SỐ 174

NGÀY 21 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.

BAN VUI
Kệ
Sống vui hết bệnh, luyện điển thiền
Tâm tánh hiền lành, Phật pháp trung
Lấy đau khổ cực, làm bước tiến
Thuốc Phật thường xuyên, hít thở vào
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.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Ma đạo là gì?
Tu nghiệp là sao?
Nghiệp tu là sao?
Chừng nào mới hết trả nghiệp?
Tại sao trong đạo lại có ma, làm cách nào, mình biết nó là ma đạo?
Tu cách nào giải nghiệp ?
Có cách nào tu nhanh?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/08/2016

Odense, ngày 13/08/2016

1481. Hỏi. Ma đạo là gì?

1482. Hỏi. Tu nghiệp là sao?

Đáp: Dạ thưa. Trên thế gian, Đạo nào cũng
có ma ẩn núp, để hưởng ngũ vị. Nó thường
tráo trở, nay đội lớp nầy, mai phủ lớp khác.
Không tên họ và thường hay ca tụng đạo.
Khiến nhiều người không hay.

Đáp: Dạ thưa; Tu nghiệp có nghĩa là mình một
lòng hướng tâm về Trời Phật, nguyện tu giải
thoát. Học hỏi đức độ, tu thân, cứu mình và giúp
đời.

Kệ
Ma đạo ẩn mình, khắp pháp tu
Thường hay giả dạng, nói điều lành
Cá tánh hung tàn, in trên mắt
Mong cầu danh vọng, trọng tiền xu

Kệ
Tu thiền nhứt quyết, học lễ nghi
Xả thân cầu đạo, cứu lấy mình
Nghiệp đạo sáng ngời, tu chánh đáng
Không còn ngờ vực, pháp tu thân

Odense, ngày 14/08/2016

Odense, ngày 15/08/2016

1483. Hỏi. Nghiệp tu là sao?

1484. Hỏi. Chừng nào mới hết trả nghiệp?

Đáp: Dạ thưa, Nghiệp tu có nghĩa là tu hoài
không giác ngộ. Nghiệp tu có nghĩa là mình
không may mắn, gặp người thầy tu hoài,
không giải thoát.

Đáp: Dạ thưa. Tới khi nào nhắm mắt, buông
tay.

Kệ

Biết mình thiếu nợ, cả càn khôn
Chẳng dám tham mê, chẳng dám cầu
Trả nợ lần hồi, cho vũ trụ
Cúi đầu bái lạy, tạ ơn sâu

Tu hành phải tiến, mới là chuyên
Dứt khoát tiền danh, mới là thiền
Tâm đạo hướng lành, khi tu điển
Chư Phật thường xuyên, ứng độ hầu

Kệ

Odense, ngày 16/08/2016

Odense, ngày 17/08/2016

1485. Hỏi. Tại sao trong đạo lại có ma, làm
cách nào, mình biết nó là ma đạo?

1486. Hỏi. Tu cách nào giải nghiệp ?

Đáp: Dạ thưa; Ma giả hình tu, mình không
biết nó, chứa chấp nó, nên nó lợi dụng đạo,
buôn Thần, bán Thánh và bán Phật. Lấy
đồng tiền mua danh.
Kệ
Đạo nào cũng có, ẩn qủi ma
Tưởng người không thấy, diển làm trò
Bán hết linh hồn, cho ma qủi
Hại người trung chánh, lại gian sân

Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi điển quang trường sanh
học, là mình tu giải thoát.
Kệ
Pháp thiền giúp Bác, thoát thế gian
Sang qua Phật quốc, học Thiên Đàng
Đối cảnh nhơn tình, truy đạo pháp
Về không chánh pháp, rõ hành trình

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

2
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 18/08/2016
1487. Hỏi. Có cách nào tu nhanh?
Đáp: Dạ thưa; Tu đời đạo song tu, là tốt nhứt, mình hiểu biết cả hai. Vừa làm, vừa tu, không
thiếu nợ ai cúng. Nhân phẩm cao và đức độ tốt. Không lệ thuộc ông Thầy. Pháp nầy tu, là pháp
của bạn, bề trên biếu không.
Kệ
Tư kiến khó lòng, biết Phật gia
Song tu đời đạo, mới là cần
Chủ kiến bất hòa, không đạt pháp
Thiền hành điển pháp, mở tâm can
Odense, ngày 19/08/2016
1488. Hỏi. Đạo ở đâu, xin chỉ dẫn và lấy cái gì khai thác?
Đáp: Dạ thưa; Đạo là nằm bên ở trong tim, gan, tỳ, phế, thận, máu huyết và khối óc.
Đạo không phải nằm bên ngoài và dàn dựng cho to, cho là đạo.
Đạo là mình phải dùng điển quang, mới khai thác nguồn đạo trong khối óc.
Kệ
Thực hành thấu rõ, ở tim gan
Mình nên khai thác, điển trong lòng
Xưa kia Phật Tổ, điều khai ngộ
Bên trong cơ tạng, phải tầm VÔ
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN
THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

UỐNG THUỐC PHẬT, HÍT THỞ ĐIỂN QUANG
UỐNG NƯỚC LẠNH VÔ VI
UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG TRỊ BÁ BỆNH
TRỊ BỆNH UNG THƯ RUỘT, GIẢM CÂN, LÀN DA MỊN MÀN TRẺ ĐẸP, GIẢI TRƯỢC VÀ ÍT BỆNH TẬT
PHÁT HÀO QUANG

