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SỐ 156 NGÀY 11 THÁNG 02 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. 

 
ĐIỂN CHIẾU  

 
Kệ 

 
Tu thiền sẽ thấy, ánh sáng ban 

Bừng sáng nơi tâm, thấy nhẹ nhàng 
Quý Bác tham thiền, đừng suy nghĩ 

Cứ hành, hành tiếp, sẽ chiếu ban 
 

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. 

1327. Hỏi. Qủi môn quan là sao? 

1328. Hỏi. Tại sao mình phải gặp qủi và ma, để học? 

1329. Hỏi. Khi nào, mình thành ma? 

1330. Hỏi. Khi nào Trời Phật giúp? 

1331. Hỏi. Những người bị đau lưng, nhức mỏi 20 năm uống thuốc không hết, tu Vô Vi có chắc 

hết bệnh không? Xin giải đáp. 

1332. Hỏi. Tôi rất khâm phục anh, nhưng Thành Lợi nói mình tu môn nầy, sẽ thọ trung bình 100 

tuổi và hơn. Anh có nghĩ là viết quá đáng và Anh có bảo đảm không? Xin cho biết. 
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1333. Hỏi. Bệnh tim, ung thư, tai biến, từ đâu sinh ra? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/02/2016 

1327. Hỏi. Qủi môn quan là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Khi Bác tu tới cảnh, vượt 
qua qủi môn quan, thì sẽ gặp qủi, ma, trá 
hình, hù, nhát mình. Quỉ ma, giả hình Phật, 

thử tâm mình, trong lúc thiền và lúc ngủ. Coi 
dũng chí của mình ra sao. 

 
Kệ 
 

Thử mình có sợ, qủi và ma 
Quyết chí ta tu, chẳng sợ tà 

Quỉ phá, ma hành, ta cứ nghĩ 
Tâm ta cầu Phật, dẫn thứ tha 
 

Odense, ngày 03/02/2016 

 
1328. Hỏi. Tại sao mình phải gặp qủi và ma, để 

học? 
 
Đáp: Dạ thưa; Ở đời cũng có qủi và ma. Bác 

học để phân biệt, khi nào Bác tránh và khi nào 
Bác cứu. Nếu Bác không học tường tận, Bác sẽ 

sát hại, khi gặp qủi ma ở đời. Chúng rất ác. 
 
Kệ 

 
Qủi ma xuất hiện, tánh dữ hung 

Phá hại lung tung, tánh tréo tròng 
Chẳng có một lòng, theo pháp lý 
Tu tâm sửa ý, diệt tâm ma 

Odense, ngày 04/02/2016 

1329. Hỏi. Khi nào, mình thành ma? 

 
Đáp: Dạ thưa; Không tu, lúc chết thành 

ma. Người ta nói, đi đám ma.  
 
Không tu, Không lẽ thành Phật. 

 
Kệ 

 
Không tu, không tiến, dễ thành ma 

Cúng lạy, van xin, khẩn Phật Trời 
Cứu độ cho mình, mau giải thoát 
Lo tu sửa lấy, Phật giúp ta 

 

Odense, ngày 05/02/2016 
 

1330. Hỏi. Khi nào Trời Phật giúp? 
 

Đáp: Dạ thưa. Khi mình thật tâm hành; giải 
trược. Thì sự ban chiếu của Trời Phật xuất hiện. 
 

Kệ 
 

Nghĩ mình siêng học, pháp Phật siêng 
Thiền định giúp ta, giải ý tà 
 Ý chí trung thành, theo Pháp Lý 

Trời ban ánh sáng, ở nơi ta  
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Odense, ngày 06/02/2016 

 
1331. Hỏi. Những người bị đau lưng, nhức 

mỏi 20 năm uống thuốc không hết, tu Vô Vi 
có chắc hết bệnh không? Xin giải đáp. 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là do khí trược trong 
người bị bế tắc, tu Vô Vi, Bác giải được. Từ 

từ điển quang Phật sẽ giúp Bác khôi phục 
lại. Nhiều người tu đã khỏi.  
 

Kệ 
 

Trong người có bệnh, bởi khí tà 
Dùng điển Di Đà, hít thở ra 
Cố gắng công phu, hành theo pháp 

Lo chi không hết, bệnh nơi ta 
 

Odense, ngày 07/02/2016 

1332. Hỏi. Tôi rất khâm phục anh, nhưng 
Thành Lợi nói mình tu môn nầy, sẽ thọ trung 

bình 100 tuổi và hơn. Anh có nghĩ là viết quá 
đáng và Anh có bảo đảm không? Xin cho biết. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tôi có thưa qua qúy bạn. Khoa 
học họ biết trước, tới năm 2200. Mặt nước sẽ 

dâng lên 1 thước. Họ sống chắc cũng chưa tới 
năm đó. Nhưng mà nhìn hiện tượng bây giờ, họ 

biết tới năm 2200 sẽ có.  
 
