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SỐ 225 NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2018 

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. 

 
 

36 PHÁP TƯỚNG  
QUÁN THẾ ÂM 

 
Kệ 

 
Pháp nầy giúp bạn, đổi thay căn 

Trước kia tiền kiếp, đã không hiền 
Nay dụng pháp thiền, tu sửa tiến 

Diệu tướng thay hình, chứng Quán Âm 
 

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. 

1871. Hỏi. Pháp tướng Vô Vi là sao?  

1872. Hỏi. Đức Phật Di Lạc có phải như hình tượng mập béo, như người ta làm không ?  

1873. Hỏi. Trong chùa, người ta nói Phật có ngàn mắt, là sao ?   

1874. Hỏi. Trong chuà họ thờ Phật trăm cánh tay là sao, có thật không?  

1875. Hỏi. Còn Thiên Nhỉ là sao ?  

1876. Hỏi. Pháp tướng Quán Thế Âm là sao ? 

1877. Hỏi. Tại sao, không phải một tướng, mà ba mươi sáu tướng? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/01/2018 

 
1871. Hỏi. Pháp tướng Vô Vi là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Phương pháp Vô Vi, tu đúng sẽ tạo ra hão tướng. Tướng nầy gọi là pháp tướng.  
 

Người đời nói pháp tướng, nói lý thuyết suông, họ dựa trên lý thuyết.  
 

Hôm nay Vô Vi, mình có thể thấy tận mắt. Tu Vô Vi, tu điển quang có thể thay đổi được tướng 
mạo mình.  
 

Trước kia mình là người yếu đuối, bệnh hoạn, mê chấp và ngu si.  
 

Hôm nay trở thành khoẻ mạnh, sáng suốt và thông minh. 
 
Pháp nầy chứng thực Pháp tướng, nó là sao, mình thấy rõ. Con người mình thay đổi hẳn.  

 
Pháp thiền Vô Vi điển quang trường sanh học nầy. Là phương pháp thời đại mới.  

 
Tu về ĐIỂN, TÂM và THÂN quân bình.  
 

 
Kệ 

 
TƯỚNG mình thay đổi, rất hồn nhiên 

DO điển bề trên, chiếu độ mình 
TÂM tưởng Phật Trời, luôn nhớ lấy 
PHÁT ra hào khí, pháp Vô Vi 

 

              
 

Truyền nhân Vô Vi, bàn tay có dấu ấn Vô Vi, VV 
 

Odense, ngày 13/01/2018 
 
1872. Hỏi. Đức Phật Di Lạc có phải như hình tượng mập béo, như người ta làm không?  

 
Đáp: Dạ thưa; Đức Phật Di Lạc, Ngài giống Phật Tổ Như Lai. Không mập, không ốm.  

 
Còn hình tượng mà người ta đúc, là giả.  
 

Các bạn tưởng tượng coi, Ông Phật mà mập béo, bụng bự, như vậy, cũng giống như người mập, 
tham ăn, tham uống.  

 
Người tu, không xuất hồn được và hội ngộ cùng chư Phật, thì không biết, HÌNG DÁNG Phật ra 
sao.  

 
Phật là người diệt THAM. Không có vị Phật nào béo mập, như vậy.  

 
Các Bạn tu, lấy trí tuệ ra minh xét.  

 
Có ai thấy Đức Phật Di Lạc không?  
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Họ chỉ làm đại, bán kiếm tiền, đó là bán Phật, bán Thần và bán Thánh.  

 
Các vị cao tăng VN hải ngoại, còn đem tượng Phật, bán đấu giá.  

 
Tôi được thông điệp Bề Trên cho biết, Đức Phật Di Lạc giống như Đức Phật Như Lai Phật Tổ.  
 

Như Lai Phật Tổ, tôi có diện kiến Ngài, trong lúc tôi thiền định ban ngày và xuất hồn thấy Ngài. 
Nên tôi nhớ rõ.  

 
Tôi thấy Ngài trên Thiên Không, trong lúc Ngài thuyết pháp cho hằng hà vô số chư Phật.  
 

Hình dáng Ngài, luôn lúc nào cũng ẩn trong tôi.  
 

  
Kệ 

 
Phật ngài là bậc, dạy diệt tham 
Thế nên không thể, béo mập phì 

Các bạn tu thiền, thông minh xét 
Phật ngài là bậc, đấng hùng anh 

 
 

 
 

 

        
 

Đây không phải Phật Di Lạc, không có vị Phật 
nào, béo mập phì, như người phàm tục, không 
lẽ Phật tham ăn. Thế gian tạo sai hình Phật. 

