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SỐ 212 NGÀY 11 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. 

 
NHÂN ĐIỆN HÀO QUANG 

 
Kệ 

 
NHÂN lành giống tốt, Đất Trời ban 

ĐIỆN năng sống động, Phật pháp thiền 
HÀO hùng sáng tỏ, khai minh đạo 

QUANG chiếu trong ta, luyện khí thần 

 
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. 

1779. Hỏi. Tu còn ghanh tị là sao?  

1780. Hỏi. Đạo với đạo cũng còn ghanh tị nhiều hơn là sao?  

1781. Hỏi. Làm sao hiệp nhứt cùng Trời ?   

1782. Hỏi. Trời ở đâu ?  

1783. Hỏi. Càn khôn là gì?  

1784. Hỏi. Khó chịu, bực bội có tốt không ? 

1785. Hỏi. Làm sao hết bệnh GOÚT ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/09/2017 
 

1779. Hỏi. Tu còn ghanh tị là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Người tu còn ghanh tị, là tâm đời còn ghanh ghét, tính toán hơn thua, thì tánh 

sân si vẫn còn, tham vẫn tham, trược vẫn trược. Thích mọi người, ai cũng tâng bốc.  
 

Ghanh tị, nó sanh ra tánh ích kỉ, tị hiềm, công cao ngạo mạn.  
Ghanh tị sanh ra hiềm khích, ghanh ghét và kích bác. Người làm việc gì tốt, cũng bị họ dèm 

pha.  
 

 Ghanh tị là ghét mình, thù mình. Đây là chơn lý tối hậu. Nên nghe và nghiên cứu.  

 
 Hại người, hại mình và hại đạo.  

 
 Người ghanh ghét, chỉ mang luồng điển trược đi áp đảo người khác. Mượn đạo tạo đời.  

 

 Tu điển quang trường sanh học, không nên ghanh tị. Nó làm cho mình tâm tối. 
 

 Người ta làm tốt, thì mình nên mừng. Đừng nên ghanh ghét.  
 

 Muốn thăng hoa thì mình nên thương mình và quý họ.  

 

 

Kệ 
 

Tai biến con người, dễ sanh ra 
Tu thiền dẹp bỏ, ở cái ta 
Thích nghi mọi việc, thì thong thả 

Thương mình quý họ, đạo thăng hoa 
  

 

 
 

Tu thiền, tránh bệnh đau 
 

Odense, ngày 03/09/2017 
 
1780. Hỏi.  Đạo với đạo cũng còn ghanh tị nhiều hơn là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Đạo với đạo ghanh tị. Là Thầy tu, không hiểu đạo, đi ghanh tị đạo và nói xấu 

Đạo nầy, Đạo kia.  
 
Đạo nó có muôn vàn nguồn đạo, chứ không phải một gốc cạnh nhỏ nhoi, trong cái pháp mình. 

Đạo nó dẫn con người ta đến giải thoát. Tu mà không có pháp báu, làm sao biết đạo và sanh ra 
ghanh tị.  

 
Tu mà còn ghanh tị, tánh Phật của mình biến mất. Gọi là làm Phật lòng.  

 
Đạo mà hiệp nhứt cùng Trời, hiệp nhứt cùng càn khôn, mới là đạo.  
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Kệ 
 

Thanh lòng lý trí, ở nơi ta 
Đạo vốn càn khôn, chốn thật thà 
Tâm nguyện theo thầy, truy lùng đạo 

Hợp nhất càn khôn, quý Ta Bà 
 

 

 
 

Trị bệnh giúp người tu 
 

Odense, ngày 04/09/2017 
 

1781. Hỏi. Làm sao hiệp nhứt cùng Trời?  
 
Đáp: Dạ thưa; Mình tu, phải tạo niềm tin ở mình, trung thành với Phật pháp thì anh mới hiệp 

nhứt cùng Trời. Thì hai luồng điển âm tương ứng với nhau.  
 

Ông Trời cũng xử dụng hai luồng điển âm dương. Ổng hoà, nên ổng mới thống nhứt tam cõi.  
 
Còn anh hoà thì anh sẽ, thông tam cõi và hiệp khí cùng Trời. Trời và anh là một.  

