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SỐ 190 NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2017 

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. 

 
TÂM ẤN 

 
Kệ 

 
Vô danh chẳng có, mộng công hầu 

Thế giới Đạo Đời, khó giải thông  
Khi tu mắc phải, đường danh vọng 
Dùng điển của Trời, diệt chữ danh 

 
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. 

1614. Hỏi. Bệnh là gì ? 

1615. Hỏi. Tại sao những người tu và bậc cao tăng cũng mang bệnh?  

1616. Hỏi. Siêu lý là sao?  

1617. Hỏi. Tại sao chỗ nào cũng có trược?   

1618. Hỏi.  Làm cách nào để ngăn ngưà trược ô xâm chiếm? 

1619. Hỏi. Tu thiền sao phải lạy chúng sanh? 

1620. Hỏi. Làm sao giác ngộ, cái trược? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/01/2017 

1614. Hỏi. Bệnh là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là trong người mình có trược. Trược do tiền kiếp gây nên, trược nằm trong 

máu huyết và các tế bào. Thế nên dù mình là Bác Sĩ, Thủ tướng, người thông minh cũng vẫn 
mang tai họa.  

 
Kệ 

 
Con người sống ở, thế gian lâu 

Máu huyết truyền đi, rất nhiều đời 
Thế nên phải lấm, điều ô trược 
Thanh lọc thiền tu, sẽ hết nhiều 

 
 

 

      
 

Trược ô trong máu và khối óc 

Odense, ngày 23/01/2017 
 

1615. Hỏi. Tại sao những người tu và bậc cao tăng và bác sĩ bệnh tai biến đột qụy? 
 
Đáp: Dạ thưa; Trược trong người mình. Điển xáo trộn, điển không quân bình. 

 
Họ không tu về điển để lập lại luồng điển quân bình, tức nhiên điển trược hoành hành, xáo trộn, 

mất quân bình. Khi mà trược hoành hành, bị tai biến thì họ mới tin, những điều tôi nói là siêu 
lý. Tôi hiểu biết đích xác nó là điển xáo trộn, tôi mới nói.  
 

 
 Kệ 

 
Giúp người giải toả, khỏi bệnh đau  

Điển năng vũ trụ, giúp thực thiền 
Phát triển chơn hồn, trong cuộc sống 
Trở về nội tạng, sống tồn thân  

 
        

 

             
 
                  Bệnh tai biến đột qụy 

Odense, ngày 24/01/2017 
 

1616. Hỏi.  Siêu lý là sao?  
 
Đáp: Dạ thưa; Là vượt qua ba cõi Thiên Địa Nhân. Thấu rõ cái trược, nằm trong tiền kiếp của 

con người và giúp người giải tỏa những trược ô.  
 

Trược ô chỗ nào cũng có, trong gia đình, hãng xưỡng, quốc hội, tu viện, nhà chùa, nhà thương, 
kể cả trong trường học.  
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Kệ 
 

Thanh quang toả sáng, khắp trần gian 
Sống thiện tu thân, giải trược trần 
Trong đạo gia đình, tu sửa lấy 

Trở về thanh cảnh, sống thọ lâu 
      

 

           
Nhật, Nguyệt Thanh Quang  

Odense, ngày 25/01/2017 
 

1617. Hỏi. Tại sao chỗ nào cũng có trược? 
  
Đáp: Dạ thưa. Con người không chịu tu để giải trược thì mang trược, đi tới đâu sả tới đó. Mình 

không có pháp ngừa thân thì sẽ bị trược xâm nhập, rồi bị rối loạn, sanh ra nhiều biến chứng. 
 

Nên các vị thiền sư bị tai biến đột qụy là điển trong người xáo trộn, không thanh lọc.  
 
Anh ở nhà hay ở trong quốc hội cũng bị như thường. Điển tự nhiên đột xuất. Nó có thể phóng 

ra, thâu vô, bị nghẹt và xáo trộn.  
 