Hôm nay được đính chánh.  
 

Odense, ngày 14/01/2018 
 

1873. Hỏi. Trong chùa, người ta nói Phật có ngàn mắt, là sao?  
 
Đáp: Dạ thưa; Không có vị Phật nào ngàn mắt. Trong chùa họ không hiểu, nên ca tụng Phật có 

ngàn mắt, thành ra phản khoa học và mê tín. Người mà ngàn mắt, chỗ đâu mà chứa. 
 

Phật thì có ba mắt thôi.  
Hai cặp mắt, giống như người thường và con mắt thứ ba, nằm giữa trán, gọi là đệ tam thần 

nhãn.  
 
Anh tu Vô Vi, con mắt thứ ba, nó hiện ra. Anh hết hồn.  

 
Chỉ có con mắt thứ ba, mà anh thấy xa, hiểu rộng, thiên đàng, địa ngục và nhân gian.  

 
Ngàn việc anh thấy, hiểu và biết, bằng con mắt thứ ba. Nên gọi là Phật có ngàn mắt.  
 

Thấy như vậy, hiểu như thế, thì anh mới cứu khổ và ban vui.  
 

 
Kệ 

 
Nhãn thần xuất hiện, giữa trán ta 
Thấy được rất xa, ở cõi tà 

Tâm điển giúp đời, luôn nung nấu 
Cứu khổ ban vui, nhẫn nhục hành 

 

 

     
 

Chửa Bệnh giúp người 
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Odense, ngày 15/01/2018 

 
1874. Hỏi. Trong chuà họ thờ Phật trăm cánh tay là sao, có thật không? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Không có vị Phật nào trăm tay, anh tưởng tượng coi. Con vật ba đầu, ba chân 
trên mạng mình thấy kinh hồn, nó là quái thai.  

 
Con người cũng vậy, ông Phật cũng vậy bình thường, đầu, mình và tứ chi. 

 
Nhìn hình đức Phật Thích Ca, ai cũng hiểu.  
 

Trong chùa họ không hiểu, nên làm những hình tượng ma quái, dị họm. Không nên tin.  
 

 
 
Sỡ dĩ Phật trăm cánh tay, là trăm việc, Ngài đều làm thông suốt.  
 

 
Kệ 

 
Vô Vi tâm đạo, sống thực hoà 

Đời là tạm cảnh, sống tạm qua 
Ơn Cha, nghiã Mẹ, ta thời nhớ 

Làm tốt cho ta, trả nợ đời 
 

 
 

          
Tổ chức dọn dẹp rác trong khu vực mình ở 

 
 

 
Odense, ngày 16/01/2018 
 

1875. Hỏi. Còn Thiên Nhỉ là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Thiên Nhỉ là lỗ tai, cách xa ngàn dặm, mà anh có thể nghe, việc đó, nó hiện ra 
cho anh thấy.  
 

Lỗ tai anh, nó có con mắt.  
 

Nên anh nghe, mà thấy. Cái nầy huyền bí. Anh tu sẽ chứng.  
Anh có thể nghe và phân định được Thánh, Thần, Tiên, Phật, Ma và Qủi. 
 

 
Kệ 

 
Điển quang sáng toả, khắp nẻo đường 

Huyền diệu vô cùng, Phật pháp tu 
Không thể tưởng rằng, Thiên Nhỉ có 
Ai dè tâm tịnh, thấu Trời thiên 
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Tâm tịnh đo độ stress 1% 
Thân tịnh quân bình không dấy động 

 

 

Odense, ngày 17/01/2018 
 
1876. Hỏi. Pháp tướng Quán Thế Âm là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đức Phật Quán Thế Âm, ngài có ba sáu diệu tướng. Anh tu pháp Vô Vi điển 

quang trường sanh học thì sẽ chứng được ba mươi sáu diệu tướng của Ngài. Lúc đó anh mới thấy 
sự huyền diệu của chư Phật và pháp tu.  
 

Người ta nói ba mươi sáu pháp tướng không còn là hi hữu.  
 

Tôi chứng minh được thì cô bác anh chị cũng sẽ chứng minh được.  
 
Đó là cái diệu pháp của Vô Vi.  

Nói được và chứng minh được bằng điển quang và hình ảnh. 
 

