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SỐ 134 NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2015 

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. 

 
PHẬT SÂM 

 
Kệ 

 
Thuốc Phật thường xuyên, Bác nhớ dùng 

Tu hành luyện đạo, Bác phải siêng 

Điển quang của Phật, làm sẽ giúp 

Phật Sâm sẽ phát, Bác sống lâu 
 

(Nhân sâm có thì Phật sâm có) 

 
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. 

1143. Hỏi: Uống thuốc tây nhiều năm, nóng trong ruột, khó tiêu, khó ngủ, bần thần, có cách gì 

giúp? Xin chú Lợi chỉ dẫn, cám ơn. 

1144. Hỏi: Tu điển quang trường sanh học, là tu theo kiểu gì? Xin giải thích. 

1145. Hỏi: Tu tâm lẫn thân là tu model mới đúng không, ai là người sáng tạo? 

1146. Hỏi: Nhiều nhà tu cao xưng là Phật sống, đắc đạo, mà bị tai biến là sao? 

1147. Hỏi: Làm sao có tâm linh tiến triển? Xin chỉ giúp. 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

2 

1148. Hỏi: Bệnh tai biến c ó lây không? Làm sao được khoẻ mạnh, tránh bệnh lây, xin chỉ giúp? 

1149. Hỏi: Tu theo Vô Vi điển quang trường sanh học là tu như thế nào mới đúng? 

1150. Hỏi: Làm sao biết người hướng dẫn: Minh đạo và khỏe mạnh? 

 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/06/2015 

1143. Hỏi. Uống thuốc tây nhiều năm, nóng 

trong ruột, khó tiêu, khó ngủ, bần thần, có 
cách gì giúp? Xin chú Lợi chỉ dẫn, cám ơn. 

Đáp: Dạ thưa. Bác uống thuốc Phật 
nhiều sẽ bớt bệnh, ăn uống, ngủ tốt và 
bớt bần thần khó chịu. 

 
Kệ 

 
Tu thiền sẽ mở, trí điển quang 

Phật pháp ân ban, khỏi luận bàn 
Cứ thế mình làm, tâm sẽ đạt 
Đừng nên làm biếng, việc tu thân 

 

Odense, ngày 23/06/2015 
 

1144. Hỏi. Tu điển quang trường sanh học, là 
tu theo kiểu gì? Xin giải thích. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu điển quang trường sanh học, 
là tu theo thời đại khoa học: Điển quang và trí 

tuệ. Tu tâm lẫn thân. 
 

Kệ 
 
Thời nầy tu điển, tiến rất nhanh 

Văn minh Phật pháp, giúp ích mình 
Trí tuệ con người, mau sáng tỏ 

Song tu đời đạo, thật là minh 
 

Odense, ngày 24/06/2015 

1145. Hỏi. Tu tâm lẫn thân là tu model mới 

đúng không, ai là người sáng tạo? 
 
Đáp: Dạ thưa; Từ xưa tới giờ chỉ nghe nói 

đơn độc là tu tâm thôi. Hôm nay đời mới, Vô 
Vi trường sanh học: tu cả hai Thân và Tâm 

mới văn minh. Tâm và thân phải minh mẫn 
và mạnh khoẻ bớt bệnh hoạn. 
 

Kệ 
 

Môn nầy chỉ dẫn, luyện thân-tâm 
Đạo pháp đời nay, chỉ thực hành 
Khai triển tâm mình, luôn giác ngộ 

Thân người khỏe mạnh, tránh bệnh đau 
 

 

Odense, ngày 25/06/2015 
 
1146. Hỏi. Nhiều nhà tu cao xưng là Phật sống, 

đắc đạo, mà bị tai biến là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu không biết về điển quang cuả 
Phật thì dễ bị tai biến. Tai biến cũng chứng tỏ 
cách thức tu và trí tuệ tu. 

 
Kệ 

 
Tu thiền phải dụng, pháp Vô Vi 

Chỉ dẫn điển quang, tránh bệnh tình 
Tai biến bất thường, không còn nữa 
Lo chi không thọ, sống dài lâu 
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Odense, ngày 26/06/2015 

 
1147. Hỏi. Làm sao có tâm linh tiến triển? 

Xin chỉ giúp. 
 
Đáp: Dạ thưa; Nếu mai mắn, gặp người 

hướng dẫn tâm linh tiến thì mình tiến. Còn 
nếu không may mắn gặp người hướng dẫn 

tâm linh dỡ thì mình dốt. 
 
Kệ 

 
May mắn cho mình, gặp pháp tu 

Điển quang pháp Phật, học pháp thiền 
Thanh lọc điển lành, tâm sẽ sáng 
Minh tâm kiến tánh, biết tìm sai  

 

Odense, ngày 27/06/2015 

1148. Hỏi. Bệnh tai biến có lây không? Làm sao 
được khoẻ mạnh, tránh bệnh lây, xin chỉ giúp? 

 
Đáp: Dạ thưa; Có điển quang tốt, mới khỏe 
mạnh. Nếu mai mắn gặp người hướng dẫn khỏe 

thì mình mạnh. Còn không may mắn gặp người 
hướng dẫn bệnh thì mình cũng bệnh. Bệnh tai 

biến chắc chắn lây. 
 

Kệ 
 
Gần người khoẻ mạnh, khỏe mạnh thêm 

Người tu chia sẻ, điển quang thiền 
Cố gắng tham thiền, tâm sẽ rõ 

Ngày càng khỏe mạnh, trí tâm yên 
 

  

 

Odense, ngày 28/06/2015 
1149. Hỏi. Tu theo Vô Vi điển quang trường sanh học là tu như thế nào mới đúng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu theo thời đại mới là tu tâm lẫn thân. Mình phải hành để giác ngộ. 
Có bạc triệu dollar cũng không mua được điển quang và giác ngộ. 

