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SỐ 201 NGÀY 21 THÁNG 05 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. 

 
Thiền Hành  

 
Kệ 

 
Điển lành giống tốt, ở nơi ta 

Quý trọng thiền tu, pháp Di Đà 
Thiền đạo thân hành, nung tánh vía 

Thiền Hành: hai chữ thật là siêu 

 
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. 

1691. Hỏi. Thân bất ổn là sao  ?  

1692. Hỏi. Nhiều người nói đạo họ hay, nhưng mà họ không chứng minh được, thân họ không 

động là như thế nào? Có cách nào chứng minh, thân không động, xin giải thích ?  

1693. Hỏi. Muốn giải uất khí thì phải làm sao ?   

1694. Hỏi. Uất khí là gì, có tác hại ra sao  ?  

1695. Hỏi. Tu thiền Vô Vi tránh được bệnh hoạn và tai nạn là sao, lý do gì, xin giải thích  ?  

1696. Hỏi. Làm sao mình giải được bệnh và tai nạn nhẹ hơn người khác ? 

1697. Hỏi. Tại sao mình nên thật lòng và kính trọng pháp Vô Vi điển quang ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/05/2017 
 

1691. Hỏi. Thân bất ổn là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Thân bất ổn là tại mình động, mà không biết. Mình nói tu, mình có thực hành, 

nhưng mà trí không mở. Thành ra thân bất ổn, thân bất ổn là MÌNH TU một đường, nhưng lúc 
gặp nạn thì bạn hướng nẻo khác. Là do vị thầy đó, tu không có giác ngộ.  

 
Tu không giác ngộ là nói lý thuyết. Lý thuyết nhiều người nói rồi. Ma, họ cũng biết nói pháp. 

 
Bạn tu pháp thiền Vô Vi Điển quang trường sanh học, là mình phải thực hành. Dạy cái vía, dạy 
cái thân của mình giống như trong pháp chỉ. Thì thân mình yên ổn tránh bệnh hoạn và tai nạn.  

 
Pháp Vô Vi chỉ là không có sai.  

Làm đúng thì nó sẽ mở ra cho bạn. Bạn mới quý cái pháp nầy, nó giúp cho bạn thông minh.  
 

 
Kệ 
 

Pháp chỉ soi hồn, mở trí tâm 
Thấy được sanh linh, sống hung tàn 

Ẩn mình tu luyện, hành theo Phật 
Con nguyện ăn năn, tưởng nhớ Trời 
 

 

 
Pháp Soi Hồn  

Odense, ngày 13/05/2017 
 

1692. Hỏi. Nhiều người nói đạo họ hay, nhưng mà họ không chứng minh được, thân họ không 
động là như thế nào? Có cách nào chứng minh, thân không động, xin giải thích.  

 
Đáp: Dạ thưa; Muốn đạt được thân không động, mình phải có pháp hay cuả Phật.  
 

Nói lý thuyết thì ai nói cũng được. Lý thuyết nhiều người nói rồi. Ma, họ cũng biết nói pháp. 
 

Pháp thiền điển quang Vô Vi trường sinh học, nó sẽ giúp cho bạn thân không động đàng hoàng.  
 
Nó đi tuần tự, trước hết mình phải làm pháp Soi Hồn, cho thần kinh ổn định.  

 
Sau đó, mình uống thuốc Phật, hít thở nguyên khí để bồi bổ thần kinh.  

 
Và cuối cùng bạn đi vô thiền định.  
 

Thì nó mới giải tan những uất khí. Uất khí không còn, thì thân bạn mới định.  
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Kệ 
 

Pháp thiền đơn giản, rất cao siêu 
Công hiệu Phật ban, nếu thực lòng 
Mình phải trung thành, thì Phật giúp 

Thân tâm ổn định, khỏi bệnh đau 
 

 

 
 

Odense, ngày 14/05/2017 
 

1693. Hỏi. Muốn giải uất khí thì phải làm sao ?  
 

Đáp: Dạ thưa; Bạn phải dùng điển, nói lý thuyết không được. Nhiều thầy thiền sư, dạy lý 
thuyết và không tu về điển, bạn thấy họ, bị tai biến, là uất khí, chưa giải xong.  
 

Thế nên tôi nói là bạn phải dùng pháp điển. Pháp điển thì chỉ có Vô Vi thôi.  
 

Các ông ấy muốn giải uất khí, cũng phải mượn pháp điển quang Vô Vi để giải.  
 

 
Kệ 
 

Thanh lọc con người, pháp điển quang 
Bạn nên dụng pháp, thực tâm làm 

Uất khí sẽ tràn, cho bạn thấy 
Cam tâm tu luyện, diệt u minh 

 

 
 

Odense, ngày 15/05/2017 

 
1694. Hỏi. Uất khí là gì, có tác hại ra sao? 

  
Đáp: Dạ thưa. Uất khí là điển trược, nó nằm trong, tim, gan, thận, máu huyết và khối óc. Nó 
là điển trược, mà không dùng điển Phật để hoá giải, thì ngàn năm cũng khó mà giải xong. Thế 

nên mấy ông thầy tu kì thị, bị bệnh tai biến, đột qụy là do chính mình cố chấp. Chê pháp 
người ta tà. Chê người ta tà, chính mình là tà. Mang danh tu, mà không tu. Tu không 

có cần danh. Bạn hiểu dùm cho. Ở đây không có tạo sự ngu si cho bạn đạo. Bạn muốn 
lên thiên đàng hay xuống địa ngục tuỳ bạn.  
 