 
Kệ 

 
Điển quang sẽ biến, đổi con người 
Từ xấu trở thành, tốt đẹp tươi 

Cô Bác vui cười, tâm điển đạt 
Hồn nhiên tự tại, sống an yên 

       

 
 

 

Odense, ngày 18/01/2018 
 

1877. Hỏi. Tại sao, không phải một tướng, mà ba mươi sáu tướng?   
  
Đáp. Dạ thưa. Ngài là một tướng, nhưng nó thay đổi, nhiều tướng khác nhau, tuỳ theo hoàn 

cảnh. Nên có người biết Ngài là Phật, nếu truy lùng chân lý.  
 

Còn về phương diện khác, hoàn cảnh khác thì tướng pháp của Ngài cũng sẽ thay đổi tuỳ theo 
thời kỳ.  
 

Không nhất thiết là luôn lúc nào, Ngài cũng là Phật. 
  

Có khi Ngài làm ăn xin, để độ người. Có khi Ngài bị đánh đập, bị hành hạ, để độ người. Nói 
chung ba mươi sáu pháp tướng, hiện rõ trong anh.  
 

Anh tu, anh mượn kỹ thuật người thành đạt. Giải trược và nghiệp lực thì anh chứng đạt. 
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Kệ 
 

Một lòng một dạ, giúp người tu 
Giải hết oan khiên, chớ hận thù 
Khung cảnh Phật Trời, trong trí nhớ 

Xưa kia tiền kiếp, cũng là Tiên 
 
(Tiên và Phật thì rất đẹp, hiền hoà và dễ kính ) 

   

        
 

Quyên tiền giúp trẻ em bệnh tật trên thế giới 
 

 

 
TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

Song ngữ Việt / Danmark 

JEG VIL DELE MIN KÆRLIGHED 

Tình Nầy Tôi Muốn Chia San 

 
Jeg vil gerne dele min kærlighed med dig 

For hvis man bor på jorden og vil komme 
hjem til det himmelske land 

Skal man tænke på Paradis og vende 
tilbage 
Og finde et roligt sted at studere Vo Vi 

meditation 
 

Hvis verden imidlertid er en drøm 
Og du ikke kan finde den vej, du skal gå 
ad 

Så kan du begå en fejl 
Og dit liv bliver hårdt og sygt 

 
Jeg vil dele min verden med dig 

Så du kan lære af energien fra Universet 
Din sjæl vil flytte til Paradis 
Og du skal rehabilitere den 

 
Så kommer du til Paradis, som Gud giver 

dig 
Din verden skifter, når du lærer Vo Vi 
meditation 

Så finder du Kærlighedens vej 
Og Gud giver dig Vo Vi meditation 

 
Buddhas vej vil hjælpe dig med at finde 
vejen 

Du vil lære meditation og komme i 

 
 

Tình nầy tôi muốn chia san 
Cho người nhân thế cùng tàu về quê 

Hướng thanh quay lộn trở về 
Tìm nơi thanh giới lo hồn trùng tu 
 

 
 

Cuộc đời giấc mộng ngao du 
Lê thê trên thế biết đường nào đi 
Cuộc tình đã lở khắc ghi 

Thành ra khổ nạn tâm thành bịnh đau 
 

 
Tình nầy tôi muốn gửi trao 

Cho người nhân thế trao dồi điển quang 
Tâm linh chuyển đến Thiên Đàng 
Tu tâm luyện tánh để mình bước sang 

 
 

Đường về Thiên Quốc Cha ban 
Vô Vi Phật Pháp đổi sang thế tình 
Tình thương chuyển giải chung đường 

Vô Vi pháp lý do Trời định ban 
 

 
 
Con đường Phật pháp chuyển sang 

Lo tu học đạo để sang cõi Trời 
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Paradis 

Ånden er åben alle steder 
Med en ærlig sjæl, så kommer du hjem til 

Gud 
 
Jeg siger dig helt ærlig  

At du skal lære meditation, så kommer 
du til Paradis 

Hvis den verden er ærlig, vil du blive 
tilgivet 
Og med Buddhas kærlighed kommer du 

over i en ny verden 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Tâm linh nới rộng khắp Trời 

Chơn tình bộc phát mới về quê Cha 
 

 
 
Tình nầy nhắn gửi thiết tha 

Lo tu sửa tiến để mà thăng hoa 
Cuộc đời phải thật thứ tha 

Tình thương Phật pháp mới qua tình đời 
 
 

 
 

Thân thương 
Thành Lợi Lê 
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