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SỐ 173 NGÀY 11 THÁNG 08 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. 

 
CỨU KHỔ 

 
Kệ 

 
Điển quang hoá giải, khổ bệnh đau 

Thuốc Phật thường xuyên, cố luyện đào 
Bệnh đau sẽ giải, khi thiền tịnh 
Chư Phật Bề Trên, sẽ giúp hầu 

 
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. 

1473. Hỏi. Ai là người cứu khổ ? 

1474. Hỏi. Người có trách nhiệm với Bề trên là sao? 

1475. Hỏi. Thượng Đế là gì? 

1476. Hỏi. Tâm linh ngày nay, như thế nào, nếu không có sự hỗ trợ cuả Bề trên Trời Phật? 

1477. Hỏi. Mình tu Vô Vi điển quang trường sinh học, Bề Trên cứu độ mình bằng cách nào? 

1478. Hỏi. Có tâm cầu đạo là sao? 

1479. Hỏi. Tu làm sao, Bề Trên giúp, xin anh Thành Lợi, bật mí ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/07/2016 

1473. Hỏi. Ai là người cứu khổ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bác hành thì Bác là người 

cứu Bác, nhưng Bác phải mượn cái kinh 
nghiệm cuả người hướng dẫn. Họ là người 
hướng dẫn và có trách nhiệm với Bề trên.  

 
Kệ 

 
Thân tình giúp Bác, đạt điển quang 
Công phu công quả, nhớ hành thành 

Tâm thật một lòng, luôn tu mãi 
Cứu mình giải thoát, khỏi bệnh đau  

 

Odense, ngày 03/07/2016 
 

1474. Hỏi. Người có trách nhiệm với Bề trên là 
sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người trách nhiệm với Bề trên là 
người thực hành đạt pháp, thành tâm phục vụ 

nhơn sinh, bất vụ lợi. Phát triển và giúp đỡ nhơn 
sinh, khoẻ, sống lâu, ít bệnh tật và có cơ hội trở 

về nguồn nhanh hơn. Biết mình làm gì và thực 
hiện những gì, có lợi cho nhơn sinh, trong chiều 
hướng văn minh cuả Thượng Đế.  

 
Kệ 

 
Văn minh phát triển, thực hành thiền 
Con người tươi trẻ, khoẻ sống lâu 

Điển năng Trời Phật, luôn ban mãi 
Cho người hành thiện, thật tâm tu 

 

Odense, ngày 04/07/2016 

1475. Hỏi. Thượng Đế là gì? 
 
Đáp: Dạ thưa, Thượng Đế là đấng toàn 

năng, toàn giác, anh tu, anh hội nhập cùng 
Ngài, để ghánh vác những gì, Ngài ủy 

nhiệm, giúp đỡ nhơn sinh, trong công cuộc 
tiến hoá cuả tâm linh. 
 

Kệ 
 

Tâm linh tiến hoá, học pháp thiền 
Con người sẽ biến, thành Phật Tiên 
Không tham không ghét, đời bạc bẻo 

Sống trong khung cảnh, giúp nhơn hiền 
 

Odense, ngày 05/07/2016 

 
1476. Hỏi. Tâm linh ngày nay, như thế nào, 
nếu không có sự hỗ trợ cuả Bề trên Trời Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tâm linh ngày nay rất tồi bại, 

người tu, tham càng tham. Người đời ngày nay, 
ác hơn, người xưa. Nếu không có Trời Phật giúp,  
con người vẫn còn mê tín cầu xin, cuồng vọng 

tham lam, không phát huy khối óc tinh tuý của 
mình và cuả đấng toàn năng ban tặng là Tiểu 

Linh Quang. 
 