 
Kệ 

 
Trược người lan rộng, khắp các nơi 
Lo luyện công phu, tránh khỏi tà 

Để khỏi lâm vào, trong cảnh tối 
Tham sân dấy động, hại tâm can 

 

 

            
 
Trược trong quốc hội và trong chùa đánh nhau 

 
 

 

Odense, ngày 26/01/2017 
 

1618. Hỏi. Làm cách nào để ngăn ngưà trược xâm chiếm? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác nên tu thiền điển quang trường sinh học để thanh lọc luồng điển trược 

trong cơ thể mình. Nhờ phương pháp Phật giúp Bác giác ngộ, sự giác ngộ nó mới đem đến sự 
sáng suốt về điển quang. Từ đó Bác sẽ ngăn ngừa và giải trược khi nó tấn công hay hoành 

hành.  
 
Xử dụng ngày đêm uống thuốc Phật và hít vào khi lâm nạn, nó sẽ giải tan những tai nạn, tai 

biến bất ngờ. Phương pháp nầy của Phật truyền.  
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Kệ 
 

Thuốc Phật thường xuyên, hít thở vào 
Để mà giải toả, những trược ô 
Tâm tánh hiền lành, không động loạn 

Lạy Trời, lạy Phật, lạy chúng sanh 
 

       

 

 
 

Hít vào nguyên khí Trời ban 

 

Odense, ngày 27/01/2017 
 
1619. Hỏi. Tu thiền sao phải lạy chúng sanh? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nhờ chúng sanh giúp cho mình tu. Nếu không có chúng sanh giúp đỡ, lấy gì Bác 

tu. Mình phải lạy tạ cám ơn CHÚNG SANH, mình mới hoà được cùng Trời Phật.  
 
Vả lại trong bản thể mình cũng có chúng sanh, mình ăn, mà mình không lễ phép.  

Mình phải lạy, mong cho mình tu và nó tu.  
Mình cũng là một trong những chúng sanh.  

Chúng sanh trong bản thể mình, mình phải giáo dục nó.  
 

Từ xưa cho tới bây giờ, mình không có giáo dục chúng. 
 
Vả lại ít có ai, tìm ra danh từ giáo dục chúng sanh.  

 
Tu Vô Vi điển quang trường sanh học là mình giáo dục các chúng sanh trong bản thể mình.  

 
Chúng sanh, nó mới hiểu đạo, hiểu đạo, nó mới giác ngộ đạo, là bên trong, các chúng sanh giác 
ngộ là được mình GIÁO DỤC chúng bằng phương pháp điển quang của Phật. 

 
Phương pháp nầy không phải phương pháp cuả giảng sư trong Đại Học.  

 
Mình nên hãnh viện học phương pháp của Phật. 
 

 
Kệ 

 
Thành tâm niệm Phật, lạy chúng sanh 

Sám hối ăn năn, ở cõi trần 
Tâm nguyện một lòng, tu giải thoát 
Cam tâm nhắc nhở, phục chúng sanh 
   Phục vụ và hàng phục chúng sanh 

 

 
 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 

Odense, ngày 28/01/2017 
 
1620. Hỏi.  Làm sao giác ngộ, cái trược? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Mình soi hồn đúng đắn, thì ánh sáng sẽ bật ra. Ngay trung tim chân mày. 

 
Mình xem cái trược, nó là ân nhân giúp cho mình đạt được sự thanh nhẹ. Thì mình không thấy, 
trược. Không có trược, làm sao mình khử trược, xâm chiếm.  

 
 Từ đây mình mới lãnh ngộ, truyền tâm ấn.  

 
 Tâm ấn có nghiã là, ẤN CHỨNG cuả Phật truyền. Mình phải hành mới có. 

 

 Ấn chứng có 5 vòng tròn, hiện trên trán gọi là đạt được ngũ uẩn, Ấn nầy là Ấn Di 
Đà.  

 
 Sau đó một vòng tròn son màu đỏ, nằm ở giữa trán, như Đức Phật Thích Ca, đó 

là ấn thứ sáu, đạt được lục tâm thông.  

