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SỐ 171 NGÀY 21 THÁNG 07 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. 

 
THIÊN PHÁP 

 
Kệ 

 
Pháp thiền là của, Thượng Thiên ban 

Giúp cho các giới, trở về Trời 
Quy y chân Phật, hành pháp lý 
Lý trí phân minh, tiến hợp thời 

 
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. 

1457. Hỏi. Tham ô là sao, tu làm sao thấy? 

1458. Hỏi. Không tu thiền, làm việc thiện, không hại nhân, chết sẽ đâu? 

1459. Hỏi. Tại sao con người ta chống đối tu thiền? 

1460. Hỏi. Khi nào con người ta mới chịu tu thiền? 

1461. Hỏi. Tại sao, tu thiền theo đường lối của Phật thì đi ngược lại hành động của người trần 

tục? 

1462. Hỏi. Tại sao thiền Vô Vi điển quang cứu được bệnh hoạn và tai nạn? 
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1463. Hỏi. Người mà chống đối, đường lối Phật dạy, vậy họ là người giới gì? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/07/2016 

1457. Hỏi. Tham ô là sao, tu làm sao thấy? 
 

Đáp: Dạ thưa. Ô là sự đen đuá, dơ bẩn, 
trồng vào người, họ không nhìn thấy sự dơ 
bẩn đó, là do pháp môn của họ, không vạch 

trần được sự dơ bẩn. Còn Bác tu thiền Vô Vi 
điển quang, Bác sẽ thấy sự dơ bẩn, đen đuá 

đó rõ ràng xuất hiện. 
 
Kệ 

 
Nhờ thiền từ đó, pháp chiếu quang 

Giúp cho ánh sáng, tự phân bàn 
Không đem ô trược, vào nội tạng 
Thấy rõ hồn linh, nhẹ thanh nhàn 

 

Odense, ngày 13/07/2016 

 
1458. Hỏi. Không tu thiền, làm việc thiện, 

không hại nhân, chết sẽ đâu? 
 
Đáp: Dạ thưa; Không tu thiền, làm việc thiện, 

không hại nhân thì mình chỉ là tu phước thôi, sẽ 
luân hồi hưởng phước ở cảnh thế gian, sống 

trong sự giàu sang. Nhưng cuối cùng cũng bị 
bệnh hoạn, bị tai nạn và chết.  
 

Kệ 
 

Giàu sang phú qúi, nợ ở đời 
Có tiền, có bạc, khó ngồi tu 
Học buông, học bỏ, càng thêm khó 

Lưu lạc thế gian, cũng vì tiền 

Odense, ngày 14/07/2016 

1459. Hỏi. Tại sao con người ta chống đối 
tu thiền? 

 
Đáp: Dạ thưa; Người không tu thiền, họ 
nhìn cặp mắt trần tục của họ, là mình phải 

tranh đấu như họ, giành giựt, tham lam và 
động loạn, mới đúng.  

 
Còn tu thiền theo đường lối của Phật thì đi 

ngược lại hành động của người trần tục, nên 
họ chống đối. 
 

Cúi cùng tai nạn và bệnh hoạn tới, họ cũng 
phải đầu hàng. 

 
Kệ 
 

Theo đời hoạn nạn, tới bất an 
Khổ tâm, tốn kém, hết bạc tiền 

Có pháp tu thiền, tâm giải trược 
Hết còn động loạn, hết tham lam 
 

Odense, ngày 15/07/2016 

 
1460. Hỏi. Khi nào con người ta mới chịu tu 

thiền? 
 
Đáp: Dạ thưa. Khi mà mình bệnh ngặt nghèo 

và tai nạn tới tấp, vô phương cứu trị, thì con 
người ta mới có thì giờ, nghe pháp và chịu tu 

thiền. 
 
Kệ 

 
Pháp lành đem đến, khắp mọi nơi 

Giúp cho bá tánh, sống thọ hành 
Tâm điển của Trời, nên trồng cấy 

Thiền tu thanh tịnh, sẽ sống an 
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Odense, ngày 16/07/2016 

 
1461. Hỏi. Tại sao, tu thiền theo đường lối 

của Phật thì đi ngược lại hành động của 
người trần tục? 
 

Đáp: Dạ thưa; Anh Chị muốn giải thoát  
phần tội lổi và trần trược của mình thì mình 

phải học theo đường lối của Phật dạy. 
 
Kệ 

 
Tội lổi con người, đã gieo mang 

Quy y pháp Phật, tự cứu mình 
Thoát ra khung cảnh, trần tục lụy 
Sống cõi hồn nhiên, hưởng phúc lành 

 

Odense, ngày 17/07/2016 

1462. Hỏi. Tại sao thiền Vô Vi điển quang cứu 
được bệnh hoạn và tai nạn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trước hết, mình nên biết và cảm 
ơn pháp môn nầy là Trời ban và Phật dạy. Mình 

tu thì sẽ đạt. 
Bệnh hoạn và tai nạn, đó là cái nghiệp, đó là cái 

trược. Mình tu thiền dùng phương pháp Trời ban 
và Phật dạy, giải nghiệp và giải trược, thì bệnh 

hoạn và tai nạn tan biến. 
 