Hvis du ønsker at tabe dig
Skal du være flittig med at meditere
Så får du Buddhistisk kraftoverførsel
Sund og rask levevis giver harmoni

Muốn cho thân thể giảm cân
Siêng năng hành pháp tham thiền thức
tâm
Điển năng Phật pháp chuyển lần
Ban cho sức khỏe sống yên thuận hòa

Gå mindre ud på
Restaurant, bar og kasino, der spilder vi
vores kræfter og økonomi
Nu skal vi ikke leve livet med grådighed
Tager vi mere, skader vi os selv

Giờ đây mình bớt Ta Bà
Đi ăn, đi uống, hao tài tổn hơi
Bây giờ đừng có tham đời
Thâu nhiều sẽ khổ, nhiều người chẳng
yên

Det er princippet at træne sindet
Vi øver os både dag og aften
Opdelt i mindst tre gange om dagen
Træner morgen, middag og eftermiddag

Đây là nguyên tắc luyện thần
Luyện thân thể đẹp, luyện hoài ngày đêm
Chia ra ít nhất ba thời
Sáng, trưa, chiều luyện, luyện hoài giảm
cân

1. Før morgenmaden skal vi træne
* Tag Buddhas medicin ved at bruge vejr
trækningsmetoden
Sådan tilsluttes organerne
Guds og Buddhas energi skal vi forene

1. Trước khi ăn sáng phải làm
*Uống vào thuốc Phật, hít vào điển quang
Để cho cơ tạng nối liền
Điển Trời, điển Phật, điển mình giao liên

Åndedrættet er øvet færdigt, så drikker vi
Vovi-vand
* Tre kopper lidt opvarmet vand, hvis det
er vinter
Og tre kopper koldt vand, hvis det er
sommer
Det får kroppen til at ændre retning til
am* eller duong*

Hít xong thì uống nước vào
*Ba ly nước ấm, nếu là mùa Đông
Muà hè nước lạnh thế vào
Để cho cơ thể thay chiều âm dương

Efter du har drukket Vovi-vand, så spiser
du lidt
Hvis du har brug for en skive brød
Forvent ikke at savne
Den gode mad, som du spiser alt for

Uống xong ăn chút ít vào
Nếu cần một lát bánh mì cũng xong
Người mình đừng có trông mong
Đồ ăn đủ thứ làm ta tham nhiều
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meget af
2. Før frokost skal du øve igen
* Tag Buddhas medicin igen som vejr
trækningsmetode
Tag tre kopper koldt/varmt Vovi-vand
For at få kroppen udviklet godt

2. Trước buổi ăn trưa phải làm
*Uống vào thuốc Phật, hít vào điển quang
Ba ly nước lạnh (ấm) uống vào
Để cho cơ thể thay chiều tiến thăng

Når du er færdig med at drikke, så spiser
du kun lidt, hvis du har behov
Et æg og en gulerod er nok til at overleve
dagen
Professionelt skal du træne den korrekt
For at reducere kilogram i kroppen

Xong rồi nếu thích thì ăn
Một quả trứng gà, cũng tạm nuôi thân
Phải chuyên hành đúng đàng hoàng
Để cho thân thể giảm dần kí lô

3. Før du spiser aftensmad
* Tag Buddhas medicin ved at trække
vejret
Og derefter tre kopper varmt/koldt Vovivand
For at få organerne udviklet godt

3. Trước khi ăn chiều cũng làm ngay
*Uống vào thuốc Phật, hít vào điển quang
Ba ly nước ấm (lạnh) uống vào
Để cho cơ tạng thay chiều tiến nhanh

Hvis sindet kræver mere mad
Bør du forbyde det og lydløst gentage
Nam Mo A Di Da Phat*
Det får sindet til at gå fremad
Sindet er ikke påvirket af grådighed og
deltagelse i sexliv

Nếu tâm đòi hỏi ăn nhiều
Mình nên phải cấm, niệm thầm Nam Mô
Để cho tâm thức tiến vô
Tâm không bị động, tham dâm ở đời

Du er nødt til at lære ordenligt
Hvad du lovede at opnå
Morgen, middag og aften skal du træne
Du får ro ved at gøre det ordenligt

Học thì mình phải y lời
Những gì mình hứa, mình làm cho xong
Sáng, trưa, chiều đến phải làm
Làm trong trật tự, ta thời mới yên

4. Derudover skal du tilføje Buddhas
motion
Specielt Buddhas buk og Buddhas
motion, bevægelse med hoved, hænder
og fødder
Det får kroppen til at ændre retning
Mindre fedt i vores krop

4. Làm thêm thể dục cho bền
Năng chuyên cử động, tay, chân chạy
nhiều
Để cho cơ thể thay chiều
Bớt đi chất béo mỡ dầu trong ta

Jo glattere og slankere vil du blive
Huden er smuk og udstråler god energi
Nu er du mere sikker og forstår
Det er en gave, Buddha giver

Người mình sẽ được mượt mà
Làn da đẹp đẽ, hồng hào điển quang
Bây giờ mình mới an nhàn
Hiểu ra mới biết, pháp nầy Phật ban

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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CÔ SINH VIÊN NGƯỜI DANMARK
HAI MƯƠI HAI TUỔI, BỊ BỆNH NHỨT ĐẦU KINH NIÊN VÀ ĐAU NỬA THÂN NGƯỜI,
BÁC SĨ VÀ BỆNH VIỆN TRỊ KHÔNG HẾT BỆNH
ĐƯỢC THÀNH LỢI TRỊ KHỎI BỆNH
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