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SỐ 183 NGÀY 21 THÁNG 11 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. 

 
Vua Thiền  

 
Kệ 

 
Vua thiền minh đạo, tạo phước duyên 

Ngộ tao vũ trụ, ở trong mình 
Quản lý ngủ hành, thông tam cõi 

Chẳng còn đòi hỏi, chuyện Vua Tôi 

 
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. 

1559. Hỏi. Tục lụy là sao? 

1560. Hỏi. Tục lụy làm sao thoát? 

1561. Hỏi. Làm thế nào để đạt được trường chay? 

1562. Hỏi. Nhiều người tu cũng ăn chay, mà sao không có thanh quang, vậy thanh quang là gì? 

1563. Hỏi. Bất nhân là sao? 

1564. Hỏi. Bất nghĩa là sao? 

1565. Hỏi. Ác trược là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/11/2016 

1559. Hỏi. Tục lụy là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Sống trong cõi trần tục thì 

con người sanh ra hèn hạ, thấy cái gì cũng 
tham lam, qùy lụy và bị lôi cuốn trong vòng 
cặn bả của thế gian, mất đi phẩm hạnh cao 

sang, mà tưởng mình cao cả.  
 

Kệ 
 
Cõi Trần tục lụy, lắm người si 

Hèn hạ tham mê, sắc dục tiền 
Bán hết linh hồn, cho ma quỉ 

Tục lụy tâm thân, bệnh nhiễm trần 
  

Odense, ngày 13/11/2016 
 

1560. Hỏi. Tục lụy làm sao thoát? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu cương quyết thì thoát. Mỗi 

cảnh tục, ở thế gian đưa đến, mình dùng pháp 
thiền khử nó. Trong pháp Vô Vi, điển quang 

trường sanh học, có rất nhiều mật pháp của 
Phật, mình nên áp dụng và giải quyết vấn đề 

trần tục.  
Học mà không dụng thì uổng cho một đời, tu 
không đạt. Tu ở đây là đạt. 

 
Kệ 

 
Thế gian tục lụy, khổ đảo điên 
Bạn cứ siêng năng, dụng pháp thiền 

Cương quyết một lòng, tu theo Phật 
Hết còn hèn hạ, lụy thế gian 

  

Odense, ngày 14/11/2016 

1561. Hỏi. Làm thế nào để đạt được trường 
chay? 
 

Đáp: Dạ thưa, Bác uống thuốc Phật thường 
xuyên, thì điển trong mình nó thanh lọc 

phần hạ thừa, từ ăn mặn trở thành ăn chay.  
 
Muốn ăn chay, tu tiến, nên thực hành để 

đạt. Uống thuốc Phật là phương pháp hít thở 
điển quang của Phật.  

 
Phương pháp thiền và hít thở điển quang, 
con có ghi chép trong mạng. 

www.voviland.com  
 

Kệ 
 
Dễ dàng nếu Bác, thực hành siêng 

Thuốc Phật thường xuyên, hít thở vào 
Ăn mặn biến thành, ăn chay tịnh 

Điển sẽ chuyển sang, tánh đổi chiều 
 

 
 
 

 

Odense, ngày 15/11/2016 

 
1562. Hỏi. Nhiều người tu cũng ăn chay, mà 
sao không có thanh quang, vậy thanh quang là 

gì? 
 

Đáp: Dạ thưa. Ăn chay mà không thiền thì 
không có thanh quang. Cũng tham lam sân si.  
Bác phải thiền siêng năng, mới nhận được thanh 

quang. Thanh quang là sự huyền bí, do bề trên 
ân độ cho người tu thiền. Cái nầy không phải mê 

tín. Nói với người trần tục, bề trên ân độ, họ 
không hành, họ không tin, nói mệt mỏi.  
 

Bác hành thì sẽ có sự biến chuyển trong tri giác 
nhẹ nhàng và tri thức cao siêu. Sự nhẹ nhàng, 

cao siêu tiến bộ đó là thanh quang, do bề trên 
ân độ.  
 

Pháp khác không có, nhưng cái pháp Vô Vi điển 
quang trường sanh học, Bác hành, Bác nhận tri 

thức và tri giác Bác tiến triển rõ ràng. Ai ban... 
 
Kệ 

 
Pháp thiền đặc biệt, chiếu điển quang 

Thanh tâm thanh nhẹ, rất rõ ràng 
Bác phải một lòng, tu không đổi 
Huyền bí thanh quang, Phật pháp truyền 
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Odense, ngày 16/11/2016 

 
1563. Hỏi. Bất nhân là sao? 

  
Đáp: Dạ thưa; Con người, vừa mới tiến hóa 
lên, nên nhân tánh còn hẹp hòi. Thích gây 

chiến tranh, xâm phạm lảnh thổ và biên 
cương của người khác.  

