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SỐ 199 NGÀY 01 THÁNG 05 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. 

 
HUYỀN DIỆU  

 
Kệ 

 
Huyền thiên chư Phật, giúp bạn tu 

Phát triển tâm linh, rất diệu kỳ 
Khai mở bộ đầu, khi hành đạo 

Hào quang phát sáng, ở thinh không 

 
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. 

1677. Hỏi. Tu nhỏ, tham nhỏ, tu cao tham lớn là sao ?  

1678. Hỏi. Tại sao người tu, lại thích Hữu Vi, nhiều hơn Vô Vi?  

1679. Hỏi. Muốn giải thoát thì mình phải làm sao?   

1680. Hỏi. Muốn đến Tây Phương thì phải làm sao?  

1681. Hỏi. Tu hành là gì?  

1682. Hỏi. Đạt đạo là gì ? 

1683. Hỏi. Huyền diệu là sao  ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/04/2017 
 

1677. Hỏi. Tu nhỏ tham nhỏ, tu cao tham danh là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Con người tu, không có tu điển quang thì vẫn có tánh tham như thường.  Tánh 

tham nầy, sư phụ họ không giải được thì làm sao, họ giải được. Anh có điển quang, anh sẽ 
thấy, những người tu DANH, suốt đời không giải được. Tại vì, cái pháp môn, họ theo, nó đã là 

như vậy, đường lối đó như vậy, thì làm sao giải thoát. Đó là cái không may của họ.  
 

Tham danh nó bám trong máu huyết khối óc họ trong nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Con 
người được Thượng Đế cho đầu thai nhiều kiếp. Nhiều kiếp không thay đổi, là cái máu huyết, 
không thanh lọc. Tu phải thanh lọc, máu huyết mình bằng điển quang. Chỉ có điển mới tẩy sạch 

được tiền kiếp. Thành ra có nhiều người tu lý thuyết, đâu có biết điển, làm sao giải độc. 
 

Bạn tu có trình độ điển quang, bạn giải được trược, trong máu huyết và bộ não, bạn mới hết 
hồn, cái trược, cái chất tham nó dính trong óc, nhiều kiếp, nhiều đời. Tu lơ tơ mơ, làm sao giải. 
 

Dùng điển quang của Phật, mới giải được. Thành ra cái pháp điển quang ra đời, giúp cho mình 
giải trược, tu thành chánh quả.  

 

 

Kệ 
 
Nhiều đời nhiều kiếp, đã lầm sai 

Cứ ngở mình đây, đã có tài 
Trược khí trong người, luôn lấn ép 

Lo tu giải nạn, khỏi nạn tai 
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Odense, ngày 23/04/2017 

 
1678. Hỏi. Tại sao người tu, lại thích Hữu Vi, nhiều hơn Vô Vi? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hữu hình là chức sắc, không có thật, nó sẽ tan biến, mà người tu HỮU VI họ bị 
mê hoặc, nên NGƯỜI TU HỮU VI, họ bám víu vào DANH và hình tượng. 

 
Danh là giả ảo, không đem được về Trời. Nhìn thấy những người đã có DANH, như các vị thiền 

sư, họ bị tai biến.  
 
Mình đi sau, nên tránh, chữ TU DANH. Được người ta khen ngày nay, nhưng mà ngày sau, 

không có kết quả gì cả, ngoài cái tội tham danh. Hữu Vi sắc tướng.  
 

Cõi đời nầy, không có gì là thật. Người có quyền uy, phú quí, rốt cuộc rồi, cũng bị tội, sa vào địa 
ngục u minh. Bạn đi theo Hữu Vi Sắc Tướng, bạn sẽ bị, cái pháp nó như vậy. Mê hoặc lòng 
người.  

 
Còn Vô Vi là không, cao hơn cái có HỮU VI, tu nhẹ hơn, dễ hơn, nhưng mà họ, không chọn, cái 

nhẹ, họ thích cái nặng, cái có. Rồi một thời gian CÁI CÓ hữu hình, tan biến, đau khổ, họ mới 
tĩnh ngộ. 

Vô Vi là KHÔNG, không thì có phải nhẹ hơn, cái có không. Rõ ràng như vậy, nhưng mà, không 
hành, thì họ không hiểu. Ôm cái có, cái có là Sắc tướng, Hữu Vi.  
 

VÔ VI LÀ KHÔNG HÌNH, KHÔNG SẮC, KHÔNG THINH.  
 

Có người tu ở phái khác, họ viết sách, họ MƠ, đạt đến cảnh NIẾT BÀN VÔ VI.  
 
Bạn tu hết mình thì bạn sẽ chứng cảnh tối cao nầy.  

 

  

Kệ 
 

Người tu khóc lóc, cõi u minh 
Giáo chủ U Minh, dụng cực hình 
Thức tĩnh con người, cho thành thú 

Khỏi tu, khỏi nói, chỉ kêu la 
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Odense, ngày 24/04/2017 

 
1679. Hỏi. Muốn giải thoát thì mình phải làm sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Mình phải dùng ĐIỂN quang cuả Phật giải nó. Mình không thể nào nói suông, 
nói lý thuyết, mà giải thoát. Mình gạt được người đời, chứ mình không gạt được MÌNH và gạt 

được Trời Phật. 
 

