SỐ 175

NGÀY 01 THÁNG 09 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.

MẬT PHÁP
Kệ
Thật lòng thành kính, học pháp tu
Hành trong văn tự, điển khai vòng
Vũ trụ chung đường, ta tiến bước
Vạch đường chỉ lối, đến tây phương
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.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Mật pháp là sao, xin chỉ dẫn, cám ơn?
Tại sao phải gọi là mật pháp?
Điển pháp là sao?
Phật Trời cũng thử thách chúng sanh là sao?
Tại sao gọi là nhứt điểm linh quang?
Mật tông là sao?
Tại sao tu Vô Vi, quán được, pháp Quán Âm?

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

1
Emai: bandao4p@gmail.com

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/08/2016

Odense, ngày 23/08/2016

1489. Hỏi. Mật pháp là sao, xin chỉ dẫn,
cám ơn?

1490. Hỏi. Tại sao phải gọi là mật pháp?

Đáp: Dạ thưa. Mật pháp là lời nói và hướng
dẫn, viết rõ ràng trên giấy cuả người tu
chơn. Sỡ dĩ người không đạt mật pháp là
nghi người và khinh khi.
Kệ

Đáp: Dạ thưa; Có mật pháp thì những người tu
dã dối lưu manh, họ không biết, và không ăn
cắp được, nên gọi là mật pháp. Còn người tu
hành thành đạt, không ai muốn dấu diếm điều
gì. Không dấu diếm điều gì thì đâu có gì là bí
mật, chỉ tại mình không tin và khinh miệt, thì
suốt đời không biết mật pháp ở đâu.

Mật chỉ tông đường, cuả pháp tu
Mình nên trì chí, phải thực hành
Dung điểm của mình, khi khai ngộ
Siêu tầng điển pháp, mới là kinh

Kệ

Odense, ngày 24/08/2016

Odense, ngày 25/08/2016

1491. Hỏi. Điển pháp là sao?

1492. Hỏi. Phật Trời cũng thử thách chúng sanh
là sao?

Đáp: Dạ thưa, Pháp khác thì không có điển,
mình thực hành pháp Vô Vi, là mình có điển
và hào quang. Trí tuệ của mình phát sáng.
Ông Phật có điển thì mình tu cũng có điển.
Người không hành không biết, mình hành
mình sẽ rõ.
Kệ
Pháp thiền siêu cấp, luyện điển quang
Tìm học nơi đây, mới hiểu mình
Có điển trong người, đừng nên bỏ
Trí tuệ cao minh, cảm ơn Trời

Tận tâm nói rõ, chỉ tuyến đường
Hành thiền khổ cực, phải siêng năng
Thử thách con người, tu trung chánh
Thành tâm nhẫn nhục, có hay không

Đáp: Dạ thưa. Pháp khác thì không có thử
thách, người có thể dùng dã tâm, lường gạt Phật
Trời.
Pháp Vô Vi, có thử thách. Mặc dù không thấy, vô
hình, nhưng bề trên Họ biết. Anh ăn gian không
thể được. Anh tu, anh mới chứng nghiệm sự
nhiệm mầu, mà bề trên chỉ dạy trong cõi vô
hình. Tự nhiên anh biết.
Chúng sanh ma giáo cầu xin, Phật Trời độ, mà
không hành. Trời Phật, muốn chúng sanh trở
thành vàng thiệt, vàng ròng. Nếu không thử
thách, làm sao chứng được chúng sanh là Kim
Thân.
Kệ
Kim thân ngọc sáng, pháp Vô Vi
Nếu không dùng điển, cuả Ngọc Hoàng
Làm sao sáng tỏ, hồn chơn tử
Nhứt điểm linh quang, toả sáng ngời

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

2
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 26/08/2016

Odense, ngày 27/08/2016

1493. Hỏi. Tại sao gọi là nhứt điểm linh
quang, toả sáng ngời?

1494. Hỏi. Mật tông là sao?

Đáp: Dạ thưa; Bác tu sẽ chứng được linh
hồn bất diệt, sáng như một vì sao. Sáng như
hạt kim cương, cứng như thép, là do sự tôi
luyện của càn khôn. Bác tu ở pháp nầy là
Bác mới chứng được vũ trụ là Bác, Bác là vũ
trụ.
Kệ

