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SỐ 149 NGÀY 01 THÁNG 12 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. 

 
Tham Vọng  

 
Kệ 

 
Tham vọng con người, tợ biển đông 

Chất chứa trong tâm, thật hãi hùng 
Ác ý con người, không từ bỏ 

Dã tâm thủ đoạn, hại tâm thân 

 
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. 

1269. Hỏi. Tham là sao? 

1270. Hỏi. Tham sẽ ra sao? 

1271. Hỏi. Nếu không tham thì sẽ thua thiệt, nghèo và bị người khinh khi. Còn muốn là tham. 

Thật khó nghĩ, vậy Thiền gia có cách nào vẹn toàn. Xin chỉ dẫn. Cám ơn. 

1272. Hỏi. Muốn có thanh điển mình phải làm sao? Xin anh Lợi chỉ giúp, cám ơn. 

1273. Hỏi. Mật niệm, ở trong lòng là sao, xin chỉ giáo? 

1274. Hỏi. Mật truyền, nên nhớ lấy, là sao? 
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1275. Hỏi. Con người tại sao tham lam không dứt bỏ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/11/2015 

1269. Hỏi. Tham là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tham là thích đem vào cái 
trược. Khó mà giải ra, nếu không có điển 
quang giúp đở. Muôn kiếp sẽ sầu đau. 

 
Kệ 

 
Đem vào khói óc, nó nặng đau 
Khó khổ người tu, dứt khoát sầu 

Cố gắng tu thiền, tâm luyện điển 
Khai tâm mở trí, tránh bệnh đau 

 

Odense, ngày 23/11/2015 

 
1270. Hỏi. Tham sẽ ra sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tham sanh hoạ. Thì họa vô đơn 
chí, khó tránh khỏi tai ương. Con người sẽ gặp 

nhiều rắc rối, khó giải quyết. Chuyện khó khăn  
xảy ra tới tấp.  

 
Kệ 
 

Bao nhiêu người khổ, cũng vì tham 
Bán mất lương tâm, cạn phúc điền 

Có tiền, có bạc, nhưng vô phúc 
Buồn đau bệnh hoạn, khó bước sang 
 

Odense, ngày 24/11/2015 

1271. Hỏi. Nếu không tham thì sẽ thua 

thiệt, nghèo và bị người khinh khi. Còn 
muốn là tham. Thật khó nghĩ, vậy Thiền gia 

có cách nào vẹn toàn. Xin chỉ dẫn. Cám ơn. 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu là phải nhất quyết. Muốn 

giải thông thì phải cương quyết hành trì. 
Muốn tu hành thành đạo thì do mình quyết 

định.  
 
Kệ 

 
Giúp người giải thoát, cõi u mê 

Trần gian giả dối, muốn không làm 
Quyết chí tu hành, thanh chánh trực 

Tham lam dục vọng, mất lòng trung 
 

Odense, ngày 25/11/2015 
 

1272. Hỏi. Muốn có thanh điển mình phải làm 
sao? Xin anh Lợi chỉ giúp, cám ơn. 

 
Đáp: Dạ thưa. Muốn có thanh điển thì mình 
phải chịu khó trầy mình, nhức nhói.  
 
Kệ 

 
Thanh tịnh trong lòng, tránh trược ô 
Ra vô mật niệm, ở trong lòng 

Có pháp mật truyền, nên nhớ lấy 
Tránh cảnh thương đau, cứu lấy mình 
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Odense, ngày 26/11/2015 

 
1273. Hỏi. Mật niệm, ở trong lòng là sao, 

xin chỉ giáo?  
 
Đáp: Dạ thưa; Mình chỉ niệm, cho một 

mình, mình, hiểu tông chỉ nầy thôi. Không 
cần ai hiểu. 

 
Kệ 
 

Mật niệm một mình, hiểu biết thôi 
Chẳng trách gì ai, chẳng hiểu mình 

Điển quang của Phật, thường trợ giúp 
Cho người tu luyện, tiếp điển ân 
 

Odense, ngày 27/11/2015 

1274. Mật truyền, nên nhớ lấy, là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bí mật của pháp môn, dẫn đến 
thành đạt, được viết ra và truyền cho người có 
tâm tu tốt. 

