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SỐ 44 NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2013 

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. 

 

 Pháp Lực  
Kệ 

 

Pháp nầy điển lực, rất thâm sâu 

Điển quang thuốc Phật, Bác ráng hành 

Tâm thiện ý lành, thanh lọc mãi 
Tương lai điển lực, Bác thọ dài 

 

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. 

401. Hỏi: Pháp lực là sao? 

402. Hỏi: Làm sao có pháp lực? 

403. Hỏi: Có pháp lực để chi? 

404. Hỏi: Tại sao phải, chống lại ngoại xâm? 

405. Hỏi: Pháp lực trao như thế nào? 

406. Hỏi: Làm sao có pháp lực nhanh? 

407. Hỏi: Phật bí truyền là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/12/2012 

401. Hỏi. Pháp lực là sao? 

Đáp: Dạ thưa; Là điển lực mạnh mẽ 

sáng suốt của pháp.  

 
Kệ 

 

Ghi ra rành rẽ, pháp nầy ban 

Điển lực pháp ban, nếu Bác hành 
Cần luyện chuyên cần, thì sẽ thấy 

Tâm thân khoẻ mạnh, Bác khỏi bàn 

 

Odense, ngày 23/12/2012 

 
402. Hỏi. Làm sao có pháp lực? 

 

Đáp: Dạ thưa; Bác có duyên, tận tín, hành thì 
sẽ có pháp lực. 

 

Kệ 

 
Ngộ người thanh điển, tiến triển mau 

Thành tâm tu luyện, điển kết liền 

Thân nhẹ tâm lành, quy y pháp 
Công phu tu luyện, gắng hành từ 

 

Odense, ngày 24/12/2012 

403. Hỏi. Có pháp lực để chi? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu, Bác phải có pháp lực 

để chống lại ngoại xâm. 
 

Kệ 

 
Tu hoài phải có, pháp lực thâu 

Công phu nguyên tắc, Bác đối đầu 

Cứ thế Bác hành, mau tiến giải 

Hành trì mới thấu, pháp lực trao 
 

Odense, ngày 25/12/2012 

 
404. Hỏi. Tại sao phải, chống lại ngoại xâm? 

 

Đáp: Dạ thưa; Ngoại xâm nó luôn luôn tấn 
công. Bác không có pháp lực, sẽ mau bệnh, 

mau tàn. 

 
Kệ 

 

Tu mà không có, pháp lực trao 

Ngoại xâm trược lấn, ất phải khùng 
Thân thể sẽ tàn, tu thối chí 

Bệnh hoạn liên hồi, vẫn nói hay 

 

Odense, ngày 26/12/2012 

 

405. Hỏi.  Pháp lực trao như thế nào? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác hành theo thứ tự ghi. 

 

Kệ 
 

Hành theo nguyên lý, thứ tự đào 

Tu tâm sửa tánh, vẫn tiến mau 

Đời đạo song hành, ta tiến bước 
Tu theo nguyên tắc, Phật bí truyền 

 

Odense, ngày 27/12/2012 

406. Hỏi. Làm sao có pháp lực nhanh? 

 

Đáp: Dạ thưa; Đừng có tham. 
 

Kệ 

 
Siêng năng tu luyện, Phật pháp truyền 

Những gì Bác học, thực hành ngay 

Cứ thế Bác hành, theo trật tự 

Từ từ ngũ tạng, mở từng phân 
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Odense, ngày 28/12/2012 

407. Hỏi. Phật bí truyền là sao? 

Xin chỉ dẫn. 

Đáp; Dạ thưa: Tu phải thật lòng, tận tâm hành theo nguyên tắc. 

      Kệ 

      Trực đáo chơn tâm, Phật pháp truyền 

      Tu hành dứt khoát, hướng về tu 

      Chăm lo hành pháp, ngày đêm nhớ 
      Bồi bổ cho ta, lúc gặp tà  

    

 

Odense, ngày 29/12/2012 

408. Hỏi: Tu giải đải, Bề trên biết không? 

Đáp; Dạ thưa: Mình tu, giải đải điển quang yếu kém.  