Đáp: Dạ thưa; Mật tông, là tông chỉ cuả pháp
hành. Mà người ta nói THIỆU, thẳng thắn trong
lúc hành. Thí dụ như là.
Kệ
Quán Âm diệu pháp, chỉ tông hành
Nói THIỆU cho mình, phải quyết tu
Đau khổ âm thầm, tu luyện đạo
Chờ ngày thành tựu, quán QUÁN ÂM

Kim cương sáng chói, ở trong ta
Soi hồn pháp Phật, sẽ tìm ra
Mật pháp khi hành, anh sẽ thấy
Nơi đây tu luyện, dũng trí bi

Odense, ngày 28/08/2016
1495. Hỏi. Tại sao tu Vô Vi, quán được, pháp Quán Âm?
Đáp: Dạ thưa; Pháp Quán Âm cũng nằm trong, tông chỉ của Vô Vi. Vô Vi là đại đạo. Mình học
pháp nầy thông sẽ hiểu những pháp khác, cũng từ Vô Vi mà ra. Nên Vô Vi không có kỳ thị ai.
Pháp nào cũng của Vô Vi. Vô Vi xuất phát từ Thượng Đế.
Kệ
Vô Vi đại đạo, nhứt lý thông
Chỉ cần luyện pháp, ở bên trong
Cơ tạng quân bình, tâm bực sáng
Hồn minh âm đạo, quán Thế Âm
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Odense, ngày 29/08/2016
1496. Hỏi. Nhiều tông chỉ, làm cho người ta, khó hiểu và hiểu lầm giữa pháp nầy và pháp kia.
Họ thường nói mình chánh và chê pháp kia tà. Vậy có pháp nào, hoá giải hết chuyện hiểu lầm?
Đáp: Dạ thưa; Người ta hiểu lầm và chê, cho pháp khác là tà. Là vì họ chỉ nhìn một khía cạnh
cuả chơn lý. Mà chơn lý là vô cùng, và vô cùng là Thượng Đế, họ không nhìn thấy, tám vạn bốn
ngàn pháp môn. Pháp môn nào cũng muốn tiến về Trời. Nhưng mà không về Trời được và
không tin là có Thượng Đế, đấng Cha Lành. Anh tu Vô Vi, hoà nhập cùng Thượng Đế, anh sẽ
hoá giải những chuyện hiểu lầm trên.
Kệ
Trăm con sông quay, về biển cả
Muôn đạo giáo cũng, tiến về Trời
Anh tu hội nhập, với Cha Trời
Thấy đâu cũng bạn, bóng hình cuả Ta
Odense, ngày 29/08/2016
1497. Hỏi. Có vợ tu thành đạo không?
Đáp: Dạ thưa; Đức Phật Thích Ca có vợ con và tu hành đắc đạo.
Ông Tư, ông Tám cũng có vợ và tu hành đắc đạo. Anh Chị có gia đình cũng tu đắc đạo. Gọi là
đời đạo song tu. Tu cái nầy văn minh hơn. Trời Phật không có cấm và nói, có gia đình là tu
không đắc.
Vợ chồng thành tâm, tu theo pháp Vô Vi sẽ đắc. Vô Vi Man cũng có vợ con.
Có gia đình tu nhanh hơn và không có vợ, tu rất tốt.
Mình chỉ cần hiểu như thế nầy, có chồng hay không có vợ. Mình cũng phải tu thân, tu tâm và tu
điển.
Mình có thân, mình có tâm và mình có điển. Thì mình tu luyện cho bản thân mình. Kể cả ông Sư
hay ông Cha cũng phải tu, thân, tâm và điển.
Anh không tu cho anh, để tránh trược, thì dễ bị trược xâm nhập.
Bệnh và tai nạn sanh ra từ, thân, tâm và điển trược.
Kệ
Tâm mình không biết, sẽ về đâu
Hồn viá chìm sâu, ở địa cầu
Muốn tiến thiên đàng, về nguồn cội
Tu thân, tâm, điển, sẽ hoàn nguyên
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GIA ĐÌNH VÔ VI MAN

