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SỐ 206 NGÀY 11 THÁNG 07 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. 

 
TAM CUNG 

 
Kệ 

 
Ba luồng linh điển, tụ tam cung 

Phát ra hừng cháy, động khắp Trời 
Thế gian điêu đứng, vì tham vọng 

Hội đồng chư Phật, chuyển pháp tràng   
 

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. 

1731. Hỏi. Thần linh là gì ?  

1732. Hỏi. Thổ địa là sao ?  

1733. Hỏi. Vượt qua thổ địa và thần kỳ ?   

1734. Hỏi. Cửu khiếu là gì ?  

1735. Hỏi. Tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngày đêm ?  

1736. Hỏi. Lời nói mình có thể giết người  ? 

1737. Hỏi. Lời nói mình có thể cứu người  ? 

1738. Hỏi. Tam cung là gì ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/07/2017 
 

1731. Hỏi. Thần linh là gì? 
 

Đáp: Dạ thưa. Thần linh, là những người tu theo Phật, nhưng sự tu hành của Thần linh chỉ chú 
trọng thờ cúng Phật, chứ Thần linh chưa cảm ứng Phật và tìm ra được Phật.  
 

Thành ra địa hạt tâm linh của Thần linh chỉ giới hạn theo âm đức của họ.  
 

Khi Thần linh chết, họ cũng theo phong tục cúng váy, họ đề ra. Là bị giới hạn trong ngũ hành.  
 
Thế nên Thần linh cũng phải tu theo Phật, để về với ngôi cửu đỉnh.  

 

 

Kệ 
 

Phong tục tượng thờ, giới hạn tu 
Phải nương sức sống, của Cha Trời 
Tu tịnh lập đời, tân dân học 

Tham thiền nhập định, chứng huyền 
thiên 

 

 

 
Thần linh thích cúng váy, Phật nào dùng được 

 

Odense, ngày 03/07/2017 

 
1732. Hỏi. Thổ địa là sao?  
 

Đáp: Dạ thưa; Thổ địa là những người cai quản đất đai, địa phận nhỏ của họ.  
Pháp lực của thổ địa cũng mạnh, không khác gì, một vì vua. Nhưng họ cũng thờ cúng Phật Trời, 

để phù hộ. Quyền hạn của Thổ địa cũng thay đổi bất thường và tâm linh cũng bị hạn chế. 
 
Nên nhiều người thờ cúng thổ thần, thổ địa, cũng vẫn bị tai ương và bệnh tật.  

 
Số mạng của thổ thần, thổ địa cũng phải tu theo Phật. Để phát triển đi lên.   

 

  

Kệ 
 
Điển thiền giúp bạn, ngộ giác nhanh 

Phải nên tu sửa, ở chính mình 
Can đảm thực hành, tu thanh tịnh 

Thổ thần thổ địa, cũng nễ danh 

 

 
 

Thổ thần và thổ địa. Thích chữ T 
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Odense, ngày 04/07/2017 

 
1733. Hỏi. Vượt qua thổ địa và thần kỳ ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Bạn tự tu ở nhà, không nhờ tha lực, không cúng váy và đốt nhang. Cúng kiến 

đốt nhang sẽ làm tâm thức của bạn yếu đuối. Tu hoài, miệng nói chữ DŨNG nhà Phật, mà 
không hiểu đạo là gì. Thì làm sao, bạn vượt qua thổ địa, thần kỳ.  
 

Và khi bạn chết thì bị giới thần linh và sư sải, tới bắt linh hồn bạn đi, làm âm binh.  
 

Chỉ có tâm thức, tự tu, tự thức, thì bạn mới tự tiến. Bạn mới nung đúc, ý chí Phật.  
 
Ý chí Phật có trong bạn và bạn phải, thành tâm, thực hành để khai mở. Đó là điển quang.  

 
Có điển quang và mạnh khoẻ, thì bạn không cần tới chùa chiền hay nhà linh nhờ đỡ.  

 
Chùa chiền và nhà linh dành cho người còn sơ căn.  
 

Tự hành mới là khoa học tâm linh. Trình độ bạn tự hành, tự tu cũng giống như trình độ, học tiến 
sĩ ngoài đời. Họ cũng tự học, không ai biểu.  

 
Tôi giải thích minh bạch, cho các bạn khỏi băng khoăng. Về trình độ tự tu. Bạn tự tu, bạn mới 
có pháp lực. Đây là pháp môn văn minh và khoa học. Bạn hành, bạn đạt.  

 
Pháp thiền nầy, bạn là học viên của vũ trụ càn khôn. Bạn là giống dân Bích Ngọc, con của Cha 

Trời. Con của Cha Trời phải có Dũng Chí như Cha Trời.  
 

