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SỐ 203 NGÀY 11 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. 

 
THÀNH ĐẠO 

 
Kệ 

 
Tông chỉ Tu Trì, quyết chí tu 

Thành đạo nơi ta, phải dũng hành 
Xin nguyện thật lòng, tu theo Phật 

Dù cho thân nát, vẫn an vui  

 
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. 

1707. Hỏi. Cùng tu Vô Vi mà bạn đạo thường hay ghanh ghét nhau là sao ?  

1708. Hỏi. Làm sao giảm máu cao ?  

1709. Hỏi. Sân si từ đâu có ?   

1710. Hỏi. Làm sao giải sân si ?  

1711. Hỏi. Tu trì là sao ?  

1712. Hỏi. Thế gian là nặng trược có đúng không  ? 

1713. Hỏi. Sống thế nào mới gọi là bình an ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/06/2017 
 

1707. Hỏi. Cùng tu Vô Vi mà bạn đạo thường hay ghanh ghét nhau là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Chỗ nào cũng có ghanh ghét, chứ không phải riêng gì Vô Vi. Người giỏi thì 

thường ỷ thế ghanh, người khác hay hơn. Mỗi người đều có trình độ khác nhau, người nầy ghét 
người kia thì khó tu, vì tánh ích kỉ, chưa khai thông.  

 
Khi mà tâm đạo mở, thì mình thương họ vô cùng.  

Điển nó làm mình tăng sức mạnh và tánh từ bi cỡi mở hơn.  
 

 

Kệ 
 

Nặng trược trong lòng, khó thở thông 
Điển âm bít kín, ở đáy lòng 

Cá tánh giận hờn, sanh ích kỉ 
Thuốc tây cao máu, nó hại mình 
 

 

 
 

Odense, ngày 03/06/2017 
 

1708. Hỏi. Làm sao giảm máu cao?  
 

Đáp: Dạ thưa; Tánh nóng, sanh ra máu cao, đó là điển nặng trược, mà những vị thiền sư 
tu trong chùa hay Cha nhà thờ cũng bị. Làm khó chịu trong người, gặp ai cũng bực, mỗi mỗi 
đều chấp. Tại cái nầy, tại cái kia. Mà không biết, tại điển xáo trộn không quân bình ở nơi mình.  

 
Muốn máu hạ thì nên, Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nói xuống máu, xuống máu. Làm hoài thì 

máu sẽ xuống cấp kỳ. Bạn phải tin bạn, vì đây là luồng điển khí của Trời Phật làm cho mình an 
tâm.  
 

Thuốc tây nó làm mình càng ngày càng nóng thêm và khó chịu.  
 

Đồng thời mình nên uống nước lạnh âm dương (nước lạnh Vô Vi), mỗi buổi sáng. Thì máu huyết 
sẽ tươi mát và khoẻ mạnh hơn. Đây là phương pháp Phật giúp cho mình, giải tánh nóng, sân si.   
 

  
Kệ 

 
Nên thiền pháp Phật, tự đào sâu 

Nó giúp cho ta, khỏi tốn tiền 
Máu huyết điều hoà, da mịn mát 
Ruột gan thanh lọc, giải sân  si 
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Odense, ngày 04/06/2017 

 
1709. Hỏi.  Sân si từ đâu có ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Sân si là chất độc, là điển trược nằm trong máu.  
Muốn hơn người không được, thành ra tức giận sân si. Lời thành thật, tôi khám phá ra, sân si 

nó làm cho con người tham lam, cuồng điên và bệnh hoạn.  
 

 
Kệ 

 
Thiếu trí sân si, hại chính mình 
Làm càng nói bậy, hại tánh linh 

Xưa kia rất đẹp, vì không ái 
Động loạn tham mê, gắng tu trì 

 

 

 
 

Odense, ngày 05/06/2017 

 
1710. Hỏi. Làm sao giải sân si ? 

  
Đáp: Dạ thưa. Trong người mình, nó loạn động từ chân, lên tới đầu.  Mình phải dùng điển 
cuả Phật, là phương pháp soi hồn, uống thuốc Phật ( hít thở quang ) và thiền định thì nó sẽ giải 

sân si. Bởi vì, chất sân si nầy nó dính chặt trong máu, trong tim, gan, tỳ, phế, thận. Không có 
điển quang, pháp Phật, khó mà giải thông. Bạn làm thì sẽ thấy kết quả cơ thể và thần hồn mình 

đổi thay. Mình sẽ tránh được nạn tai, bệnh tật và thọ lâu.  
 

 
Kệ 
 

Điển lành giúp bạn, sửa tánh linh 
Nhẫn nhục hy sinh, gắng thực hành 

Ơn trên sẽ giúp, người trung đạo 
Giải độc trong gan, hít thở nhiều 
 

 

 
 

 

 

Odense, ngày 06/06/2017 
 
1711. Hỏi. Tu trì là sao ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tu thì phải quyết chí, Trì niệm lục tự Di Đà. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.  

 
Đó là tông chỉ hay đường hướng tu trì của các vị Phật đã thành đạo.  
 

Người hành pháp khai triển kinh điển cũng nhờ TU và TRÌ niệm.  
Tu hành nên học tiếng VN, tiếng VN rất phong phú, nó giúp cho mình thành đạo.  

Tiếng Phạn, tiếng Tầu cũng không cần học, nó làm cho bạn rối trí, ngu muội.  
 