Trời Phật dạy cho mình tu, giải thoát, muốn giải thoát thì giải cái mình đeo mang. Nhưng m tu 
không dám, tu yếu hèn, tu không Dũng, làm sao hiểu, đại Trí và Đại Bi.  
 

Trời Phật muốn anh phải chứng minh, cái mà anh muốn giải thoát.  
 

Ở đây có phương pháp, giúp anh giải thoát. Mượn đó mà hành, mượn đó mà tu.  
Không có Trời Phật nào, CẤM anh phát triển, ĐIỂN QUANG.  
 

Tu phải có Điển, điển mới giúp mình, vượt qua sóng gió. Tu phải gặp sóng gió, tu mà không gặp 
sóng gió, biết KHỈ gì, là THUYỀN BÁT NHẢ.  

 
Anh phải vượt qua sóng gió, anh phải dùng con thuyền Bát Nhả của bạn, đến TÂY PHƯƠNG.  

 

 

Kệ 
 
Chiếc thuyền Bát Nhả, tướng bạn tu 

Bạn nên xử dụng, trở về nhà 
Tu luyện thân mình, cho trung chánh 

Sau về cõi Phật, đến Tây phương 
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Odense, ngày 25/04/2017 

 
1680. Hỏi. Muốn đến Tây Phương thì phải làm sao? 

  
Đáp: Dạ thưa. Anh muốn đến Tây Phương, thì mình phải thật lòng, dùng sức và dùng điển. 
 

Tu mà không có sức khoẻ, tu mà không có điển, làm sao đến Tây Phương.  
 

Ngồi cúng váy, đọc kinh, người ta đến, rước mình đi à.  
 
Việc nầy mình nên suy nghĩ lại, phương pháp tu hành.  

 
Tu không có ỷ lại, Thầy cuả mình phù hộ, kể cả pháp môn Vô Vi.  

 
Tu là mình hành theo, những gì, người đi trước đã đạt. Họ giúp mình tận tâm, chứ họ không hại 
mình. Quý bạn tu, phải vận dụng, sức mình. Mới có điển.  

 
Đừng có nghe những người tu, nói láo, nói Thầy Tám độ. Xa lánh họ ngay, họ làm ngu muội bạn 

luôn. 
 

Tôi nói HÀNH GIẢ VÔ VI dẹp đi, những trò lừa bịp nầy.   
 
Bạn làm, bạn mới phản lão, hoàn đồng, bạn làm, bạn mới có hào quang.  

 
Thời đại mới nầy là tu. ĐIỂN, TÂM, THÂN, tôi có bổn phận nhắc nhở vậy thôi.  

 
Tôi hộ trì cho bạn, nhưng bạn phải hành.  
 

Bạn hành, bạn mới thông minh. Tôi mở bộ đầu dùm bạn, là HÀNH một cách KHOA HỌC.  
 

Ánh sáng từ bi nầy nó sẽ chan hoà vào trong bạn một cách, nên thơ, huyền diệu, ngọt ngào và 
êm ái.  
 

 
Kệ 

 
Gắng công tu luyện, đạo trung thiền 

Trung hiếu thực hành, nhớ điểm tô 
Khai triển bộ đầu, nhờ nguyên khí 
Uống vào thuốc Phật, niệm nam mô 
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Odense, ngày 26/04/2017 
 

1681. Hỏi. Tu hành là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tu là mình phải HÀNH. HÀNH ĐỘNG, chứ không phải tụng kinh, đọc kinh, ngồi 

lỳ. Tu anh phải HÀNH thì anh mới giác NGỘ.  
 

Giác ngộ, còn hơn có bằng cấp cao, mà không giác ngộ.  
 

 

 
Kệ 
 

Tu hành không phải, ngồi tụng la 
Bạn phải HÀNH căn, bản lời truyền 

Hành động, đồng hành, như ý nghĩ 
Lâu dần, hồn, vía, giác ngộ mau  
  

 

 

 
Odense, ngày 27/04/2017 

 
1682. Hỏi. Đạt đạo là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đạt đạo là TÂM, THÂN, ĐIỂN QUÂN BÌNH, hồn và vía tương hội, âm dương quân 
bình, chứng minh thân mình không dấy động, không nói lý thuyết. 

 
Hồn vía tương hội, TÂM THÂN, ĐIỂN, QUÂN BÌNH thì anh có hào quang và nó sẽ phát ra, là do 

anh dầy công cày cấy, chứ không phải ngồi không, cầu xin, cúng váy.  
 
Không lẽ Trời Phật ban điển cho người làm biếng. Anh tụng kinh, cầu xin, cúng váy, là anh làm 

biếng.  
 

Tu phải làm, tu phải hành. Đời Đạo song tu.  
Tu không có đi ăn xin, làm nhục cho Phật ta. Tất cả thế gian, họ muốn tu, họ phải đi xin ăn, 
giống anh sao? 

 
Tu không có điển quang, là anh tu, không đúng pháp.  

