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SỐ 141 NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 2015 

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 An 

 
Kệ 

 
Điển thiền giải trược, mát tâm can 

Thuốc Phật thường xuyên, phải uống hoài 

Gặp ác tâm người, luôn hỷ xả 

Tâm mình Thường Lạc, bệnh sẽ qua 

 
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. 

1203. Hỏi. Ở trong sách Đường Về Thiên Quốc, chú Lợi viết, tu thì mình phải ngu, mới thành 

công. Mà người ngu, làm sao học và thành đạo? Vậy có phải mâu thuẩn không? 

1204. Hỏi. Tại sao, những bậc chơn tu, đều bị hại? 

1205. Hỏi. Người ta nói: Thứ nhứt tu, tại gia, thứ nhì tu, tại chợ và thứ ba, tu tại chùa. Tu cái 

nào mới đúng? 

1206. Hỏi. Tu làm sao cho TÂM mình tốt? 

1207. Hỏi. Tại sao mình bị bệnh? 

1208. Hỏi. Tại sao người tu cao, có bệnh tai biến, có cách nào giải được? 
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1209. Hỏi. Tại sao, tu thiền Vô Vi sẽ gia hạn được sự sống? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/09/2015 

1203. Hỏi. Ở trong sách Đường Về Thiên 
Quốc, chú Lợi viết, tu thì mình phải ngu, mới 

thành công. Mà người ngu, làm sao học và 
thành đạo? Vậy có phải mâu thuẩn không? 
 

Đáp: Dạ thưa. Việc mà Bác đã biết thì 
không cần biết và cũng không cần nói. Đơn 

giản mình nên thực hành. 
 
Kệ 

 
Hiểu thấu chơn tình, đành phải tu 

Áp dụng cho nhanh, tránh trược hành 
Cứ thế Bác hành, thân dũng mãnh 
Chờ ngày thành tựu, tiến về Thiên 

 

Odense, ngày 03/09/2015 

 
1204. Hỏi. Tại sao, những bậc chơn tu, đều bị 

hại? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người tu chơn bị hại là lòng 

ghanh ghét của thế gian. 
 

Kệ 
 
Người tu nói đạo, ở thế gian 

Gặp phải gian manh, sẽ bị hành 
Người trước soi đường, ta nên thấy 

Tránh đường, tránh lối, nói chúng sanh 
 
 

 

Odense, ngày 04/09/2015 

1205. Hỏi. Người ta nói: Thứ nhứt tu, tại 
gia, thứ nhì tu, tại chợ và thứ ba, tu tại 

chùa. Tu cái nào mới đúng? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu thiền tại gia, thực tế hơn, 

thời đại hơn, khoa học hơn, nhanh hơn và 
đúng với bổn phận của mình.  

 
Kệ 

 
Nhứt tu thành đạt, ở tại gia  
Phật Trời ủng hộ, rất thiết tha 

Khỏi có tốn tiền, tu thành chánh 
Tâm thân tu luyện, khó không than 

 

Odense, ngày 05/09/2015 

 
1206. Hỏi. Tu làm sao cho TÂM mình tốt? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tâm tốt mà thân bệnh hoạn, 
cũng không phải là đạo hay. 

 
Thế kỹ nầy, đời nay: tu Tâm và tu Thân. 

 
Kệ 
 

Thế kỹ nầy đây, Thân Tâm luyện 
Học pháp điển quang, pháp Phật truyền 

Phát triển không ngừng, Tâm Thân vững 
Sống lâu niệm Phật, khoẻ bình yên  
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Odense, ngày 06/09/2015 

 
1207. Hỏi. Tại sao mình bị bệnh? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trong thân thể mình đã có 
bệnh di truyền và mình bị lây. Tu mình giải 

ra. 
 

Kệ 
 
Ở thế gian nầy, sống trược lây 

Khó tu, khó tiến, khó phân bày 
Khí trược hoành hành, nhiều phương 

cách 
Tham thiền nhập định, tránh lầm sai 
 

Odense, ngày 07/09/2015 

1208. Hỏi. Tại sao người tu cao, có bệnh tai 
biến, có cách nào giải được? 

 
Đáp: Dạ thưa; Khoảng 50 % bị bệnh nầy. 
Muốn ngừa bệnh tai biến, mình nên học điển 

quang.  
 

Kệ 
 

Thuốc Phật pháp thiền, giúp thế gian 
Vượt qua tai biến, phải nên thiền 
Luyện điển Di Đà, tâm bất biến 

Đừng nên tham vọng, động nhơn gian  
 

  

 
Odense, ngày 08/09/2015 
 

1209. Hỏi. Tại sao, tu thiền Vô Vi sẽ gia hạn được sự sống? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu Vô Vi sẽ gia hạn thêm sự sống. Điển lực Bề Trên, Trời Phật sẽ giúp đỡ 
cho mình. Bác tu sẽ có những điều huyền bí nầy.  