Người VN tu, nên học tiếng VN, thành đạo nhanh hơn. 
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Kệ 
 

Ngắn gọn phân lời, giải lý siêu 
Thực hành tông chỉ, niệm Nam Mô 
Đi tu quyết chí, hành chết bỏ 

Sau nầy thoát khỏi, cõi thế gian 
 

 

 
 

 

Odense, ngày 07/06/2017 
 
1712. Hỏi. Thế gian là nặng trược đúng không ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đúng nó như vậy, ai sa vào thế gian, cũng đều bị trược. Kích động và phản 

động của thế gian, làm cho con người tham lam, ngu si và trần trược. Mình chung vô đó thì sẽ 
bị trược xâm chiếm, giàu cũng như nghèo.  
 

Bạn không có thể nào trốn tránh nó, vì trược khí hiện giờ, nó lan rộng khắp thế gian, chỗ nào 
cũng có. Trong quốc hội, trong nhà thờ, trong chùa, chỗ làm việc và ở tại gia đình cũng có. 

Thành ra bạn phải cần luyện pháp Phật, điển quang để phòng ngừa và thanh lọc.  
 

 
Kệ 
 

Điển trược người trần, khó giải thông 
Thế gian lắm nạn, bởi không tầm 

Triết lý nhà thiền, ban ánh sáng 
Giúp cho giải nạn, sống bình an 
 

 

 
 

 
Odense, ngày 08/06/2017 

 
1713. Hỏi. Sống thế nào mới gọi là bình an? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Tâm và thân ổn định, thì sống nó bình an. Sống ít bệnh hoạn, không ưu phiền. 
Thấy đâu đâu cũng là xinh, đâu đâu cũng là đẹp. Mọi vật trân thế gian nầy rất đáng yêu, nếu 

không có nó phiền toái, thì làm sao mình chịu tu và hiểu cái nguyên lý sống động nầy.  
 

Mình cũng từ thế gian mà có và mình cũng từ thế gian, mà thoát.  
Thoát ra khỏi thế gian, thì sống mới bình an.  
 

Thấy đâu đâu, Đất Trời cũng là một, tương quan và hổ trợ cho nhau, cùng một nhịp thở.  
 

Đất Trời đó là mình và mình là Đất Trời. Hợp nhất cùng Thượng Đế. Lúc nầy thì không buồn.  
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Kệ 
 

Hợp nhất thân người, tiếp điển quang 
Càn khôn tôi luyện, pháp thân hành 
Biến hoá con người, theo duyên pháp 

Thực hành biến chuyển, tại trung tâm 
 

 

 

   
 

Đo độ stress bằng iphone  1 % 
 

 
Odense, ngày 09/06/2017 

 
1714. Hỏi.  Một số bạn đạo tu thiền, lúc đầu thì khỏe mạnh, tu một thời gian mười năm trở 

lên, yếu xìu và bệnh, tại sao? 
       
Đáp. Dạ thưa. Bạn tu mà yếu và bệnh thì nên nghiên cứu pháp Vô Vi điển quang trường sinh 

học.  
 

Thời đại mới, tôi khám phá ra, mình tu phát triển, ĐIỂN, TÂM và THÂN, đạt quân bình.  
 
Không có gì hấp tấp, chỉ cần mình tập lại, đúng từ đầu, không mê chấp, như lời minh chứng của 

tôi thì bạn sẽ phục hồi điển quang và khoẻ mạnh. 
 

Pháp nầy giúp cho bạn sống thọ, phản lão, ít bệnh tật và giải thoát.  
 
 

 
Kệ 

 
Sống động tu thiền, pháp điển quang 

Nó giúp cho ta, đạt điển lành 
Tâm thân ổn định, nhờ thanh lọc 
Mỗi mỗi thực hành, phá giải thông  
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140. Thơ song ngữ Việt / Danmark 

JEG GÅR MED ROLIGE SKRIDT 

Từng Bước Từng Bước Thầm 

 

 

 

 

 
Jeg går med rolige skridt 
I sneen og igennem en vild mark 

Igennem jungler og bjerge 
Og skyer flyver over mit øje 

 
Jeg går ned i lav landet 

Og igennem byen 
Jeg kommer tilbage på den åbne mark 
Og går over havet 

 
Jeg lukker øjnene og kigger forbi 

Genkalder mig mit ungdoms liv 
Jeg spørger vedmodigt og rørt  
Lukker øjet for at se universet 

  
Det strømmer ind i min sjæl 

Det er dejligt melodisk 
Typisk menneskers energi 
Universet og os 

 
 De er to, men af én 

 Universet og det menneskelige 
 De er meget smukke  
 Og de er meget gode 

 
 Som et billede af poesi 

 Med et utal af betydninger 
 Kuglepennen kan ikke beskrive det 
 Melodien finder vi for evigt 

 
 Vi føler stadig kærlighed 

 Universets energi 
 Hvor den er i mig for evigt 
 Og skaber en ny kilde af liv 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 
Từng bước từng bước thầm 
Qua đồng hoang tuyết trắng 

Xuyên rừng núi chập chùng 
Mây bay ngang tầm mắt 

 
Vượt xuống tới đồng bằng 

Đi xuyên qua thành phố 
Trở lại cánh đồng hoang 
Đi ngang qua vùng biển 

 
Mắt khép nhìn dĩ vãng 

Nhớ lại lúc còn xanh 
Lòng hỏi lòng thổn thức 
Mắt ngắm nhìn vũ trụ 

 
Dạt dào mãi trong ta 

Du dương quá lạ kỳ 
Điển quang con người có 
Vũ trụ ta với ta 

 
Tuy hai nhưng mà một 

Vũ trụ và con người 
Xinh sao quá là xinh 
Đẹp sao quá là đẹp 

 
Như một bức tranh thơ  

Với muôn ngàn ý nghĩa 
Bút mực tả không ra 
Du dương ta tìm mãi 

 
Vẫn cảm thấy yêu hoài 

Điển năng của Vũ Trụ 
Vẫn ở mãi nơi ta 
Phát ra nguồn sống mới 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 