 
Kệ 

 
Con đây không dấu, cất pháp tu 

Giúp bạn công phu, tu đạt thành 
Chỉ có trung thành, tu chánh nghĩa 
Tâm người xây dựng, điển quang tu 

  

 
Odense, ngày 28/11/2015 
 

1275. Hỏi. Con người tại sao tham lam không dứt bỏ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tham nó nằm tận trong máu huyết, khó mà dứt bỏ. Nếu không tu pháp điển 
khó mà qua trận đồ. 

 
             Kệ 
 

             Máu huyết con người, có chất tham 
             Nó dính trong tâm, khó giải trừ 

             Dụng pháp điển thiền, hành chăm chỉ 
             Dần dần rửa sạch, óc thế gian 
         

 
Odense, ngày 29/11/2015 

 
1276. Hỏi. Máu xấu có thể làm cho máu tốt không? Xin thiền gia giúp đỡ. Cám ơn. 

 
Đáp: Dạ thưa; Máu xấu có thể tu trở thành máu Phật. 
 

             Kệ 
 

             Tu hành tinh tấn, máu đổi thay 
             Trở nên tươi mát, khoẻ trong người 
             Cô Bác vui cười, trông rất sáng 

             Từ bi vui vẻ, trẻ hơn xưa 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
95. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

DÅRLIGT BLOD KAN ÆNDRES TIL 
GODT BLOD 

Dårligt blod i den menneskelige krop  
Fra før eksistens er svært at ændre  
I dag har vi en Viet Nam meditations 

metode  
Den kan hjælpe dig, forårsage ændringer 

i blodet  
 
Det gode blod fra den første fødsel  

Er godt og kostbart med en meget blid 
lyd  

Livets materialistiske holdning bærer slid  
Så vendes sundt og godt blod til sort blod 
 

Fordi, i mørkets hjerte scene  
Lever mord, kærlighed, sex, penge, og 

berømmelse  
Livet jagter evig konkurrence 

Vores blod ændrer sig som i et slagtehus 
 
Lyt til mig, konkurrer ikke 

Vores blod vil være meget roligere 
Lev livet i fred  

Hjælp den nødlidende og vores sind bliver 
lykkeligt 
 

Fra nu af, forsøg på at skabe  
Tænk en masse gode ting på trods af 

dårligdom  
Vores blod vil ændres meget langt  
Derfra vil det grimme ubehandlede blod 

blive godt igen 
 

Blod er den uendelige energi strøm  
Hvis vores blod er godt, så er vores krop 
god med det samme 

Sørg for at bruge Vo Vi energi meditation  
Behold den gode tanke og tag ikke den 

onde, straks ændres vores sind af Guds 
sind 
 

 

MÁU XẤU ĐỔI THÀNH MÁU TỐT 
 

Con người máu xấu trong thân 
Từ trong tiền kiếp khó mà đổi thay 
Hôm nay có pháp rất hay 

Giúp cho các bạn, đổi thành máu nguyên 
 

 
 
Từ trong tiền kiếp máu nguyên 

Rất lành, rất quý, rất thanh nhẹ nhàng 
Sống vì, vật chất đeo mang 

Máu lành, máu tốt biến sang, máu đen 
 
 

Bởi vì, tâm cảnh tối đen 
Sống trong, sát hại, tiền tình, công danh 

Cuộc đời mãi cứ cạnh tranh 
Máu mình, biến thể như lò sát sanh 

 
 
Nghe ta, đừng có tranh giành 

Máu mình sẽ hạ rất nhiều phần trăm 
Sống cho đời sống an lành 

Giúp người đau khổ, tâm mình thấy vui 
 
 

 
Từ đây cố gắng rèn trui 

Nghĩ nhiều điều tốt, dẫu rằng xấu xa 
Máu mình sẽ biến rất xa 
Từ nơi, xấu xí nay thành máu nguyên 

 
 

Máu là điển lực vô biên 
Nếu mình máu tốt, toàn thân tốt liền 
Mau mau, phải dụng pháp thiền 

Lấy thanh giải trược, đổi liền tánh thiên 
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Tai Biến 

  

Kệ 
 

Máu là điển lực, ở trong tim 
Mình nên cố gắng, học tham thiền 
Điển năng của Phật, giúp mình giải 

Trược điển trong người, bệnh sẽ yên 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

Điển quang Phật sẽ giúp cho mình Máu Hạ và tránh Tai Biến, Cô Bác nên niệm Phật, 
Phật sẽ giúp cho máu hạ và tránh nạn tai.  