       Kệ 

      Tu hành giải đải, kém điển quang 

      Phật pháp ân ban, cố gắng trì 

      Chăm chỉ tham thiền, tu không khó 

      Giải đải kiếp sau, lắm não phiền 
 

 

 
Kính chào anh Thành Lợi 

  

Nhân dịp mừng ngày Chúa giáng trần cứu độ chúng sinh và mừng năm mới dương 
lịch sắp đến, Xin, kính lời thăm, cầu chúc anh chị và các cháu luôn dồi dào sức khoẻ, thân tâm 

an lạc. 

  
Riêng anh, xin chúc chí nguyện hành đạo giúp đời cuả anh sớm được đạt thành toại nguyện.  

  

Bạn Đạo  
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NĂM 2013 

 
Năm nay chúc Bác, khoẻ mạnh hoài 
Thiền tu thanh tịnh, Bác sống dai 

Thuốc Phật uống vào, sung mãn mãi 

Khai tâm mở trí, vượt bi ai 

 
Kính bái 

Con; Thành Lợi 

 

 

 

Xin Góp Ý 

 
Kính chào Cô Bác Anh Chị thân mến 

Con Thành Lợi có viết xong, cuốn sách điển thơ, song ngữ  Việt/ Đan.  

 
Con có nói một số ít người thân Việt Nam. Họ vừa nghe qua và chưa đọc nội dung bên trong là 

họ không thích. Con ngạc nhiên người Việt mình. 

 
Còn người tây Đan Mạch thì họ hoan nghênh, ủng hộ, thán phục và quý trọng con.  

Bởi vì, chính họ là người tây, mà họ viết không được. Con mới giải thích cho họ biết, đó là điển. 

 

Con hãnh diện con là người VN đầu tiên, viết thi thơ song ngữ.  
 

Con cũng cảm thấy kỳ lạ, khi mình làm điều gì tốt, mà nói cho người thân VN. Họ không thích. 

Con thử vài lần nói với người khác, thì kết quả giống nhau. 
 

Xin Quý Cô Bác Anh Chị, cho ý kiến giúp đỡ. 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 

 

 
Đây là một trong những bài thơ song ngữ trích ra từ cuốn điển thơ. 

   

 

LÆR PARADIS AT KENDE 

Học Hỏi Thiên Đàng 
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Ønsker du at gå til Paradis  

Er du nødt til at lære, hvad der er nær os 

Livet har meget reel værdi 

Som vi bør dyrke, så kommer vi til 

Paradis 

 

Hvem er den, som skitserer Paradis! 

Vi studerer længe men kan ikke se det 

Selv om vi har ledt efter det længe 

Hos lærere og religion, er vi stadig væk 

langt fra Paradis 

 

Buddha er nu tilgængelig 

Han hjælper med at finde 

Vi foragter ikke andre religioner 

Sig ikke, at de er dårlige og vores er god 

 

De er gode hver for sig 

De, som hjælper os at praktisere rigtigt, 

fører os til Paradis 

Vi lytter og lærer ordentligt 

At finde Paradis er den bedste måde 

 

Det er ikke godt at være 

temperamentsfuld  

Lyt til mig og hav ikke konkurrence 

nogensinde 

Lær af sandheden 

Lev modigt, og vi opdager, at her er 

Paradis  

 

Hør I mig nu  

Praktiser det nære, så forstår vi straks 

Praktiser når vejret er mørkt og trist 

Vi må ikke blive modløse af usædvanlig 

vind og regn 

 

I hånden har vi en god metode 

Brug den med det samme, så forsvinder 

mørket og lyset kommer igen 

I morgen kender vi vores nye ukendte 

talent  

Mørket er ikke mørkt, vi forstår det hele 

 

 

Muốn lên trên cõi Thiên Đàng 

Cần nên học hỏi những gì bên ta 

Cuộc đời rất thực thiết tha 

Ta nên tu luyện, vượt qua Thiên Đàng 

 

 

Ai kia phác họa Thiên Đàng 

Tu hoài không thấy Thiên Đàng ở đâu 

Mặc dù mình đã tìm lâu 

Các Thầy, các đạo, vẫn xa mịt mùng 

 

