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SỐ 133 NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2015 

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. 

 
GIÚP NGƯỜI 

 
Kệ 

 
Giúp người giải thoát, thế gian mê 

Tham thiền học đạo, hết còn chê 
Trong đời có đạo, nào ai biết? 

Giác ngộ người tu, độ giúp đời 
 

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. 

1136. Hỏi: Độ người là sao, xin thiền gia minh giải? 

1137. Hỏi: Tu thân là sao? 

1138. Hỏi: Đức Phật Thích Ca có tu theo sắc không? Sắc tướng sẽ làm ta lụn bại hèn hạ là sao? 

1139. Hỏi: Vì sao Phật là bình đẳng? 

1140. Hỏi: Anh Lợi thường hay nói Phật, vậy anh có thấy được Phật bao giờ? 

1141. Hỏi: Làm thế nào tránh nạn tai và bệnh hoạn? 
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1142. Hỏi: Tu theo Vô Vi điển quang trường sanh học là tu như thế nào mới đúng? 

 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/06/2015 

1136. Hỏi. Độ người là sao, xin thiền gia 

minh giải? 
 
Đáp: Dạ thưa. Độ người có nghĩa là giúp 

người tu, giác ngộ nhanh. 
 

Kệ 
 
Giúp người giác ngộ, học tiến nhanh 

Điển thanh ban rải, kệ kinh thiền 
Nắm lấy chơn tình, tu tiến mãi 

Đừng nên giải đải, việc tu thân 
 

Odense, ngày 13/06/2015 
 

1137. Hỏi. Tu thân là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu thân là làm cho thân mình 

khoẻ mạnh cường tráng và ít bệnh tật. 
 

Kệ 
 
Điển quang Trời Phật, giúp tu thân 

Bạn nên cố gắng, học chuyên cần 
Có pháp soi hồn, nhìn thấy rõ 

Thân mình bệnh hoạn, nhớ hành siêng 
 
 

Odense, ngày 14/06/2015 

1138. Hỏi. Đức Phật Thích Ca có tu theo 

sắc không. Sắc tướng sẽ làm ta lụn bại hèn 
hạ là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu theo sắc tướng làm người 
tu mê hoặc, mấy ngàn năm. Tu sắc tướng 

cũng giống như người làm quan có mang lon 
quân hàm và giống như người làm chính trị. 

 
Kệ 

 
Hữu hình sắc tướng, sẽ hoại tan 
Tham dục người tu, mê mẫn làm 

Khí thế không còn, tâm Phật giã 
Tham lam dâm loạn, mãi cầu vinh 

 

Odense, ngày 15/06/2015 
 

1139. Hỏi. Vì sao Phật là bình đẳng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu xuất hồn lên tới cõi trên ngộ 
các vì Phật, Ngài không bao giờ tỏ ra cử chỉ hay 
thái độ, Ngài là Phật, mà vẫn bình thường tiếp 

mình. Ở thế gian người tu chưa xuất hồn thấy 
Phật, và thường hay chứng tỏ mình là Phật. 

 
Kệ 
 

Cúi đầu kính Phật, ở vị cao 
Áo vải giản đơn, tiếp dạy mình 

Khí khái của người, luôn thanh thản 
Bình thường giản dị, thật thanh cao 
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Odense, ngày 16/06/2015 

 
1140. Hỏi. Anh Lợi thường hay nói Phật, 

vậy anh có thấy được Phật bao giờ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu xuất hồn thì thỉnh thoảng 

sẽ thấy Phật. Con Thành Lợi có thấy Phật 
giữa ban ngày. 

 
Kệ 
 

Ban ngày thấy Phật, mới là hay 
Biết rõ mình đây, chẳng mơ lầm 

Sát na chốp nhoáng, hồn mình thấy 
Đức Phật hiện ra, trước mắt mình 
 

Odense, ngày 17/06/2015 

1141. Hỏi. Làm thế nào tránh nạn tai và bệnh 
hoạn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác thực hành thiền cho thật 
siêng, để giác ngộ, sau đó Trời Phật sẽ chứng 

tâm. 
 

Kệ 
 

Tu tâm sửa tánh, tránh nạn tai 
Làm lành tránh ác, sẽ gặp may 
Tương lai sáng lạn, hành tu sửa 

Vô Vi khai triển, điển linh quang 
 

  

 
Odense, ngày 18/06/2015 
 

1142. Hỏi. Tu theo Vô Vi điển quang trường sanh học là tu như thế nào mới đúng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu theo pháp Vô Vi điển quang trường sanh học là tu: Cả tâm lẫn thân, cả đời 
lẫn đạo. Mới đạt điển càn khôn. 

 
 
             Kệ  
 
             Khó tu khó tiến, hiểu tâm linh 

             Đời đạo phân minh, rõ tiến trình 
             Thực hiện tu thiền, tâm điển tốt 
             Thân mình khỏe mạnh, biết càn khôn 

                     

 

 
THÔNG BÁO 

Cáo Lổi, báo Phát Triển Điển Năng đến trễ, xin quý Cô Bác thông cảm.  
Lý do, www.voviland.com và lethanhloi@hotmail.com bị trục trặc kỹ thuật. 

