
Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

  

 

SỐ 205 NGÀY 01 THÁNG 07 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. 

 
DÂN BÍCH NGỌC 

 
Kệ 

 
Giống nầy tu luyện, Điển, Tâm, Thân 

Phát triển đường tu, thật rõ ràng 
Tinh, Khí dũng hành, tu thanh tịnh 
 Lâu dần ánh sáng, toả hào quang 

 
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. 

1723. Hỏi. Người tu thiền Vô Vi không buồn là sao  ?  

1724. Hỏi. Ngũ hành là gì ?  

1725. Hỏi. Tại sao phải tu thân ?   

1726. Hỏi. Tu thiền không nên vui là sao ?  

1727. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh hoạn ?  

1728. Hỏi. Chân lý tìm nơi đâu ? 

1729. Hỏi. Tại sao con người không đạt được chân lý ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/06/2017 
 

1723. Hỏi. Người tu thiền Vô Vi không buồn là sao ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Ở đời nó làm cho mình buồn phiền, mình không có phương pháp giải độc, thì sự 

buồn phiền kéo tới. Buồn nó làm mình già, phiền nó làm mình bệnh.  
 

Mình phải dụng pháp tu thiền điển quang mới giải được, còn nói lý thuyết không có giải.  
 

Nắng, mưa, giông, bão, có sập tới thì cũng phải ngưng.  
Cái chuyện buồn nó đưa tới thì cũng phải dừng.  
 

Buồn là mình không có quán thông cái sự việc nghiệp báo, bất chợt nó đưa đến thử tâm.  
 

Mình ngoan ngoãn chấp nhận thì nó sẽ hết. Lâu dần thì thần hồn mình sẽ quen cảnh buồn và 
vượt khỏi cảnh buồn.  
 

Thấy nó không có ăn chung gì với mình, cảnh đời là giả.  
 

Thấy người ta đối xử tệ bạc với mình, nhưng mình vẫn vui.  
 
Vẫn vui là bạn không bao giờ, oán trách họ. Nhờ họ, bạn mới xoá hết nổi buồn trong tâm.  

 
Nó đưa tới, là nó đưa tới, sống ở đời là nó phải vậy.  

 
Mình không làm phiền, thì người khác cũng nếu kéo mình. Tại vì họ nằm trong ngũ hành và 
mình cũng còn nằm trong ngũ hành. Mặc dù mình thoát ra ngũ hành. 

 
Pháp nầy giúp cho bạn khai mở ĐIỂN QUANG.  

Bạn hành, bạn mới đạt TRÍ HUỆ. 
 
Rồi bạn sẽ thấy, ai ai cũng buồn, chỉ riêng bạn không buồn. Bạn không buồn là bởi vì, bạn giải 

được, ĐIỂN TRƯỢC bên ngoài và bên trong nội tạng.  
 

Đây là một bài học tiến hoá. 
 

 
Kệ 
 

Pháp nầy giúp bạn, đạt điển quang 
Chẳng có cúng xin, trọng thực lòng 

Siêng học đạo thiền, thi thơ điển 
Thực hành trung đạo, sẽ tiến xuyên 
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Odense, ngày 23/06/2017 

 
1724. Hỏi. Ngũ hành là gì?  

 
Đáp: Dạ thưa; Ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hỏa và thổ, trong đó có. Chua, cay, chát, đắng, 
mặn, nồng, thương và ghét.  

 
Ngũ hành nó làm cho mình phát triển và nó cũng làm cho mình trì trệ.  

Thành ra con người cần phải học tu điển quang để thoát ra ngũ hành.  
Bởi vì, ngũ hành, nó là điển của càn khôn. Càn khôn sanh ra ngũ hành.  
 

Bạn chỉ có tu thiền Vô Vi để quán thông.  
Không có cái pháp nào, mạnh và nói rõ ràng bằng pháp nầy.  

 
Bạn là vũ trụ, càn khôn. Càn khôn, vũ trụ là bạn.  
 

  
Kệ 

 
Ngũ hành vận chuyển, tứ lung tung 

Khó tránh trược xâm, nếu không thiền 
Tâm tánh cuốn cuồng, trong động loạn 

Con người giải trược, luyện tu thân 
 

 

 
 

Odense, ngày 24/06/2017 
 

1725. Hỏi. Tại sao phải tu thân?  
 

Đáp: Dạ thưa; Thân xác mình quý giá, mà mình không hay biết. Bảy ức niên mới trở thành 
người. Được thành người, có tâm và thân, mà mình không thương sót và quý trọng. Thành ra 
con người mang bệnh tật và nạn tai.  

 
Nếu bạn tu TÂM, THÂN và ĐIỂN thì THÂN của bạn, quý giá vô biên, trở thành nhà hiền triết.  

 
Bạc tỉ cũng không chế ra được bạn. Bạn tu thân thì bạn sẽ có hào quang, như ông Phật.  