Bây giờ đã có Phật Đà 

Giúp cho tìm thấy Thiên Đàng ở đâu 

Người mình đừng có nệ câu 

Đạo nầy, đạo nọ, đạo mình là hay 

Đạo nào cũng có cái hay 

Giúp sao tu đúng, thì sang Thiên Đàng 

Ta nghe, nên học đàng hoàng 

Tìm sang thế giới Thiên Đàng hay hơn 

 

Người nào hay dụng tánh hơn 

Nghe Ta đừng có tranh hơn bao giờ 

Học thời chơn lý hợp thời 

Sống trong dũng mảnh, xưa tìm không ra 

 

 

Bây giờ người hãy nghe con 

Ráng hành khó khổ, ngay ta hiểu liền 

Học thì thời tiết tối đen 

Đừng nên chán nản, gió mưa bất thường 

 

 

Trong ta có pháp tu hành 

Dụng ngay lúc đó, tối thì sáng ngay 

Mai nầy mới rõ biệt tài 

Tối đâu còn tối, miệt mài ta thông 
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Lad os ikke klage til Skaberne over 

Et uretfærdigt mørkt liv 

Hvis vi ikke forstår, får vi katastrofer 

Denne gang er klima forandringerne 

ekstraordinære 

Ved at forstå bliver klimaet bedre 

Tak Skaberen, som har født fire årstider 

Hver sæson har naturlig skønhed 

Lev roligt og lær energi meditation  

Ønsker nu at lære at meditere på højt 

niveau 

At komme til Paradis som Gud giver 

Det er den Vo Vi energi meditation 

Du skal træne, og det er let at komme til 

Paradis 

 

Tu* sind og krop ændrer karakteren 

fornuftigt 

Lær den flittigt, den metode jeg har 

beskrevet 

Lær at bruge den i alle små detaljer 

Vi må ikke glemme de små ting 

 

Vi har et forhæng rundt om os 

Som er svært at se og at gå igennem 

Hvor vanskelig en scene i vores lidelser 

Vi bør studere hårdt og forsones med 

alverden 

 

Paradis er ikke langt fra os 

Vi bør lære at praktisere engageret 

Vi savner ikke længere grådigheden 

Er ikke vilde med sex og tåbelig magt 

 

Vores sind bliver overskygget 

Vi kan ikke se Paradis, men er alle vrede 

Vi mister vores idealer 

Forstår ikke medfølelse og forstår ikke 

egen religion 

 

Nu prøver vi ærlighed 

Vi accepterer både ja og nej, og hvad 

som sker 

Foran os er en beskidt scene 

 

Không còn oán trách hoá công 

Tại sao, oan nghiệt sanh ra tối Trời 

Không thông sẽ bị tơi bời 

Thời nầy, tiết nọ, đảo điên bất thường 

Thông rồi thời tiết sáng thêm 

Cám ơn tạo hóa, sanh ra bốn mùa 

Mùa nào cũng đẹp tự nhiên 

An nhiên tự tại, pháp thiền điển quang 

 

Bây giờ muốn học cao sang 

Vượt sang thế giới Thiên Đàng ân ban 

Pháp nầy Trời đã phân ban 

Phải hành, phải học thì sang dễ dàng 

 

Tu tâm, sửa tánh đàng hoàng 

Siêng năng tập luyện, những gì pháp ghi 

Học hành phải dụng từng li 

Chớ nên bỏ xót li ti, chẳng màng 

 

 

Quanh ta có một bức màn 

Huyền vi tạo hóa, khó mà bước qua 

Cảnh nào khó khổ vì ta 

Phải nên học khổ, nhẫn hòa vì ta 

 

Thiên Đàng Cực Lạc chẳng xa 

Nên nghe học hỏi, tu hành phải cam 

Chẳng còn tâm dạ luyến tham 

Con đường ái dục, quyền uy dại khờ 

 

Tâm ta sẽ bị lu mờ 

Thiên Đàng không thấy, thấy toàn sân si 

Mất đi bóng dáng anh hào 

Từ bi không hiểu, đạo nhà chẳng thông 

 

Bây giờ cố gắng thật thà 

Có không, không có, học hành quanh ta 

Trước ta là cảnh trược tà 
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Og bag ved os er et åbent Paradis 

