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SỐ 211 NGÀY 01 THÁNG 09 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. 

 
PHÁP LỰC 

 
Kệ 

 
NGẬM lòng im lặng, lắng tịnh nghe 

ĐẮNG vị Trời ban, thuốc giải tà 
NUỐT trọn vào lòng, tâm thấy mát 

CAY làm nung nấu, tánh từ bi 

 
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. 

1771. Hỏi. Pháp lực là gì ?  

1772. Hỏi. Có pháp lực để làm gì ?  

1773. Hỏi. Tu để làm gì ?   

1774. Hỏi. Tu thiền Vô Vi văn minh hơn là sao, hiện tại bây giờ không văn minh sao ?  

1775. Hỏi. Hữu dụng là sao ?  

1776. Hỏi. Vạn linh đồng nhất thể là sao ? 

1777. Hỏi. Tu còn tham lam, tại sao họ không thấy họ tham lam ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/08/2017 
 

1771. Hỏi. Pháp lực là gì? 
 
Đáp: Dạ thưa. Pháp Vô Vi mình tu, nó có điển, điển nó có hồn. Hồn là trong, khối ánh sáng đại 

linh quang của Thượng Đế, nó có sự sáng suốt, hùng hồn và vững mạnh. Vững mạnh và sáng 
suốt do trí huệ phát triển.  

 
Trí huệ phát triển là do tánh từ bi. Tánh từ bi là phải luyện vía và hồn. Mới minh tâm và kiến 

tánh.  
Vía và hồn qui nhứt,  hai luồng điển âm dương hội tụ, thì có pháp lực.  
 

 
Kệ 

 
Điển Trời nung đúc, chí hùng anh 

Tự tánh khai minh, phải thực lòng 
Dụng pháp Di Đà, tâm minh triết 
Bí quyết thành công, phải cực lòng 

 

 

 
 

Odense, ngày 23/08/2017 

 
1772. Hỏi. Có pháp lực để làm gì?  

 
Đáp: Dạ thưa; Có pháp lực, anh mới cứu anh ra khỏi Ta Bà. Vượt qua ba cõi, Thiên, Địa, Nhân. 
Còn mình không có pháp lực thì chìm chìm đắm trong u minh, bị qủi ma, hồng trần níu kéo.  

 
Có pháp lực thì anh mới giúp người và độ đời. Yếu kém, bệnh hoạn làm sao giúp người.  

 

  

Kệ 
 
Bệnh hoạn làm sao, giúp được đời 

Nhìn vào thế sự, lại chơi vơi 
Pháp lực điển thiền, tu trung chứng 

Trong ngoài hành pháp, rõ tường chơn 
  

 

 
Ra công hành thiện 
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Odense, ngày 24/08/2017 

 
1773. Hỏi. Tu để làm gì ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Tu, để cứu mình và cửu huyền thất tổ. Tôi tiết lộ cho hay, cửu huyền thất tổ 
của mình trong địa ngục, chờ mình tu cứu giải. Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, làm 

được đều đó. Mình không tu thì cũng sa vào địa ngục, như ông bà tổ tiên.   
 

Mình cho mình, là người bệnh hoạn, yếu hèn, tham lam, sân si và động loạn.  
 
Mình tu để khôi phục lại thanh quang.  

 
Mình tu để ra khỏi những cặn bả tham lam ác độc của tình đời.  

 
Mình tu để cho lý trí mình sáng suốt hơn, văn minh hơn và mạnh khoẻ hơn.  
 

Mình tu cứu luôn cửu huyền thất tổ. Ông bà cửu huyền thất tổ, không có ai tu thành đạo. Họ 
mong mỏi con cháu tu.  

 
Tu để cứu mình và cứu họ. Những điều chơn chánh trên, mình nên nghe và quán xét.  

 
Không ai cứu mình, bằng mình tự cứu. Những thầy bà nào nói, họ, cứu bạn, là họ nói láo.  
Bản thân bất độ, hà thời độ.  

 

 

Kệ 
 

Tu thiền mới giải, được tiền căn 
Xưa kia nhiều kiếp, đã sai lầm 
Nay dụng pháp thiền, tu sửa lấy 

Mỗi ngày hành đạo, lọc tâm, thân 
 

 

 
Tu sửa, điển, tâm, thân 
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Odense, ngày 25/08/2017 

 
1774. Hỏi. Tu thiền Vô Vi văn minh hơn là sao, hiện tại bây giờ không văn minh sao? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Hiện tại bây giờ nói văn minh, mà thực tế, không có văn minh.  
 