 

 

Kệ 
 

Đó đây sum hợp, một tấm lòng 
Vì tình đồng loại, phải giúp nhau 
Giải toả trược trần, lan khắp chốn 

Giúp người khoẻ mạnh, giải nghiệp oan 
 

 

 
 

Được tuyên dương người làm thiện tốt trong 
năm 

 

Odense, ngày 05/09/2017 

 
1782. Hỏi. Trời ở đâu? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Trời trước mặt ta. Đâu đâu cũng có Trời.  
Trời ở trong ta và Trời ở ngoài ta, hợp nhất cùng Trời thì thấy Trời, không có xa.  

 
GầnTrời, mà không biết. Là tại vì, mình tu không thông suốt.  

 
Buồn thì thấy xa thấy Trời, Bệnh cũng thấy xa Trời và chết cũng thấy xa Trời. Là mình về nơi  
âm phủ.  

 
Trời ở gần ta trong gang tấc. Pháp môn nầy giúp bạn tiến về Trời. Về nơi Thiên Quốc.  

Anh từ đó anh giáng lâm xuống trần, vì có tội. Tội bất trung, bất chánh, bất nghĩa. 
 

Học hỏi tu thân, luyện tánh và luyện điển thì sẽ về Trời.  
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Kệ 
 

Học ở nơi đây, sẽ ngộ Trời 
Trời hành chơn lý, sống hòa vui 
Đi đâu cũng thấy, Trời ân độ 

Đại lộ quang vinh, chỉ có mình 

 

 
 

Lấy tuyết nặng đất nung tâm 
Bễ hun lưả đút thành thân lâu bền 

Thì thân sẽ thiên niên bất hoại 
Như kim cương bền mãi không hư 

Đạo đưa ta tới Vô Vi Niết Bàn 
 

Thời tiết trừ – 1C* 

 
 

 
Odense, ngày 06/09/2017 
 

1783. Hỏi. Càn khôn là gì? 
 

Đáp: Dạ thưa. Càn là Trời. Khôn là đất. Âm dương hợp nhất sẽ hội tụ với càn khôn.  
 

 
Kệ 
 

Càn khôn vũ trụ, chung vòng 
Nhật quang cũng thế, một vòng sáng choang 

Địa hình phát triển, hào quang 
Ba vòng kết lại, hiển linh sao Trời 

 

 
 

 
Odense, ngày 07/09/2017 
 

1784. Hỏi.  Khó chịu, bực bội có tốt không? 
 

Đáp: Dạ thưa. Khó chịu, bực bội, nó sanh ra sân si, tức tối, nóng nảy.  
Lâu ngày thành chứng bệnh Goút.  
 

Bệnh GOÚT thì Bác Sĩ trị không được. Bực bội đồng nghiệp, khó chịu chồng con.  
 

Già thì cái bệnh nầy nó thường xảy ra. Thấy cái gì cũng không ưa, thấy cái gì cũng không vừa ý.  
 
Bệnh GOUT, thì không ai dám tới gần. Con người nóng tánh. Lâu ngày thì con người bị cô đơn. 

Tu thiền thì sẽ giải độc tố trong người ra, dần dần sẽ dễ chịu hơn, tánh nóng nảy sẻ hết.    
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Kệ 
 

Cô đơn khó chịu, sống khó hoà 
Bực bội trong người, mặt nhéo nhăn  
Cam tâm tu học, thiền sẽ hết 

Điển trược trong người, sẽ biến tan 
 

 
 

Dùng iphone tải stress check program, để đo  
 

 

 

 
Tâm, Thân, Điển quân bình, đo độ stress 1% 

 

 
Odense, ngày 08/09/2017 

 
1785. Hỏi. Làm sao hết bệnh GOÚT ? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Bệnh gout mặt mày khó chịu, càu nhàu. Chị phải tu thiền và giải điển trược 
trong người. Dần dần tánh nóng mình nó giải ra. Chỉ có điển Trời, mới giúp mình giải cái bệnh 

THẮC MẮC, KHÓ CHỊU.  
 

