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SỐ 152 NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016 

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. 

 
BIẾN HOÁ 

 
Kệ 

 
Số mạng do mình, biết tạo ra 

Phát triển nhơn sinh, biến đổi hình 
Cơ sở của Trời, sinh tươi mãi 

Hào quang sáng mãi, chẳng hề phai 
 

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. 

1293. Hỏi. Con đường nào mới an nguy? Xin thiền gia minh giai. 

1294. Hỏi. Con đường nào là con đường nguy hiểm? 

1295. Hỏi. Con đường nào gian nan nhất? 

1296. Hỏi. Gian nan là sao? 

1297. Hỏi. Tại sao chúng sanh khó hiểu Phật pháp? 

1298. Hỏi. Lời vàng ngọc là sao? 

1299. Hỏi. Con người sống, rồi chết tại sao? 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

2 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/12/2015 

1293. Hỏi. Con đường nào mới an nguy? 

Xin thiền gia minh giai. 
 

Đáp: Dạ thưa. Mình dấn thân trong con 
đường nguy nan và tu luyện. Vượt qua nguy 
nan, thì mới có sự bình an.  

 
Kệ 

 
Dấn thân hành pháp, thật chuyên cần 
Thực hành chịu đựng, mọi gian nan 

Vượt qua tam giới, hồn thanh xuất 
Giải toả ưu tư, thoát trận đồ 

 

Odense, ngày 23/12/2015 
 

1294. Hỏi. Con đường nào là con đường nguy 
hiểm? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con đường tham lam, đố kị, 
ghanh ghét, bất chấp thủ đoạn và ác độc. 

 
Kệ 

 
Đường lớn không đi, lại kiếm đường 
Quanh co chật hẹp, lại chen chân 

Tiến bước trên đường, toàn nguy hại 
Ai ai cũng bại, lại mê say 

 
 

Odense, ngày 24/12/2015 

1295. Hỏi. Con đường nào gian nan nhất? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con đường cuả Phật đi thì 
gian nan và khổ sở. Chỉ có lòng từ bi quảng 

đại thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. 
 
Kệ 

 
Đi vào đường giải, của Phật gia 

Rất khó cho ta, học khử tà 
Tâm điển Di Đà, nên nhớ lấy 
Không gian mở lối, Phật đi qua 

 

Odense, ngày 25/12/2015 
 
1296. Hỏi. Gian nan là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Gian nan là khổ sở. Người tu giải 

thích cho chúng sanh nghe, rất khổ sở. Vì chúng 
sanh khó hiểu Phật pháp. Phật pháp thì nan văn, 
khó nghe. Ngược lại cảnh thế gian. 

Thí dụ: Tham là bệnh, là khổ, là nạn.  
 

Kệ 
 
Điển nầy giúp Bác, thoát thế gian 

Thế nên phải ngược, tánh hồng trần 
Nắm được tông nầy, nên hành triển 

Sau nầy giác ngộ, Chí Tôn mau 
 

Odense, ngày 26/12/2015 
 
1297. Hỏi. Tại sao chúng sanh khó hiểu 

Phật pháp? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người không làm, không 
hành. Vả lại thích cầu xin cúng kiến, có nói 
rõ ràng cũng khó hiểu. 

 
Kệ 

 
Không hành khó hiểu, Phật ở đâu? 
Cúng lạy van xin, khẩn Phật Trời 

Cố gắng thực thiền, thì sẽ thấy 
Hiểu mình hiểu bạn, hiểu tiền duyên 

 

Odense, ngày 27/12/2015 

1298. Hỏi. Lời vàng ngọc là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Lời vàng ngọc là điển văn Phật. 
Giúp cho hành giải khai thông, tâm lẫn thân. 

Phiền não, khoẻ mạnh và giác ngộ. 
 
Kệ 

 
Không thừa, không thiếu, giữa không gian 

Cô Bác phát quang, Phật pháp truyền 
Tông chỉ tu thiền, hành không đổi 
Thanh truyền mật pháp, vạn lời kinh 
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Odense, ngày 28/12/2015 

 
1299. Hỏi. Con người sống, rồi chết tại sao? 
 

Đáp: Dạ thưa;. Có sống, rồi chết. Chết nhiều lần. Con người mới thức tâm tu và tiến hoá. 
 