Chiến tranh mấy ngàn năm, bệnh hoạn nan y, thiên tai.  
Con người tham lam, cướp giựt, khủng bố, chết non, ô nhiểm khắp quả địa cầu.  

 
 Văn minh của vật chất chỉ tạo loạn, ô nhiểm, tham lam và bệnh tật. 

 

 Văn minh của Trời Phật thì nó khác.  
 

Văn minh của Phật Trời là không có tham lam, động loạn, chiến tranh và cướp giựt.  
Văn minh của Phật Trời là mạnh khoẻ và sống lâu.  
Văn minh của Phật Trời là con người biết tôn trọng lẫn nhau.  

 
Bảy ức niên, mới thành người. Hiểu như vậy, anh mới quý trọng anh và loài người.  

Không khinh khi và kì thị.  
Văn minh là mình nên tu thiền Vô Vi.  

 
Sống vui, không bệnh hoạn. Anh là một con người văn minh và HỮU DỤNG.  
 

Mọi người, ai cũng vui mừng, khỏe mạnh, sống thọ, không chiến tranh trộm cướp, li dị, sống 
như vậy mới văn minh. 

 
Thời đại bây giờ phản trắc thấy mồ, vua chúa li dị, tổng thống li dị, thủ tướng li dị, nhà giàu 
cũng li dị. Nhà nghèo thì khỏi nói. Bệnh hoạn thì triền miên. Làm sao nói là văn minh.  

 

 

Kệ 
 

Loài người khổ cực, đã đi qua 
Bảy ức niên kia, mới trở thành 
Dáng ngọc con người, cao quý lắm 

Tu thân gia đạo, sống thọ hòa 
  

 

 

 
Tu, tránh bệnh đau, sống thọ hòa 
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Odense, ngày 26/08/2017 
 

1775. Hỏi. Người hữu dụng là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Người hữu dụng là người tu thiền giác ngộ, tự ý thức, không làm hại mình và hại 

người.  
 

Thân thể anh rất quý. Cả tỉ cũng không chế ra anh.  
 
Ví dụ, anh có bạc tỉ, mà thân thể anh bị tàn tật.  

Bạc tỉ cũng không có làm cho anh hết tàn tật.  
 

Anh có bạc tỉ, mà bao tử anh, bị bệnh.  
Bạc tỉ, cũng không có làm cho bao tử, anh hết bệnh.  
 

Anh có bạc tỉ, mà bị tai nạn, bị bệnh, anh mới tin tôi và quý trọng bản thân anh, quý hơn bạc tỉ.   
 

 Bạc tỉ không có mua được điển. Anh tu, anh luyện điển, thì anh mới có điển quang.  
 Con người anh toàn là điển. Điển lành sẽ khoẻ mạnh và sáng suốt.  

 
Con người anh rất qúy giá, anh tu mới trở thành người hữu dụng.   
Hữu dụng là luôn luôn anh không có làm hại tâm, thân anh và hại người.  

Không ích kỉ và kỳ thị bất cứ ai. Vạn linh đồng nhất thể.  
 

 
Kệ 

 
Người thiền hữu dụng, luyện điển quang 
Giải đi chất độc, ở trong mình 

Khối óc trở thành, tâm tươi sáng 
Thân mình mạnh khoẻ, sống bình an  

 

 

 
Thành Lợi trị bệnh rối loạn tiền đình  
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Odense, ngày 27/08/2017 
 

1776. Hỏi. Vạn linh đồng nhất thể là sao ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Phật là bình đẳng. Mình cần họ, họ cần mình.  

Đâu ai hơn ai, mà chức quyền con khỉ gì. Đối đải tử tế, tương thân và tương trợ giúp đỡ lẫn 
nhau.  

 
Mình tu, xuất hồn lên đãnh lễ Phật Thích Ca, mình mới thấy dung điểm cao đẹp của ngài hiện ra, 
dạy mình. Ngài rất bình thường và giản dị.  

  
Không giác ngộ thì đạo đức giả, ta cao, ta tài, tham lam và tính toán.  

