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SỐ 197 NGÀY 11 THÁNG 04 NĂM 2017 

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 PHÁP  

 
Kệ 

 
Pháp nầy tu luyện, Điển, Tâm, Thân 

Nó giúp cho ta, đạt điển lành 
Tâm, Tánh dung hòa, minh trở lại 

Điển quang sáng toả, ánh hào quang   

 
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. 

1663. Hỏi. Người đàn bà hư là sao ?  

1664. Hỏi. Làm cách nào để tránh khỏi nghiệp tâm ?  

1665. Hỏi. Điển pháp là sao  ?   

1666. Hỏi. Khi nào mình biết cái pháp, nó mở ra cho mình ?  

1667. Hỏi. Muốn được Phật Trời luôn ban chiếu thì mình phải làm sao?  

1668. Hỏi. Kim cang bất hoại là gì ? 

1669. Hỏi. Người ta nói tu bỏ Tham, mà sao tôi thấy, họ là chúa Tham luôn, là sao ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 2/04/2017 
 

1663. Hỏi. Người đàn bà hư là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Người hư làm chuyện gì cũng bị hỏng, thích nói chuyện ta bà. Cá tánh không 

thay đổi và thường hay cau có, si mê và đau nhứt trong mình. Tánh tình thường hay thay đổi.  
Nên hành pháp chuyên cần thì sẽ có kết quả. Càng ngày mình sẽ tự thay đổi tánh tình và siêng 

năng hơn.   
 

 
Kệ 
 

Tâm thân bất ổn, khó định phân 
Cố gắng siêng năng, việc tối cần 

Sáng tối nhớ làm, theo pháp chỉ 
Thiền hành tâm tánh, sẽ an yên  

 

 

 
Cung kính, khiêm nhường, hiếu thảo 

Odense, ngày 03/04/2017 
 

1664. Hỏi. Làm cách nào để tránh khỏi nghiệp tâm? 
 

Đáp: Dạ thưa; Chỉ có hành thiền siêng năng, từ từ điển tâm của mình nó hội tụ. Thì nghiệp 
tâm mình nó sẽ mòn. Bởi vì nghiệp mình nó nặng, không phải một sáng, một chiều, mình giải 

hết.  
Pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, có một không hai, là mình luyện về ĐIỂN, TÂM và 
THÂN. Thì pháp môn nó sẽ giúp cho mình giải thoát.  

 
Hành giả Vô Vi nên siêng năng và thực lòng tu thì sẽ có kết quả.  

 

  

Kệ 
 
Mỗi ngày hành pháp, nhớ luyện chuyên 

Chắc chắn bạn yên, khỏi bệnh tình 
Cứ thế bạn hành, theo tông chỉ 

Lâu dần điển lực, sẽ hồi nguyên 

 

 
 

Tôi chạy 12.575 km. Hai năm rưởi 
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Odense, ngày 04/04/2017 

 
1665. Hỏi. Điển pháp là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học, giúp cho hành giả, phát triển về 
Điển, Tâm và Thân.  

 Con người mình có điển, cần phải tu và phát triển. Điển quang là trí tuệ. 
 Con người mình có tâm, tâm con người không quân bình và xáo trộn. Thường bị tai biến.   

 Con người mình có thân, thân con người không quân bình, xiên xẹo, ô trược và bệnh 
hoạn.  

Thế nên mình cần tu để dung hoà và phát triển.  

 
 Không tu về Điển Quang thì Điển, Tâm, Thân sẽ xáo trộn, bệnh hoạn và tai nạn bất 

thường.  
 Mình đã thấy nhiều thầy thiền sư, không tu về điển họ đã bị, tai biến. 
 Thế nên pháp nầy, giúp bạn luyện.....Dũng..... 