Mình khó chịu với người ta, mau già, mau bệnh. Mình khó chịu với người ta là mình tự giam hảm 
mình trong bệnh hoạn. Cỡi mở hơn, vui vẻ hơn thì sống lâu.  

  

 
Kệ 

 
Thực hành sống thiện, đạt niềm vui 

Dễ dãi cho ta, sống thuận hoà 
Khó chịu, không còn, vây hãm nửa 

Siêng hành tâm pháp, bệnh GOÚT tan 
 

   

 
 

Tu thiền Vô Vi sẽ hết bệnh  
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Odense, ngày 09/09/2017 
 

1786. Hỏi. Tại sao gọi là tâm pháp? 
       
Đáp. Dạ thưa. Pháp nầy là điển. Truyền, trực chỉ thẳng , ngay tâm, ngay trung tâm bộ đầu.  

 
Nhớ đó mà hành thì sẽ khai mở. Bạn về Trời cũng xử dụng bằng TÂM.  

 
Mà tâm thì phải dụng Điển.  
 

Tâm pháp thì không có ai ăn cắp hay lợi dụng. Nói xạo thì người ta biết.  
 

Chỉ có người thực lòng, hành khai mở thì mới hiểu TÂM PHÁP.  
 
Ngày xưa Phật Thích Ca cũng truyền Tâm Pháp.  

 
Tâm pháp là pháp có Điển, Điển nó truyền vào tâm, nhanh hơn.  

 
 Tít tắt, sát na. Nó đi thẳng, rút mạnh, nếu bạn đọc được.  

 
Người đời không hiểu điển. Nên bạn đạo, người tu, dụng hữu vi. Rồi hữu vi, nó biến, nhất bổn 
tán vạn thù. Sanh ra nhiều pháp và kích bác nhau.  

 
Bác tu theo, tâm pháp Vô Vi, đạt được tâm pháp thì:  

 
Vạn thù quy nhứt bổn. Hiệp nhất cùng Trời. Làm thôi, không nói.  
 

 Vô là không 
 Vi cũng là không 

 
Là do cái tâm thôi. Thế nên chỉ có hành và không nói.  
 

 Bạn hành thì bạn đạt. Kêu bằng khai tâm.  
 

 Bạn tu như vậy, Bạn mới có PHÁP LỰC.  
 
Đừng nghe thầy bà nào, độ bạn. Họ nói láo. Rốt cuộc bạn, lệ thuộc họ.  

 
Tu hoài vẫn dốt, không có hào quang, không có điển quang. Bệnh hoạn triền miên.    

 

 

Kệ 
 
Nhớ đó mà hành, sẽ mở tâm 

Pháp lành thực hiện, ở trung tâm 
Chánh nghĩa, thực lòng, tu theo pháp 

Đêm ngày thầm niệm, nguyện Nam Mô  
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC 

 

 

SONG NGỮ VIỆT / DANMARK 

1- MENNESKERS INDRE ENERGI 

NHÂN ĐIỆN – ĐIỂN QUANG 

 
Fortsætter sidste gang…. 
 

Jeg har opdaget, at tomaten er bedre end 
os. Når vi ikke lever bedre, er vi dårligere 

end tomaten.  
 

 Energi er den varme og den kulde, 

som kombineres i balance. 
 

Når vi er i balance, kan vi bevæge os og 
tale. 
 

Men på et tidpunkt er vores energi i 
ubalance, forstyrret og forgiftet. Vi bliver 

syge og får ulykke. 
 

 
Ønsker du at reducere sygdom og ulykke, 
må du lære at udvikle energi og visdom. 

Når du har den gode energi og 
intelligens, formindsker du sygdom og 

ulykke forsvinder. 
 
Når menneskers energi bliver i harmoni i 

hjernen, så forsvinder krig og 
naturkatastrofer også.  

 
Hvorfor vil krig og naturkatastrofer 
stoppe? 

Fordi du holder op med din grådighed. Du 
vil ikke ødelægge natur ressourcerne. 

 
Sygdomme og ulykker er forårsaget af 
dårlig energi og manglende forsigtighed. 

 
 Derfor kan du meditere på dette 

emne for at få oplysning, og du vil 
undgå de dårlige energier 

 

 Dårlige energier gør os syge  

 
Còn tiếp theo kỳ trước..... 
 