 
Tu mà còn tính toán, cao, thấp, hơn, thua. Làm sao hiểu đạo.  
 

 Đạo không cao, không thấp.  
 

Nói cao, bao nhiêu gọi là cao? Nói thấp, bao nhiêu gọi là thấp?   
 

Đạo làm sao đo được. Trí tuệ vô giới hạn.  
 
Anh học hoài, còn hoài, anh tu hoài còn hoài, đó mới gọi là Phật pháp vô biên.  

 
Trí tuệ của Thượng Đế cũng vô biên và linh hồn anh thì bất diệt. Còn hoài và mãi mãi, không 

phai, không nhạt.   
 

 
Kệ 
 

Soi hồn sẽ thấy, ánh hào quang 
Vạn linh sinh đẹp, rất hữu tình 

Đóng góp thiện lành, trong vũ trụ 
Thương mình, quý họ, chắng cầu vinh 
 

 

 

 
Trị bệnh đau thần kinh, đóng góp thiện lành 

 

 
Odense, ngày 28/08/2017 
 

1777. Hỏi. Tu còn tham lam, tại sao họ không thấy họ tham lam? 
       

 Đáp. Dạ thưa. Tu mà còn Thích, thì còn tham. Cái thích phải dùng điển mới bỏ được. Không 
dùng điển chỉ nói u ơ, gạt người. Tu không dám bỏ cái Thích, thì vẫn tham như thường.  
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Kệ 
 

Tham lam nó tụ, ở đỉnh đầu 
Nhìn vào thấy rõ, ước vọng cao 
Đi tu núp bóng, trong diện mạo 

Còn thích thương yêu, đạo tối mù 
 

   

 
 

 
Odense, ngày 29/08/2017 

 
1778. Hỏi. Tu mà còn ác, ác không thấy tại sao? 
       

Đáp. Dạ thưa. Ăn con thú cũng ác, nói xấu đạo nầy, nói xấu đạo kia cũng ác.  
 

Càng tu cao thì nói xấu đạo khác, sợ đệ tử mình đi. Khẩu nghiệp mà không hay. Lại còn giảng 
đạo. Nói đạo nầy tà, đạo kia tà. Mà không biết, chính mình tà.  
 

Nói xấu làm cho nghi kị, chiến tranh, bệnh hoạn, mà không hay.  
Nên tu còn ác, mà không thấy ác. Lời nói mình như, súng, đạn, gươm, dao.    

 

 

Kệ 
 
Khẩu nghiệp con người, chớ tạo ra 

Đừng gieo ác ý, hại người ta 
Gươm, dao, súng, đạn, là lời nói 

Luyện pháp tu thân, sẽ về Trời 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

 

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 
 

 

SONG NGỮ VIỆT / DANMARK 

1- MENNESKERS INDRE ENERGI 

NHÂN ĐIỆN, ĐIỂN QUANG 

 

Kære venner. 
 
I dag vil jeg tale om emnet 

"Menneskers indre energi.”  
 

Når vi lærer Viet Nam Vô Vi energi 
meditation for at leve længe, så skal vi 
vide, at vi lever af energi. 

 
Vi har brug for at vide det præcist, 

således kan vi nyde at lære og udforske 
vores energi. 
 

Når vi dyrker vores gode energi, kan vi 
finde energi i universet. 

 
Universet og mennesker har energi. Og 
mennesker får energi forsyningen fra 

universet. 
 

Universet udsender energi bølger, der 
indeholder energifelter. Disse energi-
felter bakker mennesker op, og alt er 

udviklet af dem. 
 

Hvad indeholder energifelterne? 
 
1. Aura, f.eks nordlys 

2. Varme, kulde, regn og vind 
 

Fra aura, varme, kulde, regn og vind har 
mennesker følelser. Og følelser er 

udvikling. 
 
For eks:  

Vi finder ud af aircondition og radiator. 
 

 

Kính thưa quý bạn. 
 
Hôm nay mình nói về đề tài “NHÂN 

ĐIỆN, ĐIỂN QUANG.” 
 

Khi mình học pháp môn thiền Việt Nam 
điển quang trường sanh học thì mình phải 
biết trong con người mình sống bằng điển 

năng. 
Mình cần phải biết chính xác như vậy thì 

mình mới thích thú học hỏi và tìm tòi điển 
năng của mình.  
 