 
Kệ 
 

Tự tu, tự thức, tự bạc bàn 
Làm lành tránh dữ, Phật chuyển sang 

Ý chí con người, không tục lụy 
Tâm thành nung nấu, điển từ quang  
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Odense, ngày 05/07/2017 

 
1734. Hỏi. Cửu khiếu là gì ? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Cửu khiếu là chín cửa khiếu hay chín huyệt đạo, nằm trên bộ đầu, để khai mở 

khiếu huyền quan trong bản thể.  
 
Khiếu huyền quan, là lục tâm thông, hiểu biết chuyện huyền bí, trong tam cõi Thiên Đàng, Địa 

Ngục và Nhân Gian.  
 

Muốn khai mở khiếu huyền quan phải dùng điển.  
Mà điển nằm trên bộ đầu.  
Bộ đầu có tứ quan. Mắt, mũi, tai, miệng.  

 
Muốn khai mở tứ quan, trước tiên, bạn phải khai mở ngũ tạng. Tim, gan, tỳ, phế, thận.  

  
Thành ra căn bản hạ thừa, bạn phải nắm chắc. Đừng tham lam tu cao. Ai tu cao, nói thơ hay, 
bạn mặc kệ. 

 
 Ở dưới hạ thừa mở thì bên trên bộ đầu sẽ mở.  

 Nên bạn phải ra lệnh, đầy rún, đầy ngực và tung lên bộ đầu. Khi công phu thiền 
định, uống thuốc Phật hay hít thở điển quang.  

 

Nhiều người tu cao, cho là thiền sư, mà phần hạ thừa, điển quang không minh mạch. Vì không 
có pháp tu về điển quang. Phật có điển quang, tại sao mình tu, không có.  

 
Miệng nói tu, mà điển quang hạ thừa còn xáo trộn. Nên tu có cao như là thiền sư, mà trược 
không giải xong. Nên thường bị tai biến và thuốc thang uống nhiều. Nhìn mặt tối đen và thấy 

trược.  
 

 
Kệ 

 
Tu thiền mở khiếu, điển huyền quan 
Giác ngộ tâm linh, phải hành thiền 

Nắm lấy pháp thiền, tu trung chánh 
Đêm ngày tâm nguyện, niệm nam mô 

 

 

 
 

11 Năm hoạt động 
Trung Tâm Thiền VN Vô Vi Điển Quang  

Trường Sanh Học Denmark 
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Odense, ngày 06/07/2017 
 

1735. Hỏi.  Tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngày đêm? 
 

Đáp: Dạ thưa. Bác niệm ngày đêm, Bác mới mở khiếu huyền quan. Còn Bác không niệm, nửa 
sau nầy Bác chết, người nhà Bác phải mướn người khác niệm dùm. Mà người khác vì tiền, họ 
niệm dùm, không có kết quả. Bản thân họ bất độ họ, làm sao họ độ Bác. 

 
Bác muốn trở về Phật quốc thì mình phải tự lực. Họ lo họ còn không xong. Có đâu họ cho cho 

Bác.  
 

 
Kệ 
 

Thường xuyên niệm Phật, Phật giúp ta 
Mở trí cho ta, rất dễ hòa 

Đi tới thiên đàng, tâm không dứt 
Ngày ngày vui vẻ, nguyện ăn năn 
 

 

 
 

 

Odense, ngày 07/07/2017 
 

1736. Hỏi. Lời nói mình có thể giết người? 
 

Đáp: Dạ thưa. Lời nói mình không khác gì, súng, đạn, gươm, dao. Lời nói không tốt có thể làm 
cho người khác đứng tim chết và hướng cho người khác đi sai đường.  
 

 
Kệ 

 
Giết nhau không phải, súng dao 

Giết nhau bằng tiếng, ưu sầu khó nghe 
Tâm người phải luyện, từ quang 
Mới mong giải tỏa, mối hờn trong ta 

  

 

 
 

 
Odense, ngày 08/07/2017 

 
1737. Hỏi.  Lời nói mình có thể cứu người? 
       

 Đáp. Dạ thưa. Người đời ai cũng bị nghiệp tâm dầy xéo, bệnh hoạn triền miên. Bạn tu trở về 
với đấng đại bi thì bạn có thể dùng điển quang để làm sáng tỏ mối hờn oan và cứu giúp người 

đời giải thoát. Đó là lời nói của bạn.  
 



