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SỐ 160 NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2016 

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. 

 
PHẬT CHỈ 

 
Kệ 

 
Thực hành ”Phật Chỉ”, thật trung tâm 

Tông chỉ hành ”không”, điển nối vòng 
Nhất dạ trước sau, thiền tu ”sửa” 

Nhịn nhục thương yêu, cứu lấy mình  

 
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. 

1361. Hỏi. Tình bằng hữu là sao? 

1362. Hỏi. Chú Lợi giải thích dùm cháu, hạt minh châu, làm sao có? 

1363. Hỏi. Gia đình càng ngày, mất đi hạnh phúc, ly tan và đổ vở. Có cách nào làm cho gia đạo 

hạnh phúc? Xin chỉ dẫn cám ơn chú 

1364. Hỏi. Tại sao, con người cố chấp, có cách nào tránh khỏi?  

1365. Hỏi. Cố chấp là sao? 

1366. Hỏi. Điển quang của Phật Gia, là điển gì? 
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1367. Hỏi. Có điển quang của Phật Gia, để làm gì? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/03/2016 

1361. Hỏi. Tình bằng hữu là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tình bằng hữu thì rất thân 
thiện, không ghanh ghét và chê bai. Giúp đỡ 
nhau tận tình trong lúc khó khăn và qúy 

trọng lẫn nhau, không tính toán. 
 

Kệ 
 
Bằng hữu qúy nhau, mến bạn hiền 

Khó khăn giúp đỡ, chẳng tính toán 
Cá tánh tốt lành, luôn sẳn giúp 

Giúp người giúp bạn, giúp chúng sanh 
 

Odense, ngày 13/03/2016 

 
1362. Hỏi. Chú Lợi giải thích dùm cháu, hạt 

minh châu, làm sao có? 
 
Đáp: Dạ thưa; Từ trong khối óc, ẩn hạt châu, 

khi mình tu, làm lành, thiện, trung, hiếu thì hạt 
minh châu xuất hiện, giữa trán một vòng tròn, 

hào quang bay vòng vòng trước trán. Nhắm mắt 
thấy. 
 

Kệ 
 

Pháp nầy giúp Bạn, đạt minh châu 
Khí trung nhẫn nhịn, phải kiên trì 
Tinh tấn thực hành, không sao lãng 

Thần ”không” sẽ đạt, hạt minh châu 
 

Odense, ngày 14/03/2016 

1363. Hỏi. Gia đình càng ngày, mất đi hạnh 

phúc, ly tan và đổ vở. Có cách nào làm cho 
gia đạo hạnh phúc? Xin chỉ dẫn, cám ơn chú. 
 

Đáp: Dạ thưa; Sanh, trụ, hoại, diệt, là luật 
tuần hoàn ở thế gian. Cái vui không bao giờ 

vui mãi, cái buồn cứ ám ảnh thế gian. Khiến 
cho con người cần phải tu, để tìm lại sự 
muôn đời hạnh phúc. Muốn có sự hạnh 

phúc, ngày ngày, mình phải xây, những cái 
chỗ: Sứt mẻ.  

Sứt mẻ mà trám thì: 
 

Kệ 
 
Tương lai sáng lạn, ở nơi ta 

Ngày ngày thực hiện, sửa dựng xây 
Sứt mẻ không còn, khi tu tịnh 

Đừng nên cố chấp, ở nơi ta 
 
 

Odense, ngày 15/03/2016 
 

1364. Hỏi. Tại sao, con người cố chấp, có cách 
nào tránh khỏi?  
 

Đáp: Dạ thưa. Cố chấp là uất khí con người, 
chưa tan, còn dồn cục, trong tâm. Người cố 

chấp, là mắt không sáng, lỗ tai, bị dơ. Mình nên 
uống thuốc Phật, làm siêng hành thiền, từ từ, sự 
cố chấp sẽ tan.  

 
Kệ 

 
Uất khí tan dần, Bác hành siêng 
Niệm Phật thường xuyên, tránh làm ồn 

Thanh tịnh trong lòng, Trời Phật chiếu 
Hết còn bệnh hoạn, hết còn so 
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Odense, ngày 16/03/2016 

 
1365. Hỏi. Cố chấp là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Cố chấp là cái bệnh, người 
đời tìm không ra, rất nguy hiểm, không có 

thuốc thang nào trị khỏi. 
Nên thế gian khó bỏ được, nếu không dùng 

điển quang của Phật Gia. 
 