Bạn tu thiền Vô Vi, bạn giải trược thì bạn mới thấy cái siêu pháp điển quang cuả Vô Vi. Nó giúp 
cho bạn phản lão hoàn đồng. Tránh được nhiều tai nạn, bệnh hoạn và giải thoát.  

  

 

Kệ 
 
Uất khí con người, khó giải thông 

Cố chấp bất minh, điển trong mình 
Nó ẩn tìm tàng, tim, gan, não 

Công phu luyện đạo, giải bệnh tai 
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Odense, ngày 16/05/2017 
 

1695. Hỏi. Tu thiền Vô Vi tránh được bệnh hoạn và tai nạn là sao, lý do gì, xin giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tôi đã nói trước đây nhiều lần, bệnh và tai nạn là do trược của mình và khối tà 

nó xâm nhập và áp đảo.  
 

Mình tu thiền, giải được trược, thì trược nó sẽ tan.  
 
Trược tan, thì tai nạn nó biến. Nặng thành nhẹ.  

 
Bạn tu một thời gian, bạn có chứng nghiệm, thì bạn mới biết. Bạn thoát nạn.  

Bạn đem bạn, so sánh với người không tu. Thì mình sẽ thấy kết quả.  
 

Bệnh thì bạn nhẹ hơn người khác và nạn thì bạn cũng nhẹ hơn.  
 
Nó có cái lý do thích đáng là bạn giải trược. Trược ở đâu cũng có, trong quốc hội, chùa chiền, 

nhà thờ, trường học, trong gia đình, chỗ làm, v.v. 
  

 
 

Kệ 
 
Tam độc người phàm, khó tránh xa 

Nó đem bệnh hoạn, tới mọi nhà 
Bạn phải tu hành, thanh lọc trược 

Tinh, Thần, Khí Điển, phát triển cao 
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Odense, ngày 17/05/2017 
 

1696. Hỏi. Làm sao mình giải được bệnh và tai nạn nhẹ hơn người khác ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Là do cái tâm thôi. Bạn có thực thi đúng cái pháp truyền cho bạn hay không.  

 
Hay là bạn, bán tín, bán nghi.  

 
Tôi có nói, tu cái pháp nào thì bạn, bán tín, bán nghi, cũng được. Tại vì thầy dõm, dạy qua loa.  
 

Nhưng đối với cái pháp Vô Vi Điển quang trường sinh học, mình nên thật lòng và kính trọng. Vì 
người ta tận tình giúp mình.  

 
 Pháp nầy, tuy thầy không có, nhưng nó thử tâm bạn.  

 

Tôi tiết lộ luôn cho bạn hay. Pháp nầy của Thượng Đế. Nên bạn tu kiểu nào cũng được.  
 

 Nếu bạn tu chánh pháp thì bạn đạt chánh quả. 
 Nếu bạn lợi dụng cái pháp nầy, tu và làm chuyện tà, là bạn tà. Chứ cái pháp không tà.  

 Nhiều người tu không hiểu pháp Vô Vi, nó di diệu đến thế. Tu đạt được một chút, làm 
càng, nói bậy, tưởng ta đây hay. Rốt cuộc biến thành ma. Tưởng Thượng Đế không có 
pháp trị.  

 Pháp của Thượng Đế là vậy. Nên bạn tu kiểu nào cũng được.  
 Sở dĩ tôi nói ra là cho mình tránh những cái xấu của những người tu, trước kia lợi dụng, 

tu hành không chánh và bạn tu hành thì thành đạt.  
 

 
Kệ 
 

Tâm làm thân chịu, chớ trách than 
Thượng Đế ân ban, chỉ một lần 

Sống ở trên đời, cơ hội tốt 
Lo tu giải thoát, khỏi thế gian 
 

 

 
Tâm Thân Điển quân bình  

Thời tiết trừ - 1* độ 

 
Odense, ngày 18/05/2017 

 
1697. Hỏi. Tại sao mình nên thật lòng và kính trọng pháp Vô Vi điển quang? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Người ta tận tình giúp đỡ mình bằng điển quang của Phật, sống lâu, ít bệnh tật 
và tu hành giải thoát.  

 
Vả lại người ta đâu có thu tiền. Điển quang và trí tuệ người ta giúp mình miễn phí.  

 
Bạn có sức khoẻ tốt, điển quang tốt, bạn còn giàu hơn ông nhà giàu bị bệnh ung thư.  
 

Tờ đó bạn mới quý bạn, quý yêu cuộc sống, quý yêu nhân loại và quý yêu Phật Trời.  
 