 

 

Kệ 
 

Dũng chí tu hành, ở tại ta 
Ở đây giúp bạn, luyện lấy mình 

Phát triển thực thà, không mộng mị 
Đêm, ngày hành pháp, nó bật ra 
 

 

 
 

Odense, ngày 05/04/2017 
 

1666. Hỏi.  Khi nào mình biết cái pháp, nó mở ra cho mình? 
  

Đáp: Dạ thưa. Trước tiên bạn phải hành, như bên trên tôi nói. Trong lúc bạn thực hành thì 
tự nhiên ánh sáng, nó bật ra cho bạn biết.  
 

Lúc đó là điển phát và điển chiếu.  
 

Bạn sẽ thấy thoải mái, vui vẻ và sảng khoái. Bạn không ngờ cái sự huyền diệu của Phật Trời 
ban cho. Bạn mới biết Phật Trời luôn ban chiếu.  
 

 
Kệ 

 
Tâm tư phát khởi, ở chỗ nầy 

Phải nhớ thực hành, phải luyện chuyên 
Ánh sáng Phật Trời, luôn ban chiếu 
Cho người hành đạo, pháp điển quang  
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Odense, ngày 06/04/2017 
 

1667. Hỏi.  Muốn được Phật Trời luôn ban chiếu thì mình phải làm sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Mình phải kiên tâm, hành pháp kiên trì. Một khi mình hứa với Bề Trên là mình 

muốn tu, thì mình phải hành cho đúng đắn. Bộ bạn tưởng Trời Phật, không thử tâm dạ bạn sao. 
 

Muốn thành đạo, cần phải có dũng chí. Thì trong cái pháp nầy, nó luyện bạn cái DŨNG.  
 
DŨNG không có, thành ra khó luyện đạo. Sau nầy Bạn sẽ luyện. TRÍ và BI.  

 
Thành ra cái pháp nó cao siêu và bạn hành, nó sẽ có kết quả.  

 
Nên tôi nói điểm chính yếu nầy, cho bạn biết, để bạn hành trì và luôn luôn trung thành với Phật 
pháp.  
 

 
 

Kệ 
 

Dũng chí cuả mình, phải đào sâu 
Ở đây tu luyện, chẳng sợ nghèo 
Cá tánh tu hành, nên nung nấu 

Lâu dần sẽ đạt, được kim cang  

 

 
 
 

 
Odense, ngày 07/04/2017 

 
1668. Hỏi. Kim cang bất hoại là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bên trên tôi nói, pháp nầy luyện cho bạn chữ DŨNG. Chữ Dũng có thì bạn mới 
chứng được Kim Cang. Đó là kim cang bất hoại, là phần hồn bạn bất diệt.  

 
Những cái pháp khác, người ta nói miệng và lý thuyết suông. Ở đây tôi giải thích cho bạn rõ 

ràng, là bạn phải luyện tuần tự và đàng hoàn.  
Và tôi cũng chứng minh cho bạn thấy thế nào là luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN. Thì mình sẽ 
chứng được kim cang bất hoại, phần hồn bất diệt.  

Nhưng mà đầu tiên mình phải hành. Thế nên tôi nói, trung thành thì mới đạt.  
 

 
Kệ 

 
Lấy tuyết, nặn đất, nung tâm 
Bể hun, lửa đúc, thành thân lâu bền 

Thì thân sẽ, kim cang bất hoại 
Như kim cương, bền mãi không tàn 

 

 

 
 

Muà đông 2017 nhiệt độ trừ – 1*C 
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Odense, ngày 08/04/2017 
 

1669. Hỏi.  Người ta nói tu bỏ Tham, mà sao tôi thấy, họ là chúa Tham luôn, là sao? 
       
 Đáp. Dạ thưa. Pháp điển quang thì mới giải bỏ được điển trược, còn không theo pháp điển 

quang thì thành vua tham.  
 

Nói cái miệng thì ai nói cũng được, thời buổi nầy, người ta tu giả thiếu gì.  
 
Bác mặc áo tu, bác tụng kinh, gỏ mỏ thì người ta tưởng lầm là bác tu.  