Tôi khám phá ra, trái cà chua, nó còn tốt 
hơn chúng ta. Một khi mà mình sống xấu 

xa thì mình còn tệ hơn trái cà chua.  
 

 Điển là cái nóng và cái lạnh hợp lại 

quân bình.  
 

Khi mình có quân bình thì mới cục cựa và 
nói được.  
 

Nhưng mà đến lúc nào đó, sự quân bình 
điển năng của mình không điều hoà, bị 

xáo trộn và bị nhiễm độc. 
Mình bị bệnh hoạn và tai nạn.  

 
Muốn bớt bệnh hoạn và tai nạn, mình 
phải học điển năng để phát triển trí tuệ. 

Khi mà mình có điển năng và trí tuệ thì 
cái sự bệnh hoạn nó giảm dần và tai nạn 

biến mất.  
 
Khi mà điển năng con người được quân 

bình trong óc thì chiến tranh và thiên tai 
cũng biến luôn. 

 
Tại sao chiến tranh và thiên tai phải 
ngừng? 

Bởi vì anh dứt được tánh tham vọng. Anh 
không muốn phá hoại thiên nhiên. 

 
Bệnh hoạn và tai nạn do trược khí sanh 
ra và mình không cẩn thận.  

 
 Thế nên anh học cái môn nầy để 

giác ngộ trí huệ và anh sẽ tránh 
được trược khí.  
 

 Trược khí nó làm cho mình bệnh.  
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Du kan bare tu*= Du kan bare meditere, reparere sind og krop. 

am og duong* energi = negativ og positiv energi 

 

 

 Dårlige energier har vi over alt  

 
Når du forstår den dårlige energi, kan 

den ikke trænge ind i dit sind. 
 
Vi medbringer en masse dårlig energi. Vi 

er nødt til at opløse den. Hvis vi ikke kan 
løse det nu, vil det udvikle sig mere 

voldsomt. Vi bliver syge og dør for tidligt. 
 
Vi har mulighed for at lære energi 

meditation og gennemsnitligt leve 
længere, i 100 år eller mere.  

 
Det er sjældent, at vi hører nogen 
fortælle om energi med henblik på at 

lære at leve længe.  
I dag er den gode mulighed der for os, så 

forsøger vi at lære energi. 
 

Denne metode er meget enkel og blid. 
Du kan bare tu*, at reparere sind og 
krop. 

 
Vores sind og krop indeholder to 

energier, som ikke er i harmoni.  
Det er en am og duong*, energi i 
kroppen. 

 
Hvis vi forener disse to, bliver vi 

afbalancerede og klarsynede. 
 
Aura kommer fra energi i organerne og 

din gode sjæl. 
 

Det er lige meget menneskers indre 
energi og aura.  
 

Hr. Buddha har aura og du har det også. 
  

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 Trược khí thì chỗ nào cũng có.  

 
Khi anh biết được trược khí và hiểu được 

trược khí thì trược khí nó không xâm 
nhập vào tâm hồn anh.  
Con người mang rất nhiều trược khí. Mình 

phải giải nó ra. Nếu mình không giải nó 
ra thì trược khí nó phát triển tệ thêm. 

Mình lâm bệnh và chết non. 
 
Anh có cơ hội học điển quang và sống lâu 

trung bình 100 tuổi và hơn.  
 

 
Ít khi nào mình có dịp nghe ai nói môn 
học trường sanh.  

 
Hôm nay là cái dịp tốt, thì mình thử học 

thiền điển quang. 
 

Môn học này rất đơn giản và nhẹ nhàng. 
Anh chỉ cần tu tâm và dưỡng tánh.  
 

 
Tâm và tánh mình là hai luồng điển 

không thống nhất.  
Đó là luồng điển âm và dương trong cơ 
thể. 

 
Nếu anh dung hoà được hai luồng điển 

nầy thì con người anh quân bình và sáng 
suốt.  
Hào quang phát sinh ra từ điển quang 

trong ngũ tạng và tâm tốt.  
 

Nhân điện và hào quang cái nào cũng tốt.  
 
 

Ông Phật có hào quang và anh cũng có. 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 