 
Nên chọn pháp điển quang mà tu, coi người Thầy ra sao, rồi hảy tu. Thầy sao, mình vậy.  
 

Thầy tụng, mình tụng. Thầy lý thuyết, mình lý thuyết. 
Thầy mập mạp, thì mình mập mạp, thầy ốm yếu thì mình ốm yếu, thầy tham danh, mình cũng 

tham danh.  
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Kệ 
 

Pháp tướng con người, thể hiện tu 
Mình nên nhìn rõ, để thực hành 
Đúng pháp con người, không bệnh yếu 

Bỏ tục tham danh, khỏi nhiễm trần 
 

 

 
Thân không dấy động 

 

 
Odense, ngày 28/04/2017 
 

1683. Hỏi. Huyền diệu là sao? 
       

 Đáp. Dạ thưa. Xưa kia anh chỉ nghe nói sự huyền diệu của Phật pháp, mà mình không hiểu 
thấu cái sự huyền diệu đó ra sao. Anh tu cái pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học, anh sẽ 
chứng một cách chính xác, sự huyền diệu nó xảy ra. Nó biến chuyển con người anh, từ một 

người ô trược trở thành một người thanh nhẹ, sáng suốt. Từ một người bệnh hoạn, yếu đuối, trở 
thành một người mạnh khoẻ và vui tươi.  

 
Muốn có cái sự huyền diệu, bạn phải dùng từ tâm, tu bằng mọi giá. Nó mới có kết quả.  
Sự huyền diệu cuả Phật pháp, người khác nói không được, nhưng tôi nói được, rõ ràng và thực 

tế. Và tôi đã chứng được cái sự huyền diệu đó. Tôi không có dấu diếm ai.  
 

Bạn tu, bạn sẽ được cái huyền diệu đó và bạn sẽ khám phá ra sự huyền bí, mắt phàm không 
thể thấy và trí phàm không thể luận.  
 

Mắt phàm không thể thấy và trí phàm không thể luận là sao? 
 

Tôi phải bật mí cho bạn hay, mắt người phàm thấy dâm, trí người phàm chứa ghét, nó có nước. 
Bạn phải dùng con mắt thứ ba thì bạn sẽ thấy. 
 

 
Kệ 

 
Mắt trần che khuất, ánh đạo quang 

Muốn hiểu huyền vi, thiết lập đường 
Tu định, chính mình, luôn trung chánh 
Thân tâm thường lạc, đạt tiến nhanh  
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136. Thơ song ngữ Việt / Danmark 

PRØV AT DYRKE ORDENE: Nam Mo A Di Da Phat 

for at opleve Buddha og komme ud af krisen 

Niệm Phật Phát Quang ánh sáng, giải toả muộn phiền 

Vua Niệm Phật. Vua Cũng Phải Niệm 

 

 

Hver gang kommer lidelse til os 
Husk i sindet at fremsige bønne ordene: 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Sig lydløst: Nam Mô A Di Đà Phật 
Mens du går, står, ligger, sidder, sover, 

spiser og arbejder 
 

Auraen springer ud af hovedet 
Det Buddhistiske sind åbnes fra hjertet af  
Alle mennesker har en kystnær bund, en 

gammel historie 
Du fremsiger bønner for at se din gamle 

historie 
 
Nam Mo A Di A Đà Phật skal du fremsige 

ærligt 
Buddhistisk medfølelse overføres til dig 

Vi vil ønske at leve i fred og mindre 
lidelse 

Vi skal ofte fremsige bønner i sindet 
 
Husk at træne det flittigt 

Så hjælper Buddha dig med at løse 
problemer 

Bare husk at tænke på Gud og Buddha 
Ærbødigt og af et oprigtigt hjerte 
 

Nam Mo A Di Đà Phật helhjertet 
Buddhistisk medfølelse opleves klart 

Med venlig hilsen og respektfuld anstand 
Prøv at dyrke ordene: Nam Mô A Di Đà 
Phật, så opdager du, at Buddha ikke er 

langt fra os 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Mỗi lần khổ ải đến nơi 
Trì tâm niệm Phật Di Đà phát quang 

Nam Mô biệt niệm âm thầm 
A-Di, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, ăn, làm 
 

 
 

Đà vàng sắc sáng hào quang 
Phật tâm khai mở nhớ ghi trong lòng 
Mỗi người có một căn duyên 

Niệm đi sẽ thấy căn tiền hiện ra 
 

 
 
Nam Mô biệt niệm thiết tha 

Từ bi Phật pháp chuyển cho tâm lành 
Vạn linh muốn được an lành 

Bớt đi nghiệp chướng nhớ thường niệm 
chuyên 

 
 
Nam Mô biệt niệm nhớ siêng 

A-Di tiếp dẫn Phật Đà kế bên 
Chỉ cần nhớ đến Bề Trên 

Thành tâm kính cẩn dâng lên tấm lòng 
 
 

Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng 
Từ bi Phật pháp hiện ra rõ ràng 

Thành tâm kính cẩn đàng hoàng 
Niệm đi sẽ thấy Phật liền bên ta 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 