Hiện tại trong gia đình tôi và nhiều người, không 

tu thiền điển quang, họ sống 86, 92 tuổi.  
 

Nếu mọi người cùng tu điển quang trường sinh 
học hy vọng sẽ sống tới 100 tuổi, hơn.  
 

Mình tu mở huệ, mình cũng biết trước như khoa 
học. Tôi giải thích rất khoa học. Mình phải học 

và luyện điển quang. 
 
Không thể ngồi xin, cúng lạy, được thọ lâu. 

 
Muốn có tiền phải đi làm, muốn sống lâu, phải 

tu, điển quang Phật.  
 
Vô Vi phát triển tới siêu cấp, trường sanh học, 
sống lâu. Con chứng minh được. 
 

Kệ 
 
Văn minh Phật pháp, giúp thế gian 

Khỏi lụy tiền đô, khỏi phải phiền 
Thế gian tham tiền, nên mắc bệnh 

Lo tu có điển, sống thọ lâu 
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Odense, ngày 08/02/2016 
 

1333. Hỏi. Bệnh tim, ung thư, tai biến, từ đâu sinh ra? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh từ điển trược sinh ra, từ nhiều đời, di truyền lại.  

Tu mà không đúng pháp, họ cũng vẫn bị tai biến như mình đã thấy.   
 

Tu Vô Vi, hành tinh tấn sẽ hết. Bởi vì, môn tu nầy điển quang,mới tìm ra. Bệnh tai biến là do 
điển xáo trộn. Tôi viết ra thành sách giải thích, nó là điển. Chỉ có Vô Vi là nói điển quang. Học 
thì sẽ hiểu điển của con người mất quân bình.  

 
Những vị Thiền sư khác môn, và tự xưng là Phật sống, họ bị tai biến, chết.  

Họ bị tai biến là vì, họ không chấp nhận, những phát minh của Vô Vi, và không tìm học hiểu, 
điển quang. Phật thì có điển. Tại sao mình không biết và không có điển quang! Uổng cho một 
kiếp tu hành. 

 
             Kệ 

 
             Thực sự con người, đã bệnh đau 

             Từ trong máu huyết, có trược tà 
             Lấy điển pháp truyền, tu giải toả 
             Đêm ngày tu tập, sẽ bình an 

            

 

Odense, ngày 09/02/2016 
 

1334. Hỏi. Tu làm sao, cho khá? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình cứ nghĩ mình tệ, rồi mình ráng cố gắng làm những công chuyện tốt.  

 
Khi làm những chuyện tốt, sẽ bồi đắp cái tệ thì nó tiến. Đừng bao giờ nghĩ mình tài. Cái tài, nó 

hại cái thân.  
 
             Kệ 

 
             Nghĩ mình tu tệ, nghĩ mình sai 

             Cứ thế lai rai, khỏi so tài 
             Bạn cứ âm thầm, tu sửa mãi 
             Miệt mài niệm mãi, niệm Nam Mô: A Di Đà Phật 
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Odense, ngày 10/02/2016 
 

1335. Hỏi: Tại sao mình phải niệm Phật thường xuyên? 
 
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi trường sanh học, tăng cấp, niệm: Trở thành chuyên gia niệm Phật, niệm 

để trở thành professionel niệm Phật, niệm để thấy hào quang của Phật, Ông Phật có, mình có.  
 

Lục tự NMAD ĐP chữ nầy đơn giản, dễ học, tôi dùng tông chỉ của Phật truyền, chỉ người ngoại 
quốc, họ niệm, thấy hào quang và phát trí huệ. Không lẽ tiếng VN, khó hiểu sao? 
 

Muốn có hào quang và trí tuệ như  Phật thì phải siêng hành pháp.  
 

Con phải mượn danh từ ngoại quốc professionel đốc thúc, cho quý Cô Bác thấy cái giá trị siêu 
việt và đạt tới: Chuyên Gia niệm Phật, Professionel niệm Phật. Tu nên tin.  
 

Từ xưa tới giờ, tu lờ mờ, niệm lờ mờ. Hôm nay điển con gia hộ và giải thích siêu việt.  
 

Niệm Phật để được điển chiếu. 
 