 
Niệm Phật rất dễ, không tốn tiền. Đã giúp rất nhiều người vượt qua tai nạn. 

 

Bài thuốc TRỊ TIM, HẠ MÁU và TAI BIẾN 
 

Kệ 
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ 
NIỆM HOÀI, NIỆM MÃI, NIỆM TRIỀN MIÊN 

CÔ BÁC THỬ ĐI, KHỎI TỐN TIỀN 
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ......... 

 
LÊ THÀNH LỢI 

KÍNH LỜI 
 
 

 

 

 

 

  

Vi bor i en dårlig social verden  

Hvis vi ikke indoptager den, så har vi en 
god religion i vores sind  

At lære om religion og meditation, at 
lære ikke at konkurrere 
Vores religion har ingen ydre autoritet før 

eller nu 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

Sống trong cảnh giới Ta Bà 

Tâm không nhiễm trược mới là đạo thanh 
Tu thì đừng có tranh giành 

Đạo ta, không có chức quyền, xưa nay 
 
 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
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PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU HIỂU QUẢ NHẤT 

 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 
 

Trạng thái người bị bệnh tai biến mạch máu não như sao: 

 
Thình lình bị tai biến mạch máu não là do nguyên nhân, dây thần kinh quá yếu. Điển năng xáo 

trộn, nên chấn động lực bị căng thẳng và đứt ra hoặc co lại. Khi đứt dây thần kinh trong cơ thể, 
hoặc co lại, có khi xãy ra tại tim, tại não, tại lỗ tai, tại chân, tại miệng..v.v. Người bị bệnh có thể 
chết bất ngờ hoặc bị tàn phế. Nếu không cấp cứu kịp. 

 
Bệnh nhân trong lúc bị đứt dây thần kinh, hoặc dây thần kinh bị co lại, thì có những trạng thái, 

không bình thường như sao:  
 

- Mắt tự nhiên trợn trắng lên và mờ đi, giống như người mất hồn. Người lạnh, muốn ói mữa. 
- Tay chân giựt, miệng méo, sùi nước bọt, nói không ra tiếng, lỗ tai lùng bùng không còn nghe 
rõ ràng. Hoặc có thể xãy ra trong giấc ngủ. 

 
Người bình thường mà tự nhiên mà xãy ra như vậy, đó là người bị tai biến mạch máu. Vì máu 

lên quá cao. Trước khi xãy ra bị tai biến mạch máu não, thông thường người nầy đã bị bệnh cao 
máu, máu có mở, đường dẫn máu bị nghẹt, thịt dư, yếu tim và lo lắng suy nghĩ. 
__________________________________________________________________________ 

 
 Cấp cứu: 1 

 
Uống thuốc Phật, ngồi hoặc nằm. Hít thở theo phương Pháp Phật: Cách thở viết trong 
phương pháp thực hành thiền. www.voviland.com 

 
Đã giúp nhiều người thoát khỏi. Nên tu luyện trước, để phòng ngưà tai biến. 

____________________________________________________________________ 
 

 Cấp cứu:2  

 
Đỡ bệnh nhân ngồi dựa lưng trong ghế sofa hay ghế bành. Ngồi như vậy thì đường mạch 

máu, sẽ không bị chạy ngược lên ở bộ đầu.  
 
Sau đó lấy cây kim nhọn đầu, kim gút, kim may đồ, đốt cho chết vi trùng rồi mới dùng. Được 

kim châm là tốt, nếu có hoặc kim nhọn thử máu là tốt nhất.  
 

Dùng kim nhọn châm sâu vào các huyệt chánh khoảng 4-5 mm cho máu chảy ra. 
 

 Đầu tiên là phải châm từ trên mặt, rồi xuống tay và chân. Không được châm 

ngược từ dưới lên trên.  
 