Kệ 

 
Tham thiền nhập định, pháp Vô Vi 

Lý trí bạn khai, biết mình là 
Con cuả Phật Trời, không hung ác 
Không tham danh vọng, hại thế gian 
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Odense, ngày 06/07/2016 

 
1477. Hỏi. Mình tu Vô Vi điển quang trường 

sinh học, Bề Trên cứu độ mình bằng cách 
nào? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nếu mình thật lòng tu, và 
làm, những gì pháp môn chỉ dẫn, chắc chắn 

Bề Trên sẽ ứng hầu giúp đỡ. Chỉ sợ dũng chí 
mình nhỏ bé, tâm cầu Phật lớn lao, nhưng 
mà mình không hành tới. Thì làm sao thấy 

chư Phật giúp mình tận tâm.  
 

Kệ 
 
Chư Phật thường xuyên, cứu độ mình 

Thiền hành sẽ thấy, Phật trợ duyên 
Có tâm cầu đạo, hành sẽ đạt 

Tâm nguyện thiết tha, hướng thiện hành 
 

 

Odense, ngày 07/07/2016 

1478. Hỏi. Có tâm cầu đạo là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nhiều người muốn tu, muốn 
thành tựu, nhanh chóng. Nhưng hành một lúc lại 
bỏ. Thì tâm đạo, lúc đầu mình khởi xướng, nó có 

cũng như không. Thành ra có tâm đạo, nhưng 
đạo không phát sáng. Trong đạo người ta nói, 

Ma nhứt trượng, Phật nhứt xít. Tâm Phật có chút 
xíu.  

 
Có tâm cầu đạo là mình thật tâm muốn học đạo.  
 

Kệ 
 

Du dương tâm đạo, phát triển hành 
Con người cuả Bác, trí phát quang 
Thông minh hiểu rõ, Trời Phật giúp 

Thành tâm học đạo, đạo sẽ ban 
 

 

 

Odense, ngày 08/07/2016 
 
1479. Hỏi. Tu làm sao, Bề Trên giúp, xin anh Thành Lợi, bật mí ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nhiệt tâm mình phải có, mình lười biếng thì không được. Nếu bạn là chư Phật, 

Bề Trên, Bạn gặp người lười biếng, không chịu hành. Bạn và Phật cũng phải bó tay.  
 

Muốn Bề Trên giúp, mình phải nhiệt tâm.  
 
          Kệ 

 
          Lời thành phân giải, thật tâm tu 

          Bạn cứ phát tâm, lễ độ hành 
          Nhiệt tâm phải có, khi hành đạo 
          Định mệnh do ta, giúp bởi Trời 
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Odense, ngày 09/07/2016 
 

1480. Hỏi. Muốn hết bệnh, mình phải làm sao, nhờ Thành Lợi, chỉ giúp, cám ơn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác thường xuyên, niệm Phật và uống thuốc Phật, từ từ chất trược trong mình 

giải ra. Bác cũng nên thường xuyên tập thể dục Di Đà cho mau hết trược, hết sân, hết si và hết 
mê. Thể dục Di Đà là thành tâm lạy Phật.  

 
Mình tập lạy, mỗi động tác lạy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì gọi là thể dục Di Đà. Môn thể 
dục Di Đà do bề trên chỉ dạy. Lạy sống lâu và tăng trí tuệ, khỏi sân si, khỏi tốn tiền, mà kết quả 

vô biên. 
 

Đơn giản dễ hành, nhưng khó đạt. Vì nhiều người không ngờ rằng pháp nầy, tối thượng. 
 
Đơn giản là PHÁP tối cao. Khi mà Bác đạt, một lạy của Bác bằng một trăm lạy cuả người không 

tập.  
 