             Kệ 
 

             Đã khổ cho nhiều, mới thức tâm 
             Tiến hoá học tu, mới thấy Trời 
             Giúp đỡ cho mình, mau giải thoát 

             Trở về thiên quốc, sống tu thân 
 

 
Odense, ngày 29/12/2015 

 
1300. Hỏi. Số mạng mình có thể nào biến hoá không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mạng, mỗi người đều có số, là do mình tự làm và huỷ diệt.  
 

Thí dụ: sống thọ, chết non, nghèo, giàu, thông minh.  
 
Có người không tin số mạng, nhưng rồi phải tin nguyên lý trên. 

 
Mình muốn sống lâu, ít bệnh là mình nên học điển quang. Giải độc trong người ra, điển quang 

tốt sẽ giúp mình sống lâu. Gia hạn tuổi thọ. 
 
Mình muốn có công việc tốt, nhiều tiền, mình phải học tập và siêng năng, không có ngồi không 

và cầu xin. 
 

Mình rước trược vào người là mình bệnh hoạn và tai nạn. Mình phải tu và thanh lọc tâm thân thì 
hết trược, trở thành khỏe mạnh và ít bệnh tật. 
 

Số mạng làm quan ở kiếp nầy là kiếp xưa đã có làm quan.  
 

Làm quan không tốt ở kiếp nầy, kiếp sau thành trâu bò trở lại. 
 
Mình mới thấy sự công bằng của tạo hoá.  

 
Số mạng của con người là do mình tạo dựng và tiến hoá. 

 
             Kệ 
 

             Công bằng tạo hoá, đã điểm tô 
             Giúp người tiến hoá, cõi hư vô 

             Tu luyện cho mình, luôn phát triển 
             Công bằng định luật, phải tiến vô 
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NĂM 2016 

 
ĐẦU NĂM KÍNH CHÚC, QUÝ BÁC CÔ 

HIỀN HUYNH, HIỀN TỈ ĐẠT ĐIỂN LÀNH 

TU LUYỆN TÂM MÌNH, THANH NHẸ TỐT 
SỐNG VUI SỐNG KHOẺ, SỐNG BÌNH AN 

 
KÍNH LỜI 

BẠN ĐẠO, CON LÊ THÀNH LỢI 
 
 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
 

                        THÀNH QUẢ 2015 
 
NHỮNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN, ĐAU THẦN KINH ĐƯỢC TRỊ GIÚP BỚT 

VÀ HẾT BỊNH MIỄN PHÍ  

 
 

                                                                                                                                

 
 
 

A. Ông Mogens 81 tuổi, người Danmark, lãng 

tai được trị bệnh và nghe tốt.  
 

 
 
 

B. Chú Sáu 77 tuổi ở USA. Bị tai biến 5 

năm. Được trị hết 90% tốt. 
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C. Anh Christiain người Đan Mạch bị liệt một 

cánh tay lúc nhỏ, khi mới sanh 6 tháng. 

Anh mang bệnh tới 43 tuổi. Được trị khỏi. 

                              
 

D. Anh Tr 53 tuổi ở Danmark, bị nhứt đầu 

kinh niên và tay, được trị khỏi. 
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THÀNH QUẢ  

SINH HOẠT NGOÀI CỘNG ĐỒNG 2015 
 

                  
 
        VIETNAM VÔVI  ENERGI MEDITATION 2015                              VOLLSMOSE CENTER MUÀ HÈ 2015 
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PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐƠN GIẢN: 
 

ĐỜI NAY 2016  
TU TÂM VÀ THÂN 

 
LUYỆN ĐIỂN QUANG, LUYỆN NGỦ TẠNG, GIÁO DỤC CÁC TẾ BÀO, 

 
BỚT VÀ HẾT BỊNH, GIA HẠN TUỔI THỌ 

 
CÓ THỂ SỐNG TRUNG BÌNH 100 TUỔI VÀ HƠN. 

 
www.voviland.com 

 

Kính lời 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.voviland.com/

