâm mình mạnh nhất, cái tâm là điển lực. Anh có thể bán mạng là dùng cái tâm, anh có thể 
dời non, lấp bễ, cũng là cái tâm. Anh có thể lên cung trăng cũng là cái tâm. Anh có thể xiêu dẹo 

và có thể bị khủng hoảng, stress, mất khí lực, cũng là do cái tâm.  
 

Cái tâm nó là điển, nó thất thoát và nó cũng mạnh nhất.  
 

 
Kệ 
 

Tâm linh điển giới, học pháp thiền 
Nó tiến cao tầng, khối điển quang 

Bạn kết ba nhà, tâm, gan, thận 
Quy hồi ánh sáng, lực điển quang 

 
 

 

   
 

Đo độ stress bằng iphone  1 % 

 

 

Odense, ngày 29/05/2017 
 

1706. Hỏi. Tu cái tâm bằng cách nào ? 
       
 Đáp. Dạ thưa. Mình phải trì chí, mỗi đêm mình hành, thì sẽ phục hồi ngay điển tâm. Ý chí là 

quan trọng, bạn phải nuôi dưỡng ý chí. Con người ta có Ý CHÍ, mình phải nhớ, không xiêu dẹo, 
khi bị thử thách. Có thử thách thì bạn mới đo lường BẠN.  

 
Khi mà bạn ĐẠT, hơn thiên hạ, thì bạn mới thầm phục pháp môn. ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH 

HỌC. Giúp bạn như thế nào.  
 

 

Kệ 
 

Tâm tu ý chí, phải kiên cường 
Phát nguyện trong lòng, quyết chí tu 

Thử thách đem mình, lên thiên giới 
Nhìn đời thiên hạ, thật mến yêu 
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139. Thơ song ngữ Việt / Danmark 

HIMMEL DRØM  
 

Giấc Mơ Thiên Đàng 

 

Vi drømmer om at komme til Himlen 
På jorden vil vi gerne finde en Engel 
Luk øjnene og tænk mod Himlen 

Du og jeg beslutter at gå ind i Himlen 
 

Verden er vild med at diskutere 
Verden ønsker at finde de himmelske 
riger 

Vores drøm overføres til jorden 
Og Guds kærlighed viser os meget 

tydeligt de himmelske riger 
 
Livet er fortsat drøm 

Vi ser, at himlen er her 
Og her kan vi godt bygge 

Men vi skal huske at meditere 
 
På trods af verdens katastrofer 

Holder du og jeg stadig fast i at reparere 
vores sind 

Vi drømmer om at sejle tilbage til Himlen 
Med Buddhas båd 
 

Drømmen er gået i opfyldelse 
Du og jeg er glade for at komme ind i 

kosmos 
Gud er hemmeligt glad  
Vi er gået til det himmelske Palace 

 
 Med venlig hilsen 

 Thanh Loi Le 

 

Giấc mơ muốn đạt Thiên Đàng 
Thế Gian cũng muốn, tìm nàng Tiên Cô 
Mắt nhìn khép lại Hư Vô 

Em anh phải quyết, nhập vô Thiên Đàng 
 

 
Thế gian lắm chuyện bạc bàn 
Thế gian ước nguyện, tìm về cõi Thiên 

Giấc mơ chuyển đến Địa Đàng 
Để em thấy rõ, tình nầy cõi Thiên 

 
 
Cuộc đời giấc mộng triền miên 

Em ơi có thấy, Thiên Đàng là đây 
Chốn nầy mộng ước đắp xây 

Em ơi phải nhớ, quyết tâm tu thiền 
 
Dù cho sóng gió đảo điên 

Em anh vẫn giữ, một lòng trùng tu 
Mong sao mộng ước ngao du 

Con thuyền bát nhã, em anh trở về  
 
 

Giấc mơ đã đạt lời thề 
Em anh sung sướng, bước vào càn khôn 

Thiên Tôn hoan hỷ mừng thầm 
Mừng cho hai đứa, tiến vào Thiên Cung 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

 