 
Trược là bên ngoài và bên trong hút vào, nếu mình không dùng pháp thiền sẽ bị trược hút. 

 
Trược hút thì bị bệnh hoạn và tai nạn bất ngờ.  
  

 
Kệ 

 
Thực hành giải toả, mọi trược ô 

Phải nên dùng điển, niệm Phật Đà 
Tu luyện cho mình, hành chánh pháp 
Người mình khỏi bị, bệnh nạn tai 

 
 

 

 
 

Mình nên giải trược trước khi lâm nạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
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127. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK 

MUNK UDEN NAVN OG UDEN MAGT 

ĐẠO SĨ VÔ DANH, NGƯỜI TU VÔ THẾ 

 

Kærligheds sang bliver til sandheds sang 
Hvem synger og spiller musik oppe i 

bjergene? 
Denne kærlighed vil vi ønske at give 
Send ord til verden og vi ønsker at 

kommunikere dem 
 

Syng disse ord med let sind 
Syng disse ord til folk der går på gaden 
Vær venlig ikke at gå 

Jeg gør kærligheds sang til en ærlig sang 
 

Jeg elsker dig og jeg vil ikke lyve 
Jeg elsker dig og jeg vil ikke beklage mig 
Jeg elsker dig og jeg skal beholde min 

kærlighed  
jeg elsker dig og jeg skal vandre for at 

finde dig 
 
Oprigtige ord synger jeg med en 

kærlighedssang 
Jeg elsker dig og jeg vil ikke en klagesang 

Selv om der opstår en kedelig stemning, 
der bringes til mig 
Er jeg stadig hjertelig og elsker at tale 

 
At leve livet i denne verdens religion og 

samfund 
Guds kærlighed er her, hvem kan kende 
den? 

Herfra er vi tilfredse med at opbygge 
kærlighed 

Du og jeg genforenes og Paradis kan vi 
bygge 
 

Disse ord flyver frem til skyen 
Får verden til at være med og bygger 

Paradis 
Guldmusik som jeg synger højt 

Tag dvæle og hør min vision  
 
 

 

Nhạc tình chuyển khúc không gian 
Nhạc ai lại hát, trên ngàn non cao? 

Tình nầy lại muốn đổi trao 
Gửi cho thế giới, muôn lời cảm giao 
 

 
 

Lời nầy lại hát thanh cao 
Lời nầy lại hát, cho người lại qua 
Xin người nán lại đừng đi 

Để tôi cống hiến, nhạc tình không gian 
 

Yêu người không dám dối gian 
Yêu người không dám, nói lời oán than 
Yêu người tôi phải riêng mang 

Yêu người tôi phải, lang thang tìm người 
 

 
 
Hát vang tình khúc chơn lời 

Yêu ai không dám, nhỏ lời thở than 
Dù cho tâm trạng sầu mang 

Yêu ai tôi vẫn, thiết tha ngỏ lời 
 
 

 
Sống trong thế giới đạo đời 

Ai ơi có biết Thiên tình là đây? 
Từ đây hạnh phúc đắp xây 
Em anh tái hợp Thiên Đàng dựng xây 

 
 

 
 
 

Lời nầy bay tới tận mây 
Để cho thế giới, cùng xây Thiên Đàng 

Nhạc vàng tôi lại hát vang 
Xin người hãy nán, nghe tôi khải đàn 
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Vi synger Himlens sang 
Vi skal bruge meditation for at reparere og 

nå frem til Himlen 
Vi lever vores herlige livs scene 
Takket være den munk uden navn og 

magt, der spiller guitar 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 

Ca vang khúc hát Thiên Đàng 
Cần tu sửa tiến, để sang Thiên Đàng 

Em anh sống cảnh huy hoàng 
Nhờ anh đạo sĩ không tên, khải đàn 
 
Em anh tái hợp Thiên Đàng dựng xây. Vía hồn về Trời 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 