 
Kệ 
 

Cấy giống từ bi, ở trong mình 
Thiền tu thanh tịnh, dẹp tánh sân 

Đừng để lòng mình, sanh ác nghiệp 
Nam mô biệt niệm, nguyện ăn năn  
 

Odense, ngày 17/11/2016 

1564. Hỏi. Bất nghĩa là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tình nghĩa con người không có, 
hay tính toán so đo, bội nghĩa. Thường hay ăn 
cháo và ném luôn cái bát.  

 
Kệ 

 
Người tu có nghĩa, phải biết ơn 

Đối đải thương yêu, mới là tình 
Sống cảnh ở đời, nên tử tế 
Tình nồng chia sẽ, hết bệnh đau 

 
 

 

 

Odense, ngày 18/11/2016 
 
1565. Hỏi.  Ác trược là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Người có điển xấu trong mình, thường hay bị nhứt nhói. Mình nên siêng năng 

hành pháp, hướng về sự thiện lành. Tu sẽ có kết quả tốt hơn. Tâm đừng nên suy nghĩ những 
điều không cần thiết. Lo hướng thượng tu hành.  
 

          Kệ 
 

          Máu mình điển xấu, thanh lọc nhanh 
          Thuốc Phật thường xuyên, hít thở vào 

          Sẽ thấy tánh tình, luôn thay đổi 
          Nam mô, lạy Phật, đã thông mình 
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Odense, ngày 09/11/2016 
 

1566. Hỏi. Vua thiền là sao, xin Thành Lợi giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa; Vua cũng nên học thiền, thì thần dân trăm họ sẽ noi gương.  

 
Vua tu thiền thì sẽ sống thọ lâu trường sanh, khỏi cần kiếm tiên đơn hay nhờ đạo sĩ giúp.  

 
Học thiền là luyện kim đơn, kim đơn nầy do Thái Thượng Lão Tổ dạy mình. Trong bản thể mình 
có kim đơn. Tu thiền sẽ ngộ được Thái Thượng Lão Tổ. 

 
Hai luồng điển âm và dương trong bản thể kết hợp, sẽ tạo ra ánh sáng, mâu ni châu.  

 
Mâu Ni Châu, nó là kim đơn. Một quả kim đơn màu vàng đỏ, nhỏ hơn quả trứng gà khoảng 4-5 
cm. hiện ra trước trán.  

 
Nếu mà mình không tu thiền, thì không bao giờ biết mình có Kim Đơn. Tìm đâu cho xa, chi bằng 

tìm linh dược trong bản thể mình. Người ta luyện được thì mình luyện được.  
 

Tu mình phải tin tưởng người và tin tưởng mình.  
 
Những kẻ phàm phu tục tử, tu không hiểu đời, không hiểu đạo, thì gạt gẫm chúng sanh, còn 

người tu thiền theo Pháp Lý, hành đúng đắn, có sao nói vậy. Chỉ mong thiên hạ thành đạt 
những điều gì mình muốn.  

 
Không tu thiền dễ bị nhiểm trược và tai biến xảy ra bất ngờ.  
 

Vua và những người giàu thông minh thường bị.  
 

Bệnh từ điển trược sanh ra. Trong người mình, ai cũng có điển trược.  
 
Tu mới quản lý được Xá Vệ Quốc, thì anh là vua, là minh quân.  

 
Minh quân là mình hiểu tiểu thiên địa, bản thể mình, có cả tỉ quân binh đang u mê trần tục, 

không người giáo huấn.  
 
Dụng pháp thiền tu điển, để giáo huấn chúng thành một vị minh quân, một vị Phật.  

  

 

         Kệ 
 

         Ngồi thiền diển tả, nói cái tu              
         Thiền tịnh, tâm minh, rất dễ dàng 
         Ngoài kia có động, ta không động 

         Trời sẽ khai tâm, nếu thực hành 
 

         Ra khỏi Ta Bà, trong gang tấc 
         Mắt nhìn vạn vật, rất mến thương 
         Cộng hưởng điển lành, trong vũ trụ 

         Đồng tâm minh đạo, chẳng thấp cao 
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21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT 

 
18. VẦN U 

 

Đây là mẫu chữ vần U 
Tạo ra UẤT khí, khó thông đạo đời 

Công phu dùng điển giải lời 
U Minh giáo chủ, phục hàng Thiên Binh 

 

 
.......................................... 