 

www.voviland.com  Email: bandao4p@gmail.com 
6 

 

Kệ 
 

Chơn lý tràn đầy, khối điển quang 
Minh tâm kiến tánh, thuyết rõ ràng 

Giúp đỡ người đời, ra khỏi nạn 
Hành thông chơn lý, chẳng phân bàn 
 

 

 

   
Dùng iphone tải stress check đo trình độ thầy 

dạy tu 

Tôi đo độ stress  1 % 
 

 
Odense, ngày 09/07/2017 
 

1738. Hỏi. Tam cung là gì ? 
       

Đáp. Dạ thưa. Tam cung là ba luồng điển, trong tim, gan và thận.  
 

Tim, Gan, Thận là ba cung được cai quản thần hồn là chủ nhân ông.  
 
Mỗi một cung làm việc khác nhau.  

 
Thí dụ. 

 
Cung Tim, là một ông bộ trưởng, xử sự, việc từ bi.  
Cung Gan, là một ông bộ trưởng, xử sự, việc xử phạt.  

Cung Thận, là một ông bộ trưởng, xử sự, việc điển năng.  
 

Bạn phải quân bình ba cung nầy lại. Để phát triển đồng đều và hoà hợp với chủ nhân ông. 
 
Ở đời họ không tu, nên mình thấy, có người giàu lòng từ bi, mà điển năng yếu kém.  

 
Ở đời có người thích sát phạt, nhưng mà từ bi không có.  

 
Lý do là ba cái cung nầy, không đồng đều và sanh ra xáo trộn. Thì.....  
 

 
Kệ 

 
Bệnh tình từ đó, đã sanh ra  

Nó giúp cho ta, trở thành hiền 
Tâm nguyện Phật Trời, luôn luôn nhớ 
Lo tu hành thiện, khoẻ hơn xưa 
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143. Thơ song ngữ Việt / Danmark  

VORES STEMME ER SOM SVÆRD, KNIVE, PISTOLER OG AMMUNITION 

Lời nói mình giống như gươm, dao, súng và đạn 

 
Den verden, som vi lever i 
Er altid vild med krig 

Man har hurtigt set 
Verdenskrige non stop 

 
 
Man vil ikke holde op 

Og man vil stå på toppen af magten 
Top politiker, top historiker og top religiøs 

Vi er håbløse 
 
Bruger man tungen til at løse 

Det problem, man har 
Og er man ligeglad med 

Hvad der sker af skader! 
 
Bruger man stemmer som sværd 

Som knive, pistoler og ammunition 
Alle steder 

På arbejdsplads, på legeplads og i 
familien 

 
Det er ikke godt 
At misbruge vores stemme 

Og sige mange grimme ting 
Som skader folk 

 
Og man dør af skade 
Det er ikke klogt 

Husk! pas på! 
Vi skal være kloge 

 
Vi må tro, at det er rigtigt 
Hvad vi ikke må 

Sig ikke noget, som vi ikke kan lide 
Sig ikke noget, som mange ikke kan lide 

 
Andre kan dø af vores stemme 
Det er farligt at misbruge den 

Det er meget slemt og nemt 
Og gør mennesker fortræd 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 
Sống trong thế giới hiện thời 
Người đời mê mẩn, chiến tranh đấu tài 

Nhìn vào mình sẽ thấy ngay 
Chiến tranh thế giới, đấu hoài không 

ngưng 
 
Người ta tham vọng không ngừng 

Muốn làm bá chủ, danh lừng thế gian 
Sử hùng, chính trị, đạo cao 

Hết còn hy vọng một tia sáng nào  
 
Người nào cũng dụng lưỡi môi 

Để mà che lấp, khó khăn của mình 
Thế nên chẳng thiết tình đời 

Xảy ra tai hại, cho người chẳng phân 
 
Tiếng người xử dụng như gươm 

Như đao, súng, đạn bắn ra bất thường 
Mọi nơi, mọi giới, khó lường 

Chỗ chơi, công sở, trong nhà diễn ra 
 

 
Việc nầy chẳng tốt cho ta 
Dùng lầm tiếng nói, cửa nhà nát tan 

Nói lời không tốt hoang mang 
Làm đời thiệt hại, nát tan Đất Trời  

 
Người ta thiệt mạng hư hao 
Bởi vì ta đã, u minh không nhìn 

Người ơi! Nên phải đề phòng 
Thông minh đừng có, làm điều hại nhân 

 
Việc nầy rất đúng phải tin 
Những gì không được, thì ta nên đừng 

Đừng nên nói đến những điều 
Chính mình không thích, khổ lòng đôi bên  

 
Người ta chết bởi tiếng mình 
Rất là nguy hiểm, mỗi khi dùng lầm 

Việc nầy rất dễ xảy ra 
Làm cho người chết, tội mình lún sâu  

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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