Kệ 

 
Tan biến trược trần, pháp tu thân 

Chủ nhân thức giác, tánh tham tàn 
Sám hối tội mình, tâm quyết sửa 
Nguyện tu suốt kiếp, trở về quê 

 
 

 
Odense, ngày 18/07/2016 
 

1463. Hỏi. Người mà chống đối, đường lối Phật dạy, vậy họ là người giới gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người mà chống đối, đường lối Phật dạy, tâm linh và từ bi không có, thích tham 
lam, tưng bốc, ghanh ghét, sân si và thù hận. Nghe chơn lý thì bít bùng lỗ tai, nhứt đầu khó 
chịu, và họ luôn chống đối. 

 
          Kệ 

 
          Mặt người qủi tánh, dễ nhận ra 
          Chống đối Phật gia, thích chuyện tà 

          Bản tánh con người, luôn thù hận 
          Chuyên môn trách cứ, hại chúng sanh 
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Odense, ngày 19/07/2016 
 

1464. Hỏi. Tại sao ma qủi, chống đối đường lối Phật dạy. Mặt khác, ma qủi lại đi thờ Phật? 
 
Đáp: Dạ thưa; Ma qủi thờ Phật là vì, ma qủi lợi dụng Phật, muốn hưởng, ngũ vị, do người khác 

cúng Phật.  
 

Ma qủi, không tin đường lối Phật dạy là diệt tham danh.  
 
Suốt đời thờ Phật, mà tánh ma qủi vẫn còn. 

 
          Kệ 

 
          Chân lý Phật truyền, ngược thế gian 
          Người đời thích Phật, lại không nghe 

          Buông bỏ tình đời, buông không nổi 
          Tham lam ghanh ghét, cúi cầu xin 

 
 

 

         PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

         PHÁP nầy ở chốn thiên không 
         LÝ Trời chuyển xuống, khắp nơi chơn tình 
         VÔ hình minh giải diệu thâm  

         VI trong huyền bí, mở ra nội tình 
         KHOA nầy phát triển tình thương 

         HỌC trong đại chúng, phát uy đạo tình 
         HUYỀN thiên chư Phật bề trên 

         BÍ truyền mật pháp, giao cho người thiền 
         PHẬT gia độ bạn tu nhà 
         PHÁP thiền điển giới, khai thông tâm mình 

         VIỆT NAM có pháp tu thiền 
         GIÚP cho bá tánh, sống lâu hòa bình 

 
         Kính bái 
         

         Lê Thành Lợi 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

ENERGI OVERFØRSEL 
109 

Chuyển Điển Quang 

 

Menneskers visdom skal vi forbedre 
Ved at meditere stor sandhed, får vi et 
lysende sind 

Vi lærer princippet, at sindet gør os 
stabile 

Ingen jagter nysgerrighed eller andre 
grimme områder 
 

Vores sind kommer væk fra det grimme 
Vi lever med det menneskelige, som 

Guds godhed giver 
Vi lærer, men vi regner ikke med højt 
eller lavt 

Ja! Vi tager det som sol og regn gør hver 
dag* 

 
Sindet og organerne er sikre 

En glad sjæl og sindet ophøjes 
Sinds religionen bliver højt avanceret ved 
at praktisere 

På loyal sti skal vi huske at gå 
 

Og kroppen skal også lære selv 
Lav Buddhas motion og vi kender både 
krop og sjæl 

Indefra tager vi energi udefra 
To anstændige veje er samlet, så 

kommer vi frem 
 
Sindet får super magt 

Kroppen bevarer vores energi 
Sjælens religion giver direkte til hjertet  

Vores lidelse gør os levende, blide og 
stærke 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Dồi trau trí tuệ làm người 
Học thiền chơn lý sáng ngời huệ tâm 
Người thiền học phép ĐỊNH TÂM 

Không bay, không phóng ra ngoài nhiễm 
ô 

 
 
 

Tâm mình tránh khỏi trược ô 
Sống sao phải đạo, nhân lành Trời ban 

Học thời chẳng luận cao sang 
Có sao chịu vậy, nắng mưa khỏi bàn 
 

 
 

 
Tâm can mới thật an toàn 

Hồn ra sung sướng, tâm thời đạo cao 
Tu hành tâm đạo tiến mau 
Con đường trung đạo, nhớ tu tiến vào 

 
 

Thân tu cũng phải tự đào 
Vận hành thể dục, thức thời cả hai 
Bên trong tiếp điển bên ngoài 

Hai đàng cường tráng, ta thời tiến thăng 
 

 
 
Tâm thì thượng thặng điển năng 

Thân thì bảo quản điển năng sức mình 
Ban cho tâm đạo thức hồn 

Sống hiền, sống mạnh, phải hành tâm 
thân 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

 

Ja! Vi tager det som sol og regn gør hver dag*= Ja! Vi accepterer alt, hvad der er. 
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CÂY NGUYÊN LINH 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