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

6
Emai: bandao4p@gmail.com

TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK
VÔ VI MAN GIÚP NGƯỜI
VỀ GIÀ AI CŨNG BỊ YẾU BAO TỬ, ĂN ÍT, LOÃNG XƯƠNG, PHỔI YẾU, MÁU CAO
TẬP PHƯƠNG PHÁP THIỀN, UỐNG THUỐC PHẬT ( THỞ ) TẬP THỂ DỤC DI ĐÀ
TRỊ BỆNH THIẾU KÍ LÔ, THÂN THỂ GẦY GÒ, LUYỆN KHÁNG SINH, CHỐNG DỊ ỨNG, CHỐNG LOÃNG XƯƠNG

Hvis du gerne vil tage flere kilogram på
Bør du træne meditations energi
For at få Buddhas energi overførsel
Du bliver rask og får ro

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

Du går mindre ud i omverdenen
Spiser mere end du kan
Du må ikke tænke på mad
At det irriterer dig

Giờ đây mình bớt Ta Bà
Chăm ăn, siêng uống cho mình lên cân
Đừng nên nghĩ ngợi phân vân
Đồ ăn ngon dỡ làm ta bực mình

Dit åndedræt er besværet og det er svært Tánh mình khó thở khó ăn
at spise
Nghe ta đừng có, khó chi món đồ
Lyt til mig og hav ikke besvær med
Định thần nhắm mắt nuốt vô
maden
Đồ nào cũng bổ, đất làm ra thôi
Luk øjnene og tyg den
Alt er sundt og skabt af jorden
Du må ikke gøre dig det besværligt
Du får stor skyld, hvis du foragter maden
Husk, at når du spiser
Giver bøn til Buddha dig tre styrker

Tâm mình đừng có lôi thôi
Chê đồ ăn dỡ là ta tội nhiều
Khi ăn, khi uống nhớ điều
Câù xin Đức Phật cho ta tam liều

Krop, mund og lever skal styrkes
Spis den mad, der giver gode vitaminer
både til kroppen og sindet
Dit sind må ikke være ophidset
Når kroppen er i balance igen, så skal du
spise mindre portioner

Liều mình, liều mạng, liều gan
Ăn vào sẽ bổ, dưỡng thân ý mình
Tâm mình chớ vội lôi thôi
Thân vừa đủ mập thì ta bớt dần

Brug anvisning:

Cách dùng :

1. Før du spiser.
Tag Buddhas medicin med at trække
vejret
For at kombinere vores organers energi
Med Guds og Buddhas energi

1. Trước khi ăn sáng phải làm (dùng)
*Uống vào thuốc Phật, hít vào điển quang
Để cho cơ tạng nối liền
Điển Trời, điển Phật, điển mình giao liên
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2. Dernæst skal du træne Buddhas
motion
For at få kroppen i harmoni
Så vil du spise spontant
Spis mad ordenligt og drik baby mælk

2. Kế thì thể dục Di Đà
Để cho thân thể điều hòa bên trong
Ăn thì mình cứ tự nhiên
Nhai xong lại nuốt, uống vào sửa baby

Du kommer til at se glad ud
Tak for mad og hold fast i tolerance og
meditation
Gør alt i hjemmet
Hvis du er doven, så går tarmen i stå

Người mình phải thật vui tươi
Đồ ăn cung phụng, phải tu phải hòa
Trong nhà có việc phải làm
Chớ đừng làm biếng, ruột già khó thông

Træning skal du øve, ordenligt og færdigt
Du skal træne hvad du lovede
Morgen, middag og aften
Hvis du øver dig ordenligt, så får du ro

Học thì phải học cho thông
Chớ đừng hưá ẩu, mà ta không hành
Sáng, trưa, chiều đến phải làm
Làm trong trật tự, ta thời mới yên

Du kommer til at glæde dig igen
Smuk krop og rosen hud
Nu skal du ikke være bange og ked af det
Gud og Buddha giver mad

Người mình sẽ được vui tươi
Thân hình đẹp đẻ, hồng hào hơn xưa
Bây giờ hết sợ nắng mưa
Đồ ăn của Phật của Trời ban cho

Efter spisning
Sig tre gange: Nam Mo A Di Da Phat

Sau khi ăn niệm: Nam Mô A Di Đà
Phật ( 3 lần).

(Tak for maden og hjælp den til at en
højere udvikling).
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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BRUG ANVISNING:
Om morgen ( KL: 6,7,8 ).



Buddhas medicin med vejr
trækningsmetoden.
Buddhas motionsøvelse eller
Buddhas bukke metode.