 
Bạn tu thân, thì thân bạn mới giải thoát ra khỏi ngũ hành. Bạn mới chính là dân BÍCH NGỌC.  
 

 
Kệ 

 
Dũng mãnh hơn xưa, nếu học thiền 

Tâm tánh hiền lành, Phật quý thương 
Xưa kia khó hiểu, con người đạo 
Bây giờ quý trọng, mọi người ân 
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Odense, ngày 25/06/2017 

 
1726. Hỏi. Tu thiền không nên vui là sao ? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Đã nói, đời là giả, tiệc nào thì cũng tàn. Thì chuyện vui nào, nó cũng tan.  
 

Người đời, người ta được vui, ham vui, thì HỌ cuốn cuồng trong tham mê và dẫn dắt con người 
đến ngu muội. Ngu muội là mình nhìn bên ngoài tưởng thật. Và bị trần tục, nó xâm chiếm nội 

tạng và nội tâm.  
 
Bạn tu thiền thì bạn giáo dục, lục trần để nó quán thông, cái VUI sẽ tắt, và nó sẽ đưa bạn tới sự 

buồn phiền. Và nó sẽ quyến rũ, bạn hư hèn và bệnh hoạn.  
 

Mình biết được nguyên lý nầy, mình mới dừng lại và không ngạo mạn.  
 
Vui cũng được, mà buồn cũng không sao.  

Sống tạm để cứu đời, chứ không phải mê đời. Người ta mê, nhưng bạn không mê. 
 

 
Kệ 

 
Đạo đời tiếp tục, nó chuyển giai 

Định luật trái ngang, diển khắp đàng 
Tự tại tu thiền, trong hiện tại 
Quán thông âm đạo, chẳng so tài 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 26/06/2017 
 

1727. Hỏi.  Tại sao con người bị bệnh hoạn? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tại vì mình ham vui, trong bản thể mình, càn lớn tuổi, càn trược. Mà trược đó, 
nó có sẳn trong người, mà mình không tin, người tu thiền giác ngộ nói.  
 

Anh tu một thời gian, anh thấy rõ ràng, ai ai cũng có trược và mang trược trong người, không 
sao tránh khỏi.  

 
Bị bệnh hoạn, mình mới hiền, bị bệnh hoạn mình bớt hung.  
Bị bệnh hoạn, mình mới chịu tu. Họ không bị bệnh, khuyên họ tu, họ chửi.  

 
Tu thiền Vô Vi có được sức khoẻ tốt, anh mới biết, Trời Phật độ.  

Cúng váy, van xin, Trời Phật độ không được. 
 
Phương pháp thiền điển quang nầy, là giúp cho bạn giải trược và giác ngộ chân lý.  

 
Mà chân lý thì rất khó quán thông.  

 
Nên các nhà sư hay tu sĩ cũng vẫn mang trược như thường.  
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Kệ 
 

Trược khí trong người, khó giải thông 
Ẩn núp trong tâm, máu, óc mình 
Phải dụng pháp thiền, điển quang Phật 

Thực hành chăm chỉ, giải nghiệp căn 
 

 

 
 

 

Odense, ngày 27/06/2017 
 

1728. Hỏi.  Chân lý tìm nơi đâu? 
 
Đáp: Dạ thưa. Chân lý khó quán thông là người đời không hành và không tin Trời Phật khuyên 

giải về chân lý. Chẳng hạn Trời Phật khuyên con người đừng tham danh, nhưng chính người 
tu vẫn còn tham. Thì làm sao quán thông chân lý.  

  

 

Kệ 
 
Chân lý lời vàng, chúc bạn tu 

Dù cho bạc tỉ, chẳng đổi bàn 
Bạn phải thực hành, trong giáo điển 

Ngọc Hoàng ban chiếu, ánh hào quang  
 

 

 
 

 
Odense, ngày 28/06/2017 
 

1729. Hỏi.  Tại sao con người không đạt được chân lý? 
       

 Đáp. Dạ thưa. Tại vì, con người ghét chân lý, nghe chân lý là không ưa, ghét Phật, trách Trời, 
thích giả tạo, u ơ, mượn danh Phật Chúa.  
 

Tu mà còn sợ nghèo, sợ chết thì làm sao quán thông chân lý.  
 

Phải thực hành và tìm hiểu vị minh sư để học đạo, mới quán thông cái thực nghiệm của người 
truyền pháp. Từ đó anh mới truy lùng chân lý.  
 

Người truyền pháp họ tu tới chết, mới chứng ngộ chân lý. Còn mình tu giả thì làm sao đạt được 
chân lý.   

 
Tu mà đầu đề không hiểu, lấy gì thuyết chân lý.  
 