 
             Kệ 
 

             Sự thật con người, sẽ được ban 
             Điển năng sinh lực, của pháp thiền 

             Giúp đỡ cho mình, tăng thêm điển 
             Uyển chuyển không ngừng, Phật pháp ban 
                     

 
Odense, ngày 09/09/2015 

 
1210. Hỏi. Phật pháp ban, ban như thế nào? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác hành chăm chỉ, Bác mới nhận những điều huyền vi trên.  
 

             Kệ 
 

             Chăm chỉ thực hành, sẽ được ban 
             Ánh sáng từ bi, chiếu rõ ràng 
             Khỏi có bàng hoàng, tâm sáng tỏa 

             Không còn hờn trách, cảnh thế gian 
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Odense, ngày 10/09/2015 
 

1211. Hỏi. Chú Lợi, tôi đọc, báo phúc đáp điển năng, chữ viết trong báo, có lúc phát sáng choá 
nhoà lên, đập vào mắt tôi. Đó là hiện tượng gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác siêng năng đọc và hành thiền, thì nhận ánh sáng kỳ diệu đó.  
Sau nầy Bác hiểu nhiều chuyện huyền bí. 

 
             Kệ 
 

             Thực hành tâm pháp, chiếu điển quang 
             Bác nhận ra ngay, ánh sáng ngời 

             Chiếu thẳng vào người, tâm bừng sáng 
             Hồn vui thanh thản, nhận thanh quang 
 

 

 
 
Bà người Kuwait 65 tuổi, ngồi xe lăn, đi cà thọt, đau nhức 2 năm, được Thành Lợi trị hết 70 %. Đi đứng tốt. 
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Triết học Vô Vi 

TRỞ LẠI THÊ GIAN 
 

 

 
 

92. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

JORDEN MANGLER ENERGI 
OLIE OG GAS ER ÅRSAGER TIL 
NATUR KATASTROFER 

 
Guds og Buddhas energi kommer med lys 

Og jorden giver en masse energi 
I dag er verden i ruiner 
Fordi vi tager for mange af jordens 

ressourcer 
 

Jorden har svært ved at overleve 
Klima forandring og natur disharmoni 
Naturkatastrofer giver himmel og jord 

ubalance 
Mange mennesker bliver syge og skøre 

rundt omkring i verden 
 
Fordi de levende kun tænker på penge 

Ødelægges alt i naturen 
Så længe vi kun tænker på penge 

Fjerner vi jordens sæd uden forbehold 
 

Vi falder i en scene af utilfredshed 
Sneen smelter, jordskælv og skovbrande 
opstår 

Hvilket land får pludselig 
Højvande overalt og huse, der skylles 

væk af vand 
 
Bjergene er fyldt med eksplosive udbrud 

Gør mennesker bange og chokerede 
overalt 

Naturkatastrofer er forsat kommende 
De lærer os at vågne op og stoppe med 
at tage jordens energi 

 
Nu er der ikke mere god jord 

Den er skadet overalt, udbredt overalt 
Tsunami ødelæggelser i alt vores land,  
i huse og ejendom 

 

Đất Mất Quá Nhiều Chất Tinh, Gây 
Đến Thiên Tai 
 

 
Điển Trời điển Phật phát quang 

Điển lành của Đất cũng ban rất nhiều 
Hôm nay thế giới tiêu điều 
Là vì đã lấy quá nhiều chất tinh 

 
 

Để cho Đất yếu sinh tồn 
Gây ra khí hậu, bất hòa tự nhiên 
Thiên tai, Trời Đất đảo điên 

Người người bệnh hoạn khùng điên khắp 
Trời 

 
 
Tại vì, sống nghĩ chỉ tiền 

Phá tan đủ thứ, trong ngoài thiên nhiên 
Miễn sao là chỉ có tiền 

Không dè, lấy hết chất tinh Đất mình 
 

 
Lâm vào cái cảnh bất bình 
Tuyết tan, động đất, cháy rừng thiên 

nhiên 
Nước nào cũng bị đột nhiên 

Nước dâng cao tới trôi nhà tứ tung 
 
 

Núi thì nổ lửa phun tràn 
Khiến cho thiên hạ, bàng hoàng khắp nơi 

Thiên tai dồn dập tơi bời 
Dạy cho ta thức lấy tinh Đất lành 
 

 
 

Bây giờ Đất chẳng có lành 
Chỗ nào cũng bị, tứ tung hoành hành 
Sóng thần phá hết sản gia 
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Hvor mange år og liv, har vi skadet? 