 Châm từ trái sang phải. Không được làm lộn. Làm lộn mạch máu sẽ chạy đông, 
chạy tây. 

 

1. Đầu tiên châm vào phía dưới vành tai của hai lỗ tai, từ bên lỗ tai trái trước, rồi sau đó mới 
châm bên lỗ tai phải. Phía dưới chỗ xỏ lỗ tai. Trước khi châm phải kéo vành tai cho máu 

tụ lại rồi châm mạnh vào, ngay trung tâm phía dưới vành lỗ tai. Và nặn cho máu chảy ra. 
Mỗi lần châm nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là luồng điển của Đại Bi. Cả hai cùng 

niệm, nếu bệnh nhân có thể niệm. 
2. Kế tiếp châm chính giữa chân mày, rồi dùng tay nặn máu cho chảy ra, cũng châm từ trái 

http://www.voviland.com/
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rồi sang phải. 

 
3. Kế đó châm mạnh vào đỉnh lỗ mũi ngay chính giữa, cho máu chảy ra. 

 

4. Châm mạnh vào nhân trung ở khoảng giữa môi trên, cho máu chảy ra. 
 

5. Châm mạnh vào chính giữa môi dưới, cách môi dưới khoảng 8 mm, cho máu chảy ra. 
 

6. Châm hai bên mép miệng trái và phải, cách môi khoảng 8 mm, cho máu chảy ra. 

 
7. Châm vào 10 đầu ngón tay, ngay trung tâm đỉnh đầu ngón tay, bắt đầu châm cũng bên 

trái, ngón út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa, ngón trỏ và sau cùng là ngón cái, rồi tiếp tục 
châm bên bàn tay phải. Cũng bắt đầu từ ngón út trước. 

 
8. Châm vào 10 đầu ngón chân, ngay trung tâm đỉnh đầu ngón chân. Cũng bắt đầu từ bên 

trái ngón út châm qua. Sau đó rồi châm bên bàn chân phải ngón chân út trước. 

 
9. Sau khi châm xong, rồi lấy bông gòn chùi cho sạch. 

 
Tại sao phải châm? 
 

Giải thích khi mà bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Tất cả các dây thần kinh bị náo loạn và 
bị đứt hoặc co lại. Mình chưa biết chỗ nào chính xác. Nên mình châm toàn bộ, đầu, mình và tứ 

chi, để kiểm tra và nối lại hết tất cả các hệ thống thần kinh. 
 
- Mình châm vào đỉnh dưới của vành lỗ tai, cho bệnh nhân tránh bị điếc hay lảng tai sau nầy. 

 
- Châm giữa chân mày là giúp cho bệnh nhân, dây thần kinh khỏi bị mắt, sụp xuống hoặc méo 

mặt. 
 
- Châm giữa lỗ mủi là giúp cho bệnh nhân tránh nghẹt thở hay khó thở. 

 
- Châm vào miệng là giúp cho bệnh nhân khỏi bị méo miệng. 

 
- Châm vào đỉnh đầu ngón tay và ngón chân là giúp cho bệnh nhân khỏi bị liệt tay chân. 
 

- Châm cứu là mình nối lại dây thần kinh, trong lúc hai sợi dây thần kinh bị đứt, đang tung tăng 
tìm kiếm nhau. Mình châm là mình kết lại hai sợi dây thần kinh. 

 
- Sợi dây thần kinh đang đứt, có thể chết, sau 24 tiếng đồng hồ. Mình còn dư giờ, để châm cứu 
và nối lại. 
 

Cảm giác khi mình bị tai biến: Chóng mặt, nhứt đầu, lạnh, muốn ói. 

 
Nhiều người đã thoát nạn. 
 

 Dùng phương pháp điển quang Phật, hít thở, được viết trong trang thực hành thiền. 
www.voviland.com.  

 
Mình nên tu thiền Vô Vi để tránh những chứng bệnh trên một cách hiệu quả tốt nhất. Bởi vì 

mình biết, nó sẽ xãy ra bất kỳ. Bệnh từ điển khí xáo trộn. Nhiều người tu chùa tới cấp Phật đại 
giác mà vẫn bị tai biến, đột quỵ. Vì không tu điển quang Vô Vi Phật Pháp. 
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