Rundt omkring os er der perler, billeder 

af 

Hvordan man kan føre et liv, kone, mand, 

far og søn 

Folk vil se vores guld værdi 

Overvinder problemerne og vi bliver fri 

 

Paradis åbner sig for os 

Findes absolut overalt, alle gode 

menneskers blomster 

Folk nyder udsigten af menneskers 

blomster 

Ikke mere død eller smerte 

 

Skynd dig nu at bruge den mirakel 

meditation 

Daglig praksis, typisk sund selvlysende 

energi 

Vi bor i den lyse ramme 

Auraen giver, for vi er mange 

 

Ingen grund til at diskutere mere 

Ellers mister vi ånd, vores stemme og 

energi 

Nu bor vi i et dejligt land 

Vi får Buddhas glorie, lysende til Himlen 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

Sau ta là cảnh, Thiên Đàng mở ra  

 

Quanh ta là cảnh ngọc ngà 

Sống sao phải đạo, vợ chồng, cha con 

Con người sẽ thấy điểm son 

Vượt qua cảnh trược, ta thời bay xa 

 

Thiên Đàng Cực Lạc mở ra 

Thấy đâu cũng tuyệt, toàn là hương hoa 

Mọi người ngắm cảnh thưởng hoa 

Không còn chết chốc hay là bệnh đau 

 

 

Mau mau mà dụng pháp mầu 

Ngày ngày tu luyện, điển lành phát quang 

Sống trong khung cảnh thanh quang 

Hào quang ban phát, cho ta rất nhiều 

 

Không còn lý luận cho nhiều 

Hao thần, hao khí, mất nhiều điển quang 

Bây giờ sẽ sống cao sang 

Hào quang của Phật, phát quang tới Trời 

 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 

 

 

THÀNH LỢI CHẠY BỘ  

8.531 km. = 853 giờ  

 

Trung bình 1 tuần, sáu ngày = 120 km. 
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Kệ 

Ngày xưa tuổi trẻ, khó chạy xa 
Dù là cầu thủ, đội banh nhà 

Tu thiền chạy mãi, không hề mệt 

Điển giúp cho ta, khoẻ tuổi già 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 
CÁI ĐẦU TRỌC VÔ VI 

 

Cảm tưởng khi nhìn người Vô Vi với chiếc đầu không tốc. Như người ở hành tinh khác 

tới.  

 
Cái đầu trọc của người nào không hấp dẫn, chứ cái đầu trọc của người tu Vô Vi thì rất là hấp dẫn 

ngoạn mục và lạ kỳ. Những cái đầu trọc khác thì họ theo model mà họ cạo hoặc là vì hoàn cảnh 

lệ thuộc nào đó mà họ cạo. Chứ còn cái đầu trọc của Vô Vi thì nó khác xa.  
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Cái đầu trọc nầy nó khác lạ, vì họ nhứt tâm mà họ cạo, chứ không có model hay lệ thuộc ngoại 

giới nào hoặc là ông Thầy biểu. Cái đầu trọc của tôi và ít người tu Vô Vi khác, họ đánh đổi cả tài 

sản và tánh mạng. Họ đánh đổi tất cả, chỉ để lấy cái đầu trọc, thì thử hỏi ở thế gian nầy có cái 
đầu trọc nào mà so sánh nổi với cái đầu trọc của Vô Vi kỳ lạ. 

 

Bởi vì, cái đầu trọc của Vô Vi nó có cái tiềm tàng và bí ẩn gì ở trong đó, nên nó có tính cách khác 
lạ.  

 

Thế nên, có đem của ở thế gian mà so sánh thì không thể được. Cái đầu trọc của người tu Vô Vi 
nầy là một kho tàng văn chương vô tận, một kỳ quan sáng chói.  

 

Bất cứ ai mà tu Vô Vi thì nó phát sáng thì có phải là kỳ quan không. Một người mà mang cái đầu 

trọc của Vô Vi thì nó khác lạ hơn những cái đầu trọc khác. Cái đầu trọc nầy nó giống như một 
người ở hành tinh khác tới đây. Nó kỳ lạ lắm, nó rất là bình thường và xem ra không có ra gì.  