Chân lý chỉ có một, không có cái chuyện, cộng cái nầy, rồi cộng cái kia. Đồ lừa bịp.  
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Kệ 
 

Chân lý tròn đầy, rất dễ thương 
Nó giúp cho ta, phát hiện tà 
Dụng pháp soi hồn, tăng ánh sáng 

Truy tìm thiên cảnh, ở trong ta 
 

 

 

   
 

Đo độ stress bằng iphone  1 % 

Dùng kỹ thuật nầy, đo trình độ thầy tu 
 

 
Odense, ngày 29/06/2017 
 

1730. Hỏi.  Ông Tư nói. TRỐNG LÒNG ĐẦY BỤNG là giềng mối, vạn sự quay về một chữ thanh 
là sao? 

       
Đáp. Dạ thưa. Bên trong tốt thì bên ngoài tốt.  
Bên trong xấu thì bên ngoài xấu. Thì mình phải dụng công, hành pháp đúng đắn, thanh lọc 

chính xác căn bản phần hạ thừa. Không theo bất cứ ai. Người nào tu cao, nói thơ hay mặc kệ. 
Mình lo mình thôi.  

 
Những người tu, cho là cao, HỌ là thiền sư GIẢI chưa hết trược ở phần hạ thừa, là BỤNG.  
 

Nên tu cao thiền sư, mà còn bị điển xáo trộn, bị tai biến. 
 

TRỐNG LÒNG ĐẦY BỤNG là mình phải thực hành. BỤNG KHÔNG CÓ GÌ. THÌ NÓ MỚI TRỐNG. 
 

 
Kệ 
 

Trống lòng thấy rõ, đạo trong ta 
Bụng chứa càn khôn, chẳng chống tà 

Pháp tướng hiện thành, không dấu diếm 
Vạch ra chân đạo, ở lòng trong 

 

 

 
 

Bụng trống không 
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142. Thơ song ngữ Việt / Đan Mạch 

  

GLADE FOR UTILFREDSHEDEN, FOR SOLEN OG REGNEN 

VUI CÙNG THẾ SỰ NẮNG MƯA 

 
Aldrig tilfreds med hverken sol eller regn 

Vi skal holde fast i at meditere 
Vores sind er fortsat i udvikling 

Glæde, kærlighed, medfølelse og tro er 
opnået 
 

Vi har været sammen under himlens tag 
Og sammen med Guds lyde fra himlen 

Flere og mere avancerede øvelser så 
kommer vi meget hurtigt frem 
Vi har udviklet sindet vel rundt omkring 

os 
 

Du og jeg er ens 
Du og jeg, krop og sjæl er også ens 
Kærlighed skal vi udvikle 

Og bygge vores tillid i livet 
 

Vi har ikke noget imod regn og sol 
Den, som er utilfreds med sol og regn, 
har et trist liv 

Nu skal vi udvikle vores sind til en lys 
fremtid  

Og Guds billede skal vi prise 
 
Vi synger vores fest sang 

Livligt sind med naturlig glæde 
Livet er i meget konstant udvikling 

Hvem kan vide, at det her er kærlighed! 
 

Hverdagen er fuld af utilfredshed, sol og 
regn 
Vi skal holde fast i at meditere 

Nogle kan ikke lide denne sol og regn 
Men vi foretrækker stadig at være med 

sol og regn fra himlen 
 
Vi lever i livet med samfunds-og religions 

princippet 
Vi er glade for utilfredsheden, for solen 

og regnen 

 

Buồn cho thế sự nắng mưa 
Tâm ta vẫn quyết một lòng trùng tu 

Tâm ta phát triển miệt mài 
Từ bi hạnh đức thương yêu đạt hoà 
 

 
Chúng ta chung một mái nhà 

Chung quy thanh khí thanh âm của Trời 
Càng tu càng tiến càng nhanh 
Chung quanh phát triển tâm mình đạt 

thanh 
 

 
Chúng mình quy hội em anh 

Anh em là một vía hồn hội tương 
Chúng mình phát triển tình thương 
Thương yêu xây dựng tin yêu chính mình 

 
Chính mình chẳng có nắng mưa 

Ai mưa ai nắng, ai buồn hơn ai 
Tâm mình phát triển từ nay 
Tương lai tươi sáng tranh Trời hoà ca 

 
 

 
Chúng mình hát khúc hoan ca 
Tâm tư sống động vui cùng hồn nhiên 

Cuộc đời hạnh phúc triền miên 
Ai ơi có biết duyên tình là đây! 

 
Nắng mưa, mưa nắng hằng ngày 
Tâm ta vẫn quyết, vẫn tu tiến hoài 

Dù ai chẳng thích nắng mưa 
Nhưng ta vẫn thích, nắng mưa của Trời 

 
 
 

Sống trong nguyên lý đạo đời 
Nắng mưa, mưa nắng, tâm nầy cảm vui 

Thực hành, hạnh đức rèn trui 
Thương yêu tha thứ, thứ tha tiến hoài 
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Udøvelse af høj etik 

Lov at tilgive, tilgive og tilgive 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 