 
Folk tror ikke, at 

Tsunamien kom, fordi vi flyttede masser 
af jord rundt i verden, og vi borede 
mange huller i jorden  

Vi bruger jord, sten og metal til at bygge 
huse, broer, byer, biler og hvidevarer… 

Byer rejser sig som bjerge, skal jordens  
naturlige balance vippes? 
 

Jordens indre bliver tom for ressourcer 
Den tynde jord skaber naturligvis 

jordskælv og Tsunamier 
Menneskers liv skal være blidt 
Ikke ambitiøst, bevare natrurens rigdom  
 

Tager vi fra jorden, bliver den tom 

Vi har ikke erstattet, hvad vi tager 
Jorden skal overleve 

Men jorden kan ikke holde ud, og den 
mangler ressourcer 
 

Jordens sæd er gas og olie 
Tømmer vi alt gas og olie, kan jorden 

ikke overleve 
Jorden skal næres, ved vi alle sammen 
Ellers kører jorden galt, det kalder vi 

naturkatastrofer 
 

Hvorfor tror folk ikke, at jorden mangler 
energi? 
Fødsel og liv er gas og olie 

Nu forstår vi grundene 
Frugtbar jord er skabt af gas og olie 

 
Hvis vi fortsætter med at tage ressourcer 
Vil naturkatastrofer komme mere og 

mere 
Vi dør af uretfærdige årsager 

Land, huse og ejendom skylles væk af 
vores grådighed 
 

Mennesker, der lever på en løgnens 
scene 

Kan ikke se himlen og har et hårdt liv 
I morgen vil vi se åndelige ruiner 
Kroppen finder smerte og dør af sygdom 

 
I himlen har vi god energi 

Et godt friskt og rent miljø 
Undersøg himlens ultrahøje lys og energi 

Từ bao nhiêu kiếp do mình tạo ra 

 
 

 
Con người không có nghĩ ra 
Sóng thần là bởi, ta dời Đất đi 

Cửa nhà thành phố khắp nơi 
Mộc lên như núi, Đất thì phải nghiêng 

 
 
 

Trong lòng, Đất lõm chất tinh 
Đương nhiên, Đất loảng, sinh ra sụp liền 

Con người sinh sống phải hiền 
Chớ đừng tham vọng, lấy nhiều thiên 
nhiên 

 
Lấy đi phải trống, rõ ràng 

Lấy gì bù đấp, vào phần lấy đi 
Đất thì phải tự sinh tồn 

Không cầm cự được, mất nhiều chất tinh 
 
 

Chất tinh là chất Gas, Dầu 
Gas, Dầu lấy hết, Đất đâu sống còn 

Thế nên Đất phải vận hành 
Tạo ra đủ thứ, gọi là Thiên tai 
 

 
 

Tại người không nghĩ Đất đai ? 
Sự sinh, sự sống, là Dầu là Gas 
Bây giờ hiểu rõ lý ra 

Đất nhiều mầu mở là nhờ chất tinh 
 

 
Nếu còn tiếp tục lấy tinh 
Thiên tai sẽ diễn nhiều màn kinh thiên 

Để cho người chết oan khiên 
Tan gia bại sản cũng vì tánh tham 

 
 
 

Người nào sống cảnh dối gian 
Thiên Đàng không có dạ mang cực hình 

Mai nầy có cảnh điêu linh 
Thân mình sẽ thấy bệnh đau tới hoài 
 

 
Bầu Trời có lực thiên không 

Trong lành, sạch sẽ, môi sinh tốt nhiều 
Học điều ánh sáng cao siêu 
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Der skal forarbejde og helbrede vores 

land 
 

Folk vil leve sublimt 
Ikke længere syge og i et sundt miljø 
I live i fredelige omgivelser 

Skal vi dyrke meditation, Guds energi 
 

 
Nu får vi Buddha energi 
Ved at meditere så får vi Guds energi 

Vi bliver skøre af at jagte pengene 
Husk ikke at tage, hvad verden har 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le  

Đem về chế biến, làm lành Đất ta 

 
 

Mọi người sẽ sống thăng hoa 
Không còn bệnh hoạn, môi sinh trong 
lành 

Sống trong khung cảnh thanh bình 
Phải nên tu luyện, điển lành Trời ban 

 
Bây giờ điển Phật ân ban 
Tham thiền có điển, Trời ban hiểu nhiều 

Tham tiền sẽ bị tiêu điều 
Nhớ đừng có tánh tham điều thế gian 

 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


