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SỐ 163 NGÀY 21 THÁNG 04 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. 

 
TÂM BÌNH  

 
Kệ 

 
Tâm bình thanh nhẹ, vượt bay cao 

Thế giới thiền tu, vượt cõi tù 
Ra khỏi thế gian, đầy hung ác 
Trở về bản tánh, Phật Như Lai 

 
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. 

1388. Hỏi. Tại sao con người bệnh? 

1389. Hỏi. Tu Vô Vi, bệnh nan y có thật hết không, xin giải thích rõ, cám ơn chú? 

1390. Hỏi. Bệnh ở đâu gây ra? 

1391. Hỏi. Con người từ đâu có? 

1392. Hỏi. Giải trược tâm, làm sao giải? 

1393. Hỏi. Tu mà còn tính toán là sao? 

1394. Hỏi. Tâm bình là gì? 



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 12/04/2016 

1388. Hỏi. Tại sao con người bệnh? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là trong mình đã có 

trược, chất độc tích tụ cả ngàn năm, đến lúc 
phát sanh thì thành bệnh. Bệnh là chất độc 
và trược khí cả bầu Trời trong không gian, 

trong nhà, quốc hội, chùa chiền, v.v. 
 

Kệ 
 
Con người phải bệnh, mới tìm tu 

Pháp lý Vô Vi, chỉ thật thà 
Tu luyện cho mình, thanh điển tốt 

Không còn sợ hãi, bệnh tâm thân 
 

Odense, ngày 13/04/2016 
 

1389. Hỏi. Tu Vô Vi, bệnh nan y có thật hết 
không, xin giải thích rõ, cám ơn chú? 
 

Đáp: Dạ thưa; Pháp Vô Vi thiền điển quang 
trường sinh học giúp cho Bác khoẻ mạnh và 

sống thọ hơn. Bác tu thì sẽ có sự phát triển điển 
năng của Trời Phật ban cho Bác. Bác mới thấy sự 

thật con người mình sống lâu, nhờ tu hành và 
thiền định. Nhiều người tây phương học thiền có 
kết quả tốt. Sau một cuộc, tâm thân phiền não, 

bệnh tình dây dưa. Tu thì nên tin. 
 

Kệ 
 
Thời đại ngày nay, bệnh khắp Trời 

Giàu, nghèo cũng phải, giải bệnh đau 
Học pháp tham thiền, tu giải trược 

Phiền não trong ta, tự giải hoà  
 

Odense, ngày 14/04/2016 

1390. Hỏi. Bệnh ở đâu gây ra? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là do ở tâm gây ra. 
Nếu không tu thiền thì bệnh càng ngày càng 

nặng thêm. Vì trược khí trong người tăng 
nhanh và biến dạng. Tu thì sẽ gia hạn được 
tuổi thọ. Vì điển năng Trời Phật hỗ trợ. 

 
Kệ 

 
Con người bị bệnh, quá sầu đau 
Thế sự khó thông, khó giải trừ 

Trược khí trong người, không lối thoát 
Thiền tu thanh tịnh, giải trược tâm 

 

Odense, ngày 15/04/2016 
 
1391. Hỏi. Con người từ đâu có? 

 
Đáp: Dạ thưa. Con người từ cặn bã của thanh 

quang, sanh ra. Tuần tự phát triển cả tỉ năm, 
biến dạng thành người.  
 

Kệ 
 

Cặn bã thanh quang, tạo con người 
Từ đó tiếp tục, phát triển nhanh 
Cát bụi, cỏ cây, côn trùng, thú 

Thành Người, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Qủi, 
và Ma 
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Odense, ngày 16/04/2016 

 
1392. Hỏi. Giải trược tâm, làm sao giải? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác làm siêng soi hồn, niệm 
Phật và uống thuốc Phật. Trược sẽ giải và 

không còn lo lắng như xưa. Người đời đố kị, 
hay suy nghĩ thì khó thông, chỉ có cách làm 

thinh luyện, thì sẽ có kết quả nhanh.  
 
Kệ 

 
Tu hành tin tưởng, ở Trời cao 

Phật giúp chúng sanh, tránh bệnh tình 
Kết quả do mình, tu sửa tiến 
Thanh quang của Phật, khó lường phân 

 

Odense, ngày 17/04/2016 

1393. Hỏi. Tu mà còn tính toán là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Dụng tâm phàm, mà đo lòng 
Phật. Tự gạt mình và gạt cả Bề Trên. Tu thiền 
mình không nên tính toán. Tính toán sẽ làm cho 

con người ích kỉ và bần tiện. 
 

Kệ 
 

Tâm phàm tính toán, thật uổng công 
Có được gì đâu, lại dối lòng 
Bản tánh phàm trần, hay đố kị 

Lo tu sửa lại, tránh chiến tranh 

  

 
Odense, ngày 18/04/2016 

 
1394. Hỏi. Tâm bình là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu Vô Vi, Bác tu về điển quang thì mới biết đích xác tâm quân bình và 

không quân bình. Trong người mình phải dung hòa, điển vũ trụ, điển âm dương thì con người 
mới quân bình.  
 

Bác thấy những thầy khác, xưng danh là thiền sư, xưng là Phật sống, mà tâm không quân bình, 
vẫn bị tai biê.....như thường. Khi bị, thì đó là điển không quân bình. Tu tụng không bao giờ hiểu 

về điển quang của Phật. 
 