 
19. VẦN V 

 
Đây là mẫu chữ vần V 

VIỆT NAM anh dũng, xa xưa thuở giờ 
VÔ VI pháp lý chơn lời 

ĐIỂN THƠ phân giải, văn minh đặc thù 
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121. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK 

AM-DUONG VOVI’S VAND 

TUYỆT CHIÊU UỐNG NƯỚC ÂM DƯƠNG VÔ VI, NGỪA UNG THƯ RUỘT, TÁO BÓN VÀ NGỪA ĐƯỢC BÁ BỆNH 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
Dette vand behandler flere sygdomme 
Så husk altid at bruge 

Koldt vand om sommeren 
Og varm drik om vinteren 

 
Dette er loven om tolerance 
Afhængig af sæsonudsving, naturens 

harmoni 
Sind og krop vil være naturlige 

Hver morgen husker du at bruge vand 
 
Før vi drikker Am-duongs Vo Vi vand 

Bør vi første øve Buddhas medicin 
Og bøje os for Buddha 

For at reducere blod og had hurtigere 
 
Derefter drikker vi vand  

To eller tre små glas vand, som koster 
ingen ting 

Det er ca. 400 - 600 ml 
Sådan ændrer vi en masse magt og 
energi 

 
Mennesker vil øge 

Mental fitness og krop blidt 
Derfor vil vi træne ordentligt 
Den kærlighed vil jeg dele  

 
Den første: forandring af vores blod 

Fra ondt blod til godt blod 
Den anden: behandling af tør hud 
Huden ser godt ud og gør dig selv mere 

frisk 
 

Den tredje: opløsning af hård mave 
Når vi drikker vand og får god afførring 

Så ændrer vi vores oprigtighed  
Bunden af tarmen er ikke beskidt mere 
 

Den fjerde: hjernen er ikke ensom mere 
Sygdommen reduceres ved at træne 

meditation 
Den femte: blidt skifter sindet 

 
Nước nầy trị những tai ương 
Thế nên phải nhớ, mà dùng luôn luôn 

Mùa hè nước lạnh nên dùng 
Mùa đông uống nước ấm, nhớ mà đổi 

thay 
 
Đây là định luật dung hòa 

Tùy mùa thay đổi, cho hòa thiên nhiên 
Thân người sẽ được tự nhiên 

Cứ vào buổi sáng mà ta nhớ dùng 
 
Trước khi uống nước Âm Dương 

Ta nên uống thuốc Phật Đà trước tiên 
Và thường lạy Phật thật siêng 

Để cho máu huyết, sân si giảm nhiều 
 
 

Xong rồi thì uống nước vào 
Hai, ba ly nhỏ, có chi là nhiều 

Khoảng chừng 400 - 600 ml 
Làm ta thay đổi, rất nhiều điện năng 
 

 
Con người sẽ được gia tăng 

Tinh thần thể lực, toàn thân nhẹ nhàng 
Thế nên trật tự đàng hoàng 
Hành đi sẽ được, tình nầy chia sang 

 
Thứ nhứt: là đổi máu mình 

Từ nơi máu xấu, trở thành tốt tươi 
Thứ hai: là trị da khô 
Làn da sẽ tốt, cho mình tươi thêm 

 
 

Thứ ba: là ruột khó thông 
Uống vào sẽ được, giải ngay ruột già 

Thế nên đổi tánh thật thà 
Từ trong đáy ruột, không còn bợn nhơ 
 

Thứ tư: Óc chẳng bơ vơ 
Bệnh tình thuyên giảm là ta tu thiền 

Thứ năm: đổi tánh hiền lành  
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Am* og Duong*vand= koldt og varmt vand 

Am* og Duong*=  negative og positve energier 

at tu = at reparere sind og krop 

 

 

   

 

Ikke mere så aggressivt som i de gamle 
dage 

 
Dette vand er Am* og Duong*vand 
Det er svært at finde, og jeg forklarer 

tydeligt 
Derfor behøver vi ikke diskutere 

Vi bruger det som Buddhas velsignelse 
 
Menneskers dydige gavmildhed 

Skyldes meditations energi 
Sindet vil være i fred 

Ved *at tu sind og krop, vil vi gå til 
himlen 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 

Không còn hung dữ, như ngày xa xưa 
 

 
Nước nầy là nước Âm- Dương 
Khó mà tầm được và ghi rõ ràng 

Thế nên Cô Bác khỏi bàn 
Cứ hành là được, phước nầy Phật ban 

 
 
Con người phúc đức giàu sang 

Là nhờ tu tịnh, pháp thiền Điển Quang 
Tâm tư người sẽ bình an  

Tu tâm sửa tánh, sẽ sang Thiên Đàng 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê  

 