Bề trên hằng hữu thương yêu và giúp đỡ bạn từng li.  
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Kệ 
 

Kính yêu Trời Phật, quý thương ta 
Giúp đỡ cho ta, trí điển hoà 
Thiên thượng, thiên hạ, hoà là một 

Không còn vướn bận, xác thân ta 

 

 
 

Trị bệnh náo loạn tiền đình 
 

 
Odense, ngày 19/05/2017 

 
1698. Hỏi. Thiền hành là sao?      
 Đáp. Dạ thưa. Khóa nầy là trực tiếp khai mở ĐIỂN QUANG, ngũ kinh và ngũ tạng. Mình nên 

thực hành để khai triển ngũ kinh.  
 

Kinh nó có ĐIỂN, bạn đọc, bạn thấm thiết với lời kinh. Thì trí tuệ mình phát triển.  
Lấy cái gì để phát triển, có phải là ĐIỂN không.  
Chỉ có điển mới phát triển, bạn thấy, cây bông, nó có ĐIỂN và nó phát ra hào quang. 

Bạn cũng có ĐIỂN và bạn cũng phát ra hào quang.  
 

Nhưng mà luyện bằng cách nào. Thì tôi đã nói, mình phải HÀNH, gọi là THIỀN HÀNH. Thì cái 
khoá nầy là KHAI MỞ điển quang. Mình không HÀNH, thì mình không biết.  
 

 Môn khoa học huyền bí nầy, không có lý luận.  
 Mình đừng có đem tâm phàm, mà lý luận Phật môn.  

 
Nhiều người có bằng cấp tiến sĩ đã lý luận, kết quả chẳng có gì. Càng lý luận thì càng bệnh 
thêm.  

 
Còn mình CHỊU HÀNH thì mình sẽ nhận. Và bạn sẽ thấy, con người bạn nó phát triển một cách 

lạ thường. Về sức khỏe và tâm linh. Sau đó bạn có thể cảm ứng được sự việc, đúng, sai, mạnh, 
yếu, một cách nhanh chóng. Cái đó là gì, cái đó ĐIỂN.  
 

Mà khoá nầy, pháp nầy, nó giúp cho bạn khai mở ĐIỂN.  
Nên THIỀN phải..... 

 

 

Kệ 
 
Thiền hành thanh nhẹ, thật là siêu 

Bạn mới tin yêu, quý Phật Trời 
Vũ trụ ban hành, cho sự sống 

Công phu năng luyện, Điển Tâm Thân 
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138. Thơ song ngữ Việt / Danmark 

BITTERHEDEN OG SORGEN ER GOD AT SMAGE 

VỊ ĐẮNG MÀ NGON, KHỔ ĐAU MÀ HẠNH PHÚC 

 
Den bitre og sørgelige historie er meget 

god at smage 
Man tør ikke nærme sig den 

Så prøver du at træne 
Fordi det er meget godt og avanceret for 
mennesker, der vil leve længere 

 
Når du møder uvenlige mennesker 

Så må du tænke på mine gyldne ord 
Prøv at sluge den bitre og hårde historie 
Så vil du acceptere disse gyldne ord 

 
Du må tro på  

At du vil få lykke og visdom 
Du oplever, at det er rigtig sejt, men at 
du ikke kan sige nej 

Bevar værdigheden og lyt, selv om du er 
i de dårligste omgivelser 

 
Prøv at dyrke troen 

Mesteren hjælper dig til at komme op i 
det sublime land 
Så vil du være langt mere 

Fra den helt beskidte verden og tilbage til 
hvor baren sættes højt 

 
Du er glad for at bære sorgen og 
bitterheden 

Prøv at dyrke den flittigt, så oplever du at 
den er meget god 

Den bitre og sørgelige historie er god at 
træne 
Hvis du ønsker at lære højere metoder 

fra Gud og Buddha  
 

Med venlig Hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 
Vị nầy nó rất tốt tươi 

Người ta chưa thể, nếm qua bao giờ 
Thế nên mình thử dùng vào 

Bởi vì rất tốt, cho người sống cao 
 
 

 
Người nào không tốt với ta 

Thì anh phải nghĩ, lời vàng của tôi 
Thử mà ngậm đắng nuốt trôi 
Thì anh sẽ nhận, lời nầy vàng son 

 
Thì mình tin tưởng chữ TIN 

Người mình sẽ nhận, điều lành tốt tươi 
Người anh không thể tưởng chừng 
Ráng mà chịu nhục, những điều trái tai 

 
 

 
Thử mà tu luyện cái TIN 

Cuả người truyền đạo, cho mình thăng 
hoa 
Thì anh sẽ vượt rất xa 

Từ nơi trần tục, trở về thanh cao 
 

 
Người mình chịu đựng sầu đau 
Ráng hành mới thấy, pháp nầy thật cao 

Đắng thì vị tốt mới hay 
Nếu anh muốn học, pháp cao của Trời 

 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Thành Lợi Lê 
 

 

 