 
Nhưng cái tham sư phụ bỏ chưa được, làm sao đệ tử bỏ. Thành ra phải có cái pháp siêu, mới 

giải toả cái tham.  
 

 Không có pháp tốt để HÀNH thì đời nầy, đời nửa, giải cũng không xong cái Tham.  

 Muốn giải bỏ cái tham thì..... 
 

 
Kệ 

 
Tháo ra bỏ xuống, học pháp ta 

Dứt khoát Bạn tu, phải thật thà 
Tâm tánh Phật Trời, luôn trong Bác 
Thực hành giải toả, khóc vì ta  
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134. THƠ SONG NGỮ VIỆT NAM, DANMARK  

DEN NYE VERDENS LAND 

THẾ GIỚI MỚI  

THƯỢNG NGƯƠN - XOÁ HẾT HẬN THÙ 

 

 
Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

Folk har slidt i livet i tusind år 
Vi kan heller ikke komme ud af at hade i 
sindet 

Vi holder fast i vores historie 
Og skriver den triste historie ned i vores 

dagbogs land  
 
Menneskers kærlighed er omvendt 

Hvorfor har mange lande været i krig 
mod hinanden? 

Se på historien om brutalitet 
Menneskelig grusomhed og folk der 
græder 

 
I tusind år har vi ikke trukket gardinet op 

Som hjælper verden til at holde op med 
det smertefulde   
Gud har savnet os 

Han elsker os, fordi vi så længe har haft 
had og hårdt liv 

 
Det menneskelige talent har vi tabt 
mange gange 

Så derfor den lange dybe og triste 
historie  

Efter tusinde år er vi stadig triste og hade 
fulde 

Vi har stillet den op igen og igen 
 
Verden er meget omvendt 

Vi bor i den tragiske historie, men vi tror 
på, at vi lever i den bedste 

Mange lande har haft knust historie 
Og vi har uforglemmelige sår i sindet 
 

Vil vi et blomstrende land? 
Folk er dejlige og fyldes med medfølelse 

Nu må vi tænke   

 

Người đời đau khổ nghìn năm 
Ngẩng đầu không nổi, hận sầu trong tâm 
Bao năm người vẫn âm thầm 

Ghi trong lịch sử, nét buồn thế nhân 
 

 
 
Tình người lại cứ bâng khuâng 

Tại sao bối cảnh, nước nào cũng mang? 
Nhìn vào lịch sử dã man 

Con người tàn ác, khiến người khóc than  
 
 

 
Nghìn năm chưa có vén màn 

Giúp cho thế giới, dẹp màn đau thương 
Tình Trời cũng có vấn vương  
Thương cho nhân loại, đau thương khóc 

dài 
 

 
Thế nhân mất hết nhân tài 
Thế nên lịch sử, nét hờn quá sâu 

Nghìn năm mà vẫn còn sầu 
Chất chồng, chồng chất, hận sầu riêng 

mang 
 

 
 
Tình đời sao quá trái ngang 

Sống trong bi thảm, ngở là cao sang 
Nước nào cũng có nát tan 

Vết thương còn đó, nhớ hoài khó quên 
 
 

Muốn cho đất nước tươi màu? 
Con người xinh xắn, giàu lòng từ bi 

Bây giờ mình phải nghĩ suy  
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Vi bør slette den nationale had melodi 

 
Fjern de symbolske nationale dage 

Så folk bliver glade og glemmer den triste 
historie 
Vi undgår at hade vores land og andre 

lande 
 

Vi gør folk og vores land til det rene og 
nye verdens land 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Phải nên xoá bỏ, hận thù quốc gia  

 
 

 
Xoá đi ngày lễ đau buồn 
Cho nhân gian hết, nỗi buồn xót xa 

Thế gian tránh khỏi hận nhà 
 

Lập nền nhân loại, kỳ nầy vinh hoa 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