              Kệ 
 
              Đơn giản trở thành, niệm chuyên gia 

              Professionel, học Di Đà 
              Cố gắng Bác làm, thì sẽ đạt 

              Hào quang ánh sáng, chạy thẳng vô  
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Tết nguyên đán Bính Thân 2016 
 

 
 

Năm nay tết đến, chúc Bác Cô 
Hiền huynh, hiền tỷ, đạt điển lành 

Tu luyện cho mình, thân tâm nhẹ 
Sống lâu khỏi bệnh, đạt niềm vui 

 

Kính Lời 
Bạn đạo, Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
102. Thơ song ngữ Việt/Danmark 

 

OPNÅ RELIGION HURTIGERE VED AT 
BRUGE: AT TØMME BUDDHA SINDET 

 
Biler har mange mærker 
De er smukke og gode hver især 

Religion er det samme som bilmærker 
Hvilken religion er rigtig, og hvilken er 

den gode 
 
Vi kan bedst lide vores egen religion  

Vores religion er den bedste og 
dominerer  

Hvem er nummer ét? 
Vi overser, at det er tungt at gå til Himlen 

 
Nu har vi en god metode til at lære 
religion 

Brug Buddhas tanke og lær hurtigere 
Om den gamle vej, som Buddha ikke har 

overtaget 
Om magt og berømmelse, som skader os 
selv 

 
At lære religion er ikke konkurrence 

Vi er store, og vi forstår det meste 
Når vi lærer religion, skal vi udholde 
meget 

Ikke tage magt over og være vilde med 
penge 

 
Sinds ritualet skal forbindes til 
Det himmelske land, og Gud giver gode 

råd 
Livet er ikke mere bekymring 

Høj status og stor karriere kan gøre os 
skøre 
 

Før gad vi ikke meditere 
Vredt og hidsigt hader vi livet 

Nu skal vi lære sandheden 
Tag menneskers kærlighed og vær gode 
ved hinanden 

 

 
Tu Nhanh, Dụng Tâm Không Của Phật 

 
 

Xe thì nhiều loại khác nhau 
Kiểu nào cũng đẹp, kiểu nào cũng xinh 
Tu thì cũng giống như xe 

Pháp nào cũng đúng, pháp nào cũng hay 
 

 
Pháp nào lại thích ta tài 
Pháp nào cũng khoái, mình là độc tôn 

Pháp nào mà thích suy tôn 
Nhìn qua, ngó lại, nặng nề khó đi 

 
 
Bây giờ có phép tu trì 

Dạy cho tâm Phật, tu trì sẽ nhanh 
Đường mòn Phật đã không giành 

Ngôi cao danh vọng, làm mình tổn danh 
 
 

 
 

Tu thì đừng có cạnh tranh 
Ta đây là lớn, ta đây hiểu nhiều 
Tu thì phải nhẫn thật nhiều 

Không giành chức phận, không tham bạc 
tiền 

 
 

Tâm linh mới được nối liền 
Từ nơi Thiên Giới, Cha Trời điểm cho 
Cuộc đời sẽ hết buồn lo 

Công danh sự nghiệp, làm ta não phiền 
 

 
 
Xưa kia chẳng chịu học thiền 

Sân si, hung giận, làm ta ghét đời 
Bây giờ phải học chơn lời 

Lấy từ nhân ái, mà hiền với nhau 
 
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nu har vi haft Buddhas metode 
Tømt sind, tømt tanke, gør det nu 

Ikke at diskutere og ikke at konkurrere 
Ellers får vi sorg og mere sygdom 
 

Lær lektien ”Sandhed” indtil døden 
Med tømt sind og tømt Buddhas tanke 

dag og aften 
Lærer vi religion hurtigere, og vi er gode 
Sindet løftes fra verden og religion 

kommer frem i lyset 
 

Denne vej er den højeste 
Frem for alt skal vi overvinde denne 
verden 

Den gamle sti, som Buddha har gået  
Viser os, hvad vi skal gøre for at opnå 

åndelig oplysning 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 

Bây giờ phép Phật có trao 
Tâm không, tánh Phật, phải mau dồi mài 

Không còn biện luận tranh tài 
Khổ đau, đau khổ, bệnh hoài chẳng hay 
 

Học bài chơn lý miệt mài 
Tâm không, tánh Phật, dồi mài ngày đêm 

Học nhanh mới thật là tài 
Tâm đời không dính, đạo thì phát quang 
 

 
 

 
Đường nầy mới thật cao sang 
Quang vinh một cõi, Ta Bà ta qua 

Đường mòn Phật đã đi qua 
Chỉ ra dấu vết, cho ta tu thành 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 