1. MORGEN:
Tag 2 vitamin tabletter ABCDE ( du må
gerne tage andre vitaminer efter eget
valg).
Drik baby mælk 2-3 kopper. (Du kan købe
baby mælk i dåse i super markedet), efter
eget valg.

CÁCH DÙNG:
BUỔI SÁNG: ( khoảng 6-7-8 giờ) tùy theo
giờ rảnh.
 Uống thuốc Phật, thở theo pháp
Phật.
 Làm thể dục Di Đà hay lạy kiếng
1. ĂN SÁNG
Uống 2 viên thuốc bổ (abcde) hoặc loại
thuốc bổ khác nếu mình cần.
Uống sửa hộp baby ½ lít, khoảng 2 ly. (
Mua sửa ở siêu thị về đổ nước sôi vào
uống ).

Dernæst spiser du alt: æg, brød, yoghurt,
frugter, grøntsager. m.m.

Sau đó ăn trứng, bánh mì, yoghurt, trái
cây..v..v.

Når du har spist færdigt, så kan du finde
et andet arbejde i hjemmet. Du må ikke
lade dig sidde i sofaen. Mens du er i gang
med at arbejde, så sig i sindet: Nam Mo A
Di Da Phat.

Ăn xong phải kiếm việc làm trong nhà,
dọn dẹp, quét nhà, hút bụi, giặt đồ, làm
liên tục không nên ở không. Nếu mình
thất nghiệp chưa có việc làm. Vừa làm
vừa niệm Phật thì Phật sẽ độ cho.

2. MIDDAG:
Før du spiser:

2. BUỔI ĂN TRƯA:
Trước khi ăn trưa:




Tag Buddhas medicin igen ( vejr
trækningsmetoden).
Lav Buddhas motion.




Mình nên uống thuốc Phật trước ,
sau đó mới ăn ( là mình thở theo
phương pháp Phật).
Tập thể dục Di Đà hoặc lạy kiếng.

Du spiser alt og lukker øjnene, hvis du
ikke kan lide maden. Du spiser ordenligt
og må ikke foragte mad.

Ăn thì mình nhắm mắt ăn, nhai đàng
hoàng, nuốt vô. Không được chê khen.

Du kan spise alt, hvad du kan
Du kan spise også baby mad. (Baby mad
giver dig hurtigere sundhed og flere
kilogram).

Mình có thể ăn đủ thứ, theo khả năng.
Hoặc là mình đồ ăn của Baby. (Đồ ăn
baby rất bổ mau lên cân).

Du kan finde opskrift på baby mad på
internettet eller i super markedet.
Drik baby mælk 1-2 kopper.

Mình coi trong siêu thị bán đồ ăn Baby,
mình mua về ăn hoặc mình làm lấy. Hoặc
là tìm trong internet cách thức làm đồ ăn
baby.
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Efter spisning skal du finde et andet
arbejde igen.
For at få maden fordøjet.

Ăn xong rồi uống sửa baby 1,2 ly.

3. AFTEN:
Før du spiser:

3. BUỔI ĂN CHIỀU
Trước buổi ăn chiều:

• Tag Buddhas medicin igen ( vejr
trækningsmetoden).
• Lav Buddhas motion.

Sau khi ăn xong, cũng phải tập làm việc
tiếp. Không được làm biếng, ở không. Ở
không thì đồ ăn khó tiêu hóa.




Mình uống thuốc Phật trước, (thở
theo phương pháp Phật).
Thể dục Di A Đà hoặc lạy kiếng.

Af aftenmad spiser du, alt hvad du kan
Husk at lukke øjnene, når du har
problemer med maden.

Cũng giống như ăn trưa, mình thay đổi
món ăn. Tự lựa chọn tùy. Khi ăn gặp khó
khăn. Nhớ mắt nuốt vào.

Du må ikke foragte maden. Hvis du gør
det, så bliver du tigger og sulten i det
næste liv.

Đừng chê đồ ăn. Nửa kiếp sau, đi ăn xin,
nếu chê khen.

Du skal åbne dit sind, alt mad er sundt og
har samme funktion.

Mình phải mở cái tâm mình ra. Tất cả cái
gì cũng giống nhau. Kim, mộc, thuỷ, hoả
và thổ.

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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