 

Nhưng mà gặp chuyện thì trên đỉnh đầu nó phát sáng cái điển hào quang của chư Phật. 
 

Cái đầu trọc của người tu Vô Vi nầy, nó cứng như đá, như đồng, như vàng, như kim cương và nó 

cũng mềm như là nước.  
 

Nó linh hoạt tùy theo cái hoàn cảnh của hiện tại, nó rất là đa dạng. Lúc thì thấy nó bình thường, 

lúc thì thấy nó sáng chói. Thế nên không có ai mà đánh giá nổi cái đầu trọc của người tu Vô Vi.  

 
Không có đánh giá được, thành ra nó vô giá ở ngay cái chỗ đó. Bởi vì, họ đã đánh đổi cả tánh 

mạng và tài sản. Cái đầu trọc của Vô Vi khi thì nó biến, khi thì nó hiện. Cái cặp mắt phàm thì 

không sao thấy được giá trị của cái đầu trọc nầy.  
Giá trị của cái đầu trọc Vô Vi là  ” không không ” Có nghĩa là không có cái gì hết. 

 

Cái đầu trọc Vô Vi nó quá ngầu, cái ngầu ở đây không phải làm cho người ta kinh sợ. Mà cái 

ngầu ở đây nó có cái nét phong độ hơn những cái đầu trọc kia.  
 

Cái đầu trọc Vô Vi nó có một vẽ đẹp huyền bí, cao sang và thanh bạch, không có bút mực nào 

mà diễn tả được cái cao sang huyền bí đó.  
 

Nó độc đáo mà người khác nhìn vào phải kính nể, phải khâm phục và tán tụng như là một kẽ đã 

thoát phàm. Giống như là một cái đầu trọc của nhơn tài quái kiệt. Nhơn tài quái kiệt là người có 
tài năng mà không có giống ai.  

 

Bởi vì, nó có cái khác lạ hơn những người tài khác. Cái đặc điểm khác lạ đó, chính là cái huyền 

bí, khi thì ẩn, khi thì hiện. Khiến cho người ta trố mắt nhìn kinh ngạc những cái đầu trọc phi 
thường nầy. 

 

Tương lai rất có nhiều người cạo đầu giống như Vô Vi. Vì họ phát hiện ra những cái đầu trọc Vô 
Vi là những người cao thượng và huyền bí. Và họ cũng nhận xét rằng cái đầu trọc của Vô Vi nó 

sáng choang, cái khuôn mặt của Vô Vi nó thanh từ, cái ánh mắt của người Vô Vi nó trìu mến, cái 

hơi thở của người Vô Vi nó nhẹ nhàng, cái tiếng nói của người Vô Vi nó thanh nhẹ, nó thân mật 
và đầy thiện cảm.  

 

Biểu tượng đó, hình dung qua dung điểm hào quang cái đầu trọc của người tu Vô Vi khác 

thường.  
 

Khác thường là Bác luyện ba luồng điển, Tam Miêu Bồ Đề: Tinh, Khí và Thần hợp nhất.  



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 
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VÔ VI NGƯỜI HÀNH TINH KHÁC 

 
Nhìn ai đầu trọc thật hay 

Sao mà dũng cảm hy sinh hết mình 

Quyết tâm dũng chí kiên cường 
Hy sinh tài sản máu xương cũng đành 

 

Gặp Thầy bái kiến quy y 
Nhứt tâm dứt khoát cạo đầu đi tu 

Tu thì dẹp bỏ trần tâm 

Không vương không vấn không màn đớn đau 

 
Nhờ đầu xuống tóc phát tâm 

Tu hành tinh tấn cái đầu sáng choang 

Khôi ngô minh mẫn lạ kỳ 
Giống như người ở thiên đàng giáng lâm 

 

Đầu thì trọc lốc thấy thương 
Nói năng linh hoạt dáng người thanh tao 

Nhìn người mắt sáng như Sao 

Lung linh chiếu rọi khắp trên nền Trời 

 
Đầu gì trọc lốc lạ đời 

Chói chang tỏa sáng như là hào quang 

Đầu gì trọc lốc lạ thường 
Thấy thì mến thật những người Vô Vi 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 