 
Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 
 

 

 

 

 

http://www.voviland.com/
mailto:lethanhloi@hotmail.com
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

 
GIFT MOD GIFT 

LẤY ĐỘC GIẢI ĐỘC 

TÔNG CHỈ PHẬT TỔ NHƯ LAI 

 

Her er oprindelig Buddha Như Lai metode 
Lærer dig, at Vo Vi ægter discipliner 

Buddha viser dig, hvordan at mediterer 
At bruge gift mod gift 
 

Mennesker har ofte fået socialt dårligt 
samvittighed 

Ondskab og dårligt energi trænger ind i 
vores sinde 
I mange år tidligere liv og stadig 

eksisterende 
Så får helle kroppen dårligt og sindet kan 

ikke opdage 
 
Nu skal vi lære Buddhas Như Lai metode 

Og håber på, at løse den dårlige energi i 
os 

Lever i den verden 
Er den beskidt, og spredt ud hvor som 
helst 

 
Bør vi bruge metode energi indre fra 

At lærer Vô Vi vejret trækning  
Bruger den både dag og aften 
Så opdager vi, at metoden er rigtigt 

energi 
 

Tag stillinger til at meditere flittigt 
For at åbner sind, bør vi bruge Nam Mô 

A Di Đà Phật, at sige i sind 
I langt tide, så kommer vi frem ad 
Og vi er kommet til at forstå, vores 

Buddha metode 
 

Như Lai og Xá Lợi betyder én 
Vi mediterer, så kommer vi tilbage fra 
den gamle rod 

 

Tông nầy là của Như Lai 
Chỉ cho đệ tử Vô Vi chân truyền 

Như Lai dạy pháp tham thiền 
Phải dùng cái độc, khử điều độc ra 
 

Con người nhiểm tánh Ta Bà 
Tà ma điển trược xâm vào thân tâm 

Nhiều năm nhiều kiếp đến giờ 
Toàn thân dính trược tâm nào có hay 
 

 
 

 
 
Bây giờ học phép Như Lai 

Mới mong giải phá độc tà trong ta 
Ở trong cái cảnh Ta Bà 

Đi đâu cũng trược, hoành hành tứ tung 
 
 

 
Phải dùng cái phép nội công 

Vô Vi hít thở đẩy tà độc ra 
Gắng công dụng pháp đêm ngày 
Siêng hành sẽ thấy pháp nầy nội công 

 
 

Công phu cố gắng tham thiền 
Để cho tâm mở phải dùng Nam Mô 

Lâu dần tâm thức tiến vô 
Mới mong hiểu được tông truyền của Ta 
 

 
 

Như Lai, Xá Lợi nghĩa là 
Một nhà tu luyện, trở về nguyên lai 
Như là như thế, ngộ Ta 
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THÔNG BÁO 
Cáo Lổi, báo Phát Triển Điển Năng đến trễ, xin quý Cô Bác thông cảm.  

Lý do, www.voviland.com và lethanhloi@hotmail.com bị trục trặc kỹ thuật. 
 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 
 

 

Như Lai betyder også sådan, kender du 

mig 
Như Lai betyder også kommer tilbage og 

genopstår gode energi 
 
Se den onde, men den ikke onde 

Den som den, så den er ikke noget onde 
Den er så onde, så vi er den gode 

Ikke de onde, og hvem viser, hvem er de 
gode, og de ægtemænd 
 

Løs den opgave, sådan! 
Så forstår vi, at Buddha metoden har 

overført Deres visdom til os 
Vores sinde er beskidt i langt tide 
Hvis vi ikke lærer den, så løser vi ikke 

vores daglige problem 
 

Ånden ritual vil komme frem, så 
accepterer vi med det dårligt og det 

ubehageligt 
Ikke oplever ubehageligt, ikke kommer 
frem ad, og ikke løser problem 

Billede rundt omkring os, er altid onde 
Vi går hvor som helst og klarer den, så 

opdager vi, at den dårligt er den gode 
chance at lære, at opleve, at løse 
 

Bøn til Gud og Buddha 
På vejen frem skal vi have modig at 

mediterer 
Ved at mediterer, så erkender vi godt, at 
vi er heldige 

Guds og Buddhas energi giver til dig, 
søde mennesker 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Lai là trở lại, hồi sinh điển lành 

 
 

 
 
Thấy tà mà chẳng là tà 

Nó là thế đó, lấy chi mà tà 
Có tà mới thấy, có ta 

Không tà, sao thấy ta là Chơn Như 
 
 

Giải cho như thế mới là 
Hiểu thông, tông chỉ của Ta đã truyền 

Tâm mình đã độc triền miên 
Không dùng độc giải, làm sao hết phiền 
 

 
 

Tâm linh muốn tiến phải phiền 
Không phiền, không tiến, có đâu giải 

phiền 
Quanh ta là cảnh độc tà 
Đi đâu cũng tiến, thấy tà là duyên 

 
 

 
 
 

Cầu Trời, cầu Phật tiến xuyên 
Đường đi dũng tiến phải lo tham thiền 

Tham thiền mới ngộ được duyên 
Điển lành Trời Phật, ban cho người hiền 
 

 
 

 
Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

http://www.voviland.com/
mailto:lethanhloi@hotmail.com
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NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRỊ BỆNH:  

 
 

 
 
CHRISTENSEN 43 TUỔI NGƯỜI ĐAN MẠCH 

 
BỆNH BẠI LIỆT BẨM SINH 43 NĂM 

 
ĐƯỢC TRỊ KHỎI 
 
 
 

  
 

ANH TƯ, 66 TUỔI 
BỆNH TAI BIẾN ĐỘT QUỴ, ĐƯỢC TRỊ KHỎI.  
ĐI LẠI ĐƯỢC.  

 
 