Kệ 

 
Bệnh nầy khó chửa, ở thế gian 

Thuốc thang nhơn tạo, khó giải trừ 
Bệnh hoạn vẫn còn, lan rộng tới 
Người nào gần gũi, cũng bệnh đau 

 

Odense, ngày 17/03/2016 

1366. Hỏi. Điển quang của Phật Gia, là điển gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác thực hành môn thiền Vô Vi 
điển quang trường sinh học, tại gia. Bác sẽ khám 
phá ra, con người Bác có điển của Phật Gia. 

 
Kệ 

 
Bí mật môn thiền, pháp Vô Vi 

Tu luyện tại gia, kiến Di Đà 
Pháp Lý có người, tâm chỉ điểm 
Lo chi không đạt, điển Phật ban 

 

  

 
Odense, ngày 18/03/2016 

 
1367. Hỏi. Có điển quang của Phật Gia, để làm gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu, Bác phải có điển quang của Phật. Điển quang của Phật giúp cho Bác 

khỏe, ít bệnh tật, sống lâu và giải thoát. Ông Phật có điển quang và Bác cũng có. Phật Gia thì 
hiện diện ở tại gia. Và khắp mọi nơi. 
 

Phật Gia, có nghĩa là Phật ở trong nhà mình. Mình tu tại gia, thì Phật nhà, sẽ độ cho mình tu 
nhanh hơn. Phật Gia thì điển quang gần gũi hơn, tốt hơn, giúp mình nhiều hơn, tu ở nhà thì 

mau thành đạt. 
 
             Kệ 

 
             Điển quang khó ngộ, ở nơi xa 

             Pháp lý tặng ta, một món quà 
             Tu tịnh ở nhà, ta sẽ thấy 
             Điển quang Trời Phật, sẽ giúp ta 
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Odense, ngày 19/03/2016 
 

1368. Hỏi. Tại sao tu trong Chùa, không có điển quang? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu trong chùa không có điển, là Thầy đó, không có điển của Phật. 

 
Và Phật bằng hình tượng thì không thể có điển. Xưa nay, nhiều người tưởng lầm. Nên cầu xin. 

 
Phật Gia là Phật ở tại gia, tại nhà mình, độ mình lẹ hơn, khi mình tu thiền Vô Vi. Bác cảm nhận 
thấy có.  

 
Bác chỉ cần công phu thiền, niệm Phật, uống thuốc Phật thì sẽ thành công và hiểu chiều sâu 

điển quang của Phật Gia. Nhà nào cũng có Phật Gia. Phật Gia thì cao siêu vô cùng, tận lòng 
giúp, ngài chuyển cái hào quang, cho mình, ngày càng sáng suốt hơn, khỏe mạnh hơn.  
 

Phật Gia thì không có ở trong chùa.  
 

Nếu Phật Gia ở trong chùa, làm sao độ chúng sanh, ở nhà tu.  
 

Phật thì không thể nào bị ai giam cầm và bị ai quản thúc .  
 
Thời đại mới, thời KHOA HỌC DI ĐÀ, Phật hiện diện khắp mọi nơi. Trong nhà tù, quốc hội, nhà 

bếp, nơi làm việc, ngoài đường phố.v.v. Nếu mình tu thiền điển quang trường sinh học thì sẽ 
chứng.  

 
             Kệ 
 

             Sẽ thấy tâm mình, phát triển cao 
             Luyện tu pháp Phật, điển Di Đà 

             Tâm tánh của mình, luôn bừng sáng 
             Từ bi ánh sáng, Phật chuyển sang 
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Odense, ngày 20/03/2016 
 

1369. Hỏi. Nhờ chú Thành Lợi, chỉ dùm tôi, giải bùa, vì không biết, khi nhận buà một vị Thầy ở 
VN đưa ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tôi gặp nhiều người, dùng buà. Bùa thì không tốt cho mình tu thiền.  
 

Người làm bùa cũng không tốt, khi bị bùa phản lại. Cũng bệnh, cũng nghèo và cũng chết.  
 
Đem lá bùa, gói vào cục đá, bỏ xuống nước. (sông, ao, biển….) 

Niệm ba lần: Nam Mô A Di Đà Phật. Hứa từ nay, con không dùng bùa nửa.  
Về nhà nhớ ăn chay, niệm Phật, sám hối thì hết. 