Khi mà mình luyện được điển năng tốt thì 
mình sẽ tìm được điển năng trong vũ trụ.  

 
Vũ trụ có điển năng và con người có điển 
năng. Con người sống nhờ sự cung cấp 

điển năng của vũ trụ.  
 

Vũ trụ tạo ra làn sóng điện, trong đó có 
từ trường. Cái từ trường nầy nó thúc đẩy 
cho con người và vạn vật phát triển.  

 
 

Cái từ trường đó là cái gì? 
 

1. Ánh sáng hào quang 

2. Nóng, lạnh, mưa và gió 
 

Từ những cái hào quang, nóng, lạnh, mưa 
và gió thì con người có cái cảm xúc. Cái 

cảm xúc là cái phát triển.  
 
Thí dụ: 

 Như là mình chế máy lạnh và lò sưởi.  
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Herudover udvikler vi glæde, tristhed, 

vrede, grådighed, misundelse, m.m. 
 

 
Udviklingen af det menneskelige 
indeholder energikilden. 

 
Og den energikilde vil give os bidrag til 

livet. 
 
Eksempler: 

Nogle arbejder som læger, ingeniører, 
tømrere, landmænd, håndværkere, m.m. 

 
Når vi bringer evnen til at sælge disse i 
bytte for penge, så vil vi tabe energi fra 

sindet og kroppen. 
 

Når vi taber sindets og kroppens energi 
vil vi blive syge, få ulykker og dø tidligt. 

Mange mennesker er ramt af stress, 
blodprop, slagtilfælde,m.m 
 

 For at undgå den missing af 
sindets og kroppens energi bliver 

vi nødt til at lære energi meditation 
eller menneskers indre energi. 

 

Vi skal vide, at vi lever af energi. 
Vi kan dyrke, udvikle og opbevare den. 

 
Hvis vi ikke lærer Vo Vi energi 
meditation, vil vi sikkert spilde og 

ødelægge den. 
 

 Hvis du har dårlig eller svag 
energi, kan du hurtig blive syg og 
dø snart. 

 Hvis du dyrker god energi, vil du få 
mindre sygdom, mindre ulykke og 

leve længe i 100 år eller mere. 
 

 Hvad er energi for os, som 

træner Vo Vi energi 
meditation? 

 
Ja sir, det er en aura.  
Det har Hr. Buddha, planter, blomster, 

dyr, sten og tomater. Vi har det også. 
 

Fortsætter næste gang….. 
 

Thêm vào đó thì mình phát triển là cái 

vui, buồn, nóng giận, tham lam, ích kỷ. 
v.v. 

 
Trong cái phát triển cuả con người nó 
chưá đựng cái nguồn năng lực.  

 
Và nguồn năng lực nầy mình đem ra đóng 

góp cho đời. 
 
Thí dụ:  

Người thì làm bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, thợ 
mộc, nhà nông, thợ tay chân.v.v. 

 
Khi mà mình đem cái năng lực nầy bán đi 
để đổi lấy đồng tiền, thì mình phải hao 

tâm và hao lực.  
 

Khi mà mình hao tâm và hao lực thì mình 
sẽ mau bệnh hoạn, tai nạn và chết sớm. 

Nhiều người đã bị stress, tai biến, đứng 
tim.v.v.  
 

 Muốn không có hao tâm và hao 
lực, mình cần học thiền điển quang 

hay là nhân điện của mình.  
 
 

Mình phải biết, mình sống bằng nhân 
điện. Mình có thể luyện, phát triển và bảo 

tồn. 
 

Nếu mình không học thiền Vô Vi, chắc 

chắn mình sẻ phung phí và huỷ diệt điển 
năng.  

 Nếu anh có điển xấu hay điển yếu 

thì anh bệnh và chết sớm. 
 

 Nếu anh luyện điển tốt thì anh bớt 
bệnh hoạn, tai nạn và sống thọ 
100 tuổi và hơn. 

 
 Điển của người tu thiền Vô Vi là 

sao? 
 

 
Thưa ông, đó là cái hào quang. 
Ông Phật có, cây cỏ có, thú vật có, sỏi đá 

có, trái cà chua có. Mình cũng có. 
 

Còn tiếp kỳ sau....... 
 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
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Du kan bare tu*= Du kan bare meditere, reparere sind og krop. 

am og duong* energi = negativ og positiv energi 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