          Kệ 
 

            Thể dục Di Đà, lạy nam mô 
            Giải toả bệnh đau, hết giận phiền 
            Huyết quảng của mình, lưu thông tốt 

            Trẻ lại xinh tươi, sống thọ dài 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

Thơ song ngữ Việt và Danmark 

 

GØR VORES BLOD TIL BUDDHAS 
BLOD 

111 
 Mennesker har en kronisk sygdom 
Som udsendes fra organerne 

mennesker er nødt til at tænke sig om 
Finde mestre og læger til at behandle, 

men det lykkes ikke 
 
I dag har vi god chance for at lære 

Meditation indikerer og specialiserer  
mental uddannelse 

Energi til indre organer er påkrævet 
Åndens sjæl udrenses dag og nat 
 

Vil du have organer i balance? 
Så husk bønnen i sindet: N-M-A-D-D-P * 

Folk har hjertelig brug for bønner  
Man kan ikke overkomme det, hvis man 

ikke tror  
 
Ærligt sind skal vi bruge 

Så vil Di Da Buddha hjælpe os til at 
komme over det svære 

De indre organer er visnet 
Så opstår sygdom, fordi vi er grådige 
 

Vi må være skøre 
Vi er illoyale, vrede på samfund og 

religion 
Sindet er uroligt 
Vi udsender gift og kroppen er i ubalance 

 
Nu ønsker vi fred 

For at få organerne til at fungere godt  
Skal vi lære meditation i de indre organer 
Så kommer blodsenergien i balance 

 

 

MÌNH LUYỆN THÀNH MÁU PHẬT 
 

 
Con người có bệnh triền miên 
Bên trong cơ tạng phát ra nẩy chồi 

Tâm người lại phải bồi hồi 
Tìm Thầy, Bác Sĩ, chữa hoài chẳng yên 

 
 
Hôm nay có dịp giao duyên 

Pháp thiền chỉ rõ, phải chuyên luyện thần 
Bên trong cơ tạng rất cần 

Thần hồn thanh lọc cả ngày lẫn đêm 
 
 

Muốn cho cơ tạng an êm? 
Trì danh niệm Phật Di Đà sẽ qua 

Tâm người cần niệm thiết tha 
Chớ đừng làm ẩu, mà qua được phà 

 
 
 

Cần nên tâm tánh thật thà 
Di Đà sẽ độ, cho qua ngặt nghèo 

Bên trong cơ tạng héo xèo 
Tạo ra bệnh hoạn, tại vì ta tham 
 

 
Khiến cho mình phải điên khùng 

Giận đời, giận đạo, tại mình bất trung 
Từ trong cơ tạng lùng bùng 
Phát ra toàn độc, thân người khó yên 

 
Bây giờ người muốn bình yên 

Bên trong cơ tạng Điển thiền giao liên 
Thế nên mình phải siêng thiền 
Quân bình điển giới, máu hiền hơn xưa 
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N-M-A-D-D- P * = Nam Mo A Di Da Phat. 

At tu* = at reparere, at rehabilitere, at lære religion, at gøre.. 

 

Menneskers sind holder op med at hade 

Krop og sjæl bliver løftet op 
Så kender vi Buddhas nye metode 

At tu* i det indre, så får vi god energi 
 
Vi skal stoppe med at søge uden for os 

selv 
Arbejde med energi inde i organerne  

I dag har vi mulighed for at lære 
Buddhistisk energi drives i midten og 
toppen af hovedet 

 
Vi må ikke være sure og hidsige 

Så bliver vores blod giftigt 
Brug Buddhas metode 
Ikke vredt, men blidt er den bedste måde 

at tu* 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Tâm người bỏ chuyện ghét ưa 

Lo cho thể xác, hồn mình thăng hoa 
Mới hay phương pháp Di Đà 

Tu trong bản thể, điển lành trong ta 
 
Không còn trông ngóng ngoài xa 

Bên trong cơ tạng, phát ra điển lành 
Hôm nay có dịp học hành 

Điển quang phép Phật, vận hành trung 
tâm 
 

 
Con người đừng có nổi sùng 

Máu mình sẽ phát ra nhiều chất dơ 
Mau dùng phép Phật uống mau  
Không nên nổi nóng, làm lành là hơn 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