               
             Kệ 
 

             Tu thiền sẽ được; phước, tâm yên 
             Những chuyện ông lên, bà xuống, chớ dự vào 

             Cố gắng tham thiền, tu sửa lấy 
             Tham, sân, danh, dục, tự rời xa 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

105. Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch 

FORLÆNGELSE AF LIV 

 

TU GIA HẠN TUỔI THỌ 

 

Til forlængelse af vores liv 
Skal vi bruge Guds og Buddhas 

Kraft samt vise mennesker 
De tre hjælper os til at leve længere 
Lader os vide, at vi har fået støtte oven 

fra 
 

Hvis vi vil skænke os et langt liv 
Bør vi lære at træne meditations energi 
Vi kommer til at leve godt og smukt 

Herfra kan vi vide, hvad Gud, Han har! 
 

Ja Gud har, jord har og vi har 
Vi hjælper dig med at forlænge din 
alderdom 

I vores alderdom kan vi lide at tale om 
piger der blomstrer* 

 

Gia thêm tuổi thọ của mình 
Phải dùng điển lực của Trời, Phật, Tiên 

Ba người giúp bạn sống thêm 
Để cho bạn biết, có Thiêng độ mình 
 

 
 

Muốn cho tuổi thọ gia thêm 
Bạn nên học pháp tu thiền Điển Quang 
Con người của bạn cao sang 

Từ đây bạn biết tại sao có Trời 
 

 
Có Trời, có Đất, có ta 
Có ta giúp bạn, sống thêm tuổi già 

Tuổi già lại thích nói hoa 
Nói ra hiểu biết, hoa nào cũng thơm 
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* at tale om piger der blomstrer = at tale om sex  

* sindet tu = ånd rehabilitering med meditation 

 

Nu viser vi, at vi forstår mere om verden 

 
Vi kan blive skøre i vores gamle sjæl 

Vi bliver syge, når vi tager 
Penge og magt i verden 
Og så mister vi Guds energi 

 
Nu lytter vi til Buddha og hører dette ord 

Lær den korrekte metode og vi vil øge 
vores energi 
Viet-Nam Vo Vi meditation er universets 

uendelige energi 
Vi skal praktisere, så opdager vi med det 

samme effekt af meditation 
 
Vores sind er rigtig blidt 

Vi vil godt overtage Guds energi  
Vi skal bruge stor sandhed 

Så samler vi ny energi, som Guds nåde 
har  

 
 
For at tænke på det høje liv 

Skal vi pleje sindet tu* og passe vores 
krop, så krydser vi over til Himlen 

Alle skal tale sammen om Himlen 
Himlens dør er åben, men hvorfor kan vi 
ikke komme ind? 

 
Nu kommer Vo Vi energi meditation 

Buddhismens energi lærer vi og håber på 
at vi kommer til Paradis igen 
Alle skal tænke og tænke over 

Hvorfor Gud og Buddha er i os 
 

Vi ønsker at Buddha kommer til os 
Vi må studere hårdt, så kommer Buddha 
straks 

Nu har vi trænet afsides 
Med at trække vejret ind og ud for at leve 

mere 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

 
Thế nên già yếu điên hồn 

Nên già phải bệnh, tại vì ta tham 
Tham tiền, quyền chức thế gian 
Thế nên phải mất, điển quang của Trời 

 
Nay nghe pháp Phật y lời 

Học cho đúng pháp, người mình sẽ tăng 
Điển quang pháp Phật vạn năng 
Phải hành mới thấy, điển năng pháp thiền 

 
 

 
 
Tâm ta phải thật là hiền 

Mới mong thâu đoạt, điển quang của Trời 
Phải dùng chơn lý tuyệt vời 

Mới mong thâu lượm, điển Trời ân ban 
 

 
 
Sống đời tâm thức cao sang 

Tu tâm, dưỡng tánh, vượt sang Thiên 
Đàng 

Ai ai cũng phải luận bàn 
Thiên Đàng cửa mở, sao người khó sang? 
 

 
Bây giờ pháp Phật ân ban 

Điển quang của Phật, học sang mấy hồi 
Ai ai cũng phải bồi hồi 
Tại sao có Phật, có Trời trong ta? 

 
 

Mong cầu Phật đến với ta 
Cần chăm học hỏi, Phật liền bên ta 
Bây giờ phải luyện trong ta 

Vào ra hít thở, để mà sống thêm 
 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 