             Kệ 

 
             Điển nầy cứu rỗi, giúp người tu 

             Dụng pháp Vô Vi, học luyện đào 
             Ông Phật, ông Tiên, đều có điển  
             Chỉ cần hành pháp, thật tâm siêng 
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Odense, ngày 19/04/2016 
 

1395. Hỏi. Tâm bình con người sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tâm bình con người rất hồn nhiên thanh thản. Thế giới nầy, mình rất quý yêu 

muôn loài và vạn vật. Con người trẻ trung, minh mẫn và sáng suốt. Có một không hai. 
 

             Kệ 
              
             Về Trời thanh thản, trí tâm cao 

             Bất luận nơi nao, dũng, trí, đào 
             Có một, không hai, đường thẳng tiến 

             Từ bi thanh nhẹ, đạo càng cao 
                                                          

 
Odense, ngày 20/04/2016 
 

1396. Hỏi. Làm sao biết người tu, đạt được tâm bình? 
 

Đáp: Dạ thưa; Hồi xưa thì khó biết, mình bị nhiều Thầy gạt. Nhưng bây giờ thì rất dễ kiểm 
chứng mình và kiểm chứng họ. Tôi có tìm ra phương pháp kiểm chứng tu: Tâm bình.  

 
Mình tải xuống program ”Check stress” miễn phí vào máy điện thoại cầm tay” iphone”. Sau 
đó xử dụng đo độ stress, động loạn, và mình biết được người tu quân bình ra sao. 

  
Cách xử dụng. Mình ghi, ngày tháng, năm sinh, nam, nữ, vô máy.  

 
Sau đó bịt ngón tay trõ vào bóng đèn, con mắt máy. Bấm tiếp tục, tự động máy nó ghi kết quả 
động loạn, stress, khoảng 45 giây. 

 
             Kệ 

 
             Điển năng hỗ trợ, giúp người tu 
             Bác cứ công phu, sáng tối cần 

             Sẽ biết tu hành, ai THẬT, GIẢ 
             Thực hành chứng nghiệm, điển tâm minh 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
108. Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch  

 
STOP TSUNAMI ! 

 
Tsunamier opstår mange steder 
Alle er chokerede og bekymrede 

Vi tror på, at vi lever i fred og ro 
Men havene bevæger sig og der opstår 

nye tsunamier 
 
Det gør folk rasende 

Vi klager til Gud og til Jorden, som vi tror 
ikke kan lide os 

Vi siger, at katastrofe scener er Guds 
skyld 
Er årsag til, at menneskeheden græder 

og græder 
 

Gud elsker os og forsøger at vise os 
At tsunamien opstår, fordi mennesker er 

grådige 
Vi tager olie og fjerner jord alle steder 
Jorden bliver vippet ud af balance 

 
Kloden har mistet sin balance 

Når den roterer og bevæger sig, falder 
blød jord fra 
Og skaber jordskælv og tsunamier 

Det ødelægger alt, hvad vi har 
 

Så nu er vi nødt til passe på  
Grave mindre, tage mindre olie og gas 
For at redde jordens balance 

Ikke spild mere og ikke tage jordens 
vitaminer 

 
Ønsker du et fredeligt liv? 
Så skal du bevare jordens vitaminer 

Vil du have en god måde at leve på? 
Stands katastrofer og himlen og jorden 

vil være i harmoni 
 
 

 
108. Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch  

 
STOP SÓNG THẦN TSUNAMI ! 

 
Sóng thần biển động khắp nơi 
Nơi nào cũng phải phập phồng thất kinh 

Đinh ninh mình sống thanh bình 
Không dè biển động, sóng thần nổi lên 

 
 
Khiến cho người phải nổi khùng 

Trách Trời, trách Đất, oán Ngài không 
thương 

Tạo ra nhiều cảnh tai ương 
Khiến cho nhân loại, khóc hoài thảm 
thương 

 
 

Ngài thương nên chỉ bảo đường 
Sóng thần nổi dậy, tại người tham lam 

Lấy dầu, dời đất tứ tung 
Làm cho trái Đất phải nghiêng thân mình 
 

 
Đất thời lại mất quân bình 

Phải xoay, chuyển động, đất mềm sụp 
ngay 
Sanh ra biển động, sóng thần 

Làm cho tan vỡ, cơ đồ chúng sinh 
 

Vậy thì mình phải tự mình 
Bớt đào, bớt lấy chất dầu, chất gas 
Để cho Đất có quân bình 

Không còn hao tổn, chất tinh mất nhiều 
 

 
Muốn cho cuộc sống thanh bình? 
Mình nên gìn giữ, chất tinh Đất nhiều 

Muôn chiều cuộc sống đẹp xinh? 
Nạn tai sẽ hết, Đất Trời sẽ yên 
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KIỂM CHỨNG TÂM QUÂN BÌNH 

 

 

 

 

 

Tu, tâm quân bình thì con người 

khỏe mạnh, thoải mái, thanh 

nhẹ, ít bệnh tật và không thuốc 

thang. 

 

 

 

Kệ: 

 

Ngồi thiền thanh tịnh, hướng bề trên. 

Luyện pháp Vô Vi, hết bịnh tình. 

Tâm, thân thanh nhẹ, tu đời đạo. 

Thực tế tâm linh, trị BỊNH MÌNH. 

 

 

 

 

Phương pháp nầy, mình kiểm 

chứng mình và kiểm chứng 

người. Tôi kiểm chứng thử đo độ 

stress, động loạn 1%. 

 

 

 

 

 

 

Folk ønsker at leve i fred og ro 
Hold op med grådighed og lær meditation 

Så er der ingen uenighed mere om livet 
Vær glad og nyd det nye civiliserede liv 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Con người muốn sống bình yên 
Tu thiền sẽ dứt tánh tham ở đời 

Không còn tranh chấp chuyện đời 
An vui sung sướng, sống đời văn minh 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