Tu về điển quang. Có điển quang tốt thì tương lai ít bệnh tật và sẽ ngộ Phật Trời nhiều hơn. 
 
             Kệ  
 

             Pháp nầy của Phật, dạy Thân-Tâm 
             Giúp đỡ nhân sinh, sống thọ dài 
             Trí điển con người, mau giác ngộ 

             Văn minh Phật pháp, tránh hại ai 
                   

 
Odense, ngày 29/06/2015 

 
1150. Hỏi. Làm sao biết người hướng dẫn: Minh đạo và khỏe mạnh? 

 
Đáp: Dạ thưa; Coi thành tích: Văn điển Phật, coi tướng khoẻ mạnh không? 
 

Mập thì tu ăn, ốm tu thiếu ăn.  
Lấy máy phone cầm tay, tải xuống program check stress. Đo thử điển xáo trộn chạy tới đâu.  

 
             Kệ  
 

             Đừng nên gạt gẫm, hại chúng sanh  
             Chỉ dẫn cho nhau, tiến kịp kỳ 

             Cố gắng tu hành, không sẽ trễ 
             Nay mai bệnh hoạn, khó ăn năn 
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THÔNG BÁO 

Cáo Lổi, báo Phát Triển Điển Năng đến trễ, xin quý Cô Bác thông cảm.  
Lý do, www.voviland.com bị trục trặc kỹ thuật. 
 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 
 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

85.  
BUDDHAS TANKE OM ”IKKE”, BRUG 

DEN NU 
( Brug ordet ”ikke” til at overvinde 

dit problem ) 
Sådan kan du løse situationen 
Livet er for kort, sex og kærlighed er 

oftest et problem 
Man bliver styret hårdt af svindel 

Uundgåelig, fordi den udfolder et net 
omkring os 
 

Hvor som helst vi går, bliver vi afbrudt 
I hjemmet og udenfor er vi afhængige 

Vores sind bliver knust over alt 
Og vores tarme strammer, det er svært 
at klare os igennem 

 
Denne gang spørger vi efter Buddha 

Vi håber at løse disse katastrofer 
Lyt nu til Buddhas anbefaling 
Brug ordet " IKKE", det løser 

problemerne 
 

Vi forstår nu Buddha 
Hvorfor Buddhas sind kun er "IKKE" 
Ingen penge, ingen minister, ingen konge 

Ikke bange for sult, fattigdom og ikke for 
smerte 

 
Mennesker lever med had og sorg 
Fordi ånden ikke gider studere den høje 

meditation 
Vi kan komme tæt på den ro og selvtillid 

85. ĐIỂN THƠ  
SONG NGỮ VIỆT-DANMARK 

 
ÁP DỤNG TÂM KHÔNG CỦA PHẬT ĐỂ 

THÁO GỠ KHÓ KHĂN 
 
Làm sao giải quyết sự tình 

Cuộc đời quá ngán, biển tình trái ngang 
Con người gặp nạn gian nan 

Khó mà tránh khỏi, lưới đời giăng ngang 
 
 

Đi đâu cũng bị cắt ngang 
Trong nhà, ngoài ngỏ, buộc ràng khắp nơi 

Tâm ta phải bị tơi bời 
Ruột ta thắt đoạn, khó mà giải thông 
 

 
Kỳ nầy cầu Phật độ cho 

Mong sao, giải được tai ương, khổ nàn 
Bây giờ nghe pháp Phật ban 
Dụng “ KHÔNG” giải tỏa, nạn nào cũng 

qua 
 

Bây giờ mới hiểu lời Ta 
Tại sao, tâm Phật chỉ là cái “ KHÔNG” 
Không tiền, không tướng, không vương 

Không màn thế sự, không màn đớn đau  
 

 
Con người khổ hận sầu đau 
Tại tâm không học, phép cao đạo Thiền 

An nhiên tự tại nối liền 
Tâm Trời, tâm Phật, tâm mình chẳng xa 

http://www.voviland.com/
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THÔNG BÁO 
Cáo Lổi, báo Phát Triển Điển Năng đến trễ, xin quý Cô Bác thông cảm.  

Lý do, www.voviland.com bị trục trặc kỹ thuật. 
 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 
 

 
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRỊ BỆNH: 

 
 

 
 

ANH SAINT CLAUD 50 TUỔI NGƯỜI AFRICA BỆNH DI TRUYỀN ĐI KHÔNG VỮNG. BUỔI 
TỐI ĐI TÉ. ĐƯỢC TRỊ GIẢM 70 %. ĐI ĐỨNG VỮNG VÀ NHẢY NHÕM ĐƯỢC. 

 
 

Guds og Buddhas sind er ikke langt fra os 

 
Kom ned på jorden 

Vær modig at lære, hvad der er nær os 
Vi ønsker at komme til Buddhas verden 
Ved at gentage i sindet: Nam Mo A Di Da 

Phat, så vil Buddhas verden passere 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Không còn lý luận cao xa 

Cam tâm học hỏi, những gì bên ta 
Muốn qua thế giới Di Đà 
Trì tâm mật niệm, Di Đà sẽ qua 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 

http://www.voviland.com/
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BÁC NĂM 88 TUỔI 

 
BỆNH NHỨT ĐẦU KINH NIÊN, NHỨT MÌNH KINH NIÊN 

 

ĐƯỢC TRỊ KHỎI 
 
 
 
 

 

Kệ. 
 

Tu thiền sẽ hết, những bệnh đau 
Điển quang sẽ giải, những nổi sầu 

Cô Bác sẽ mừng, khi bệnh hết 
Không còn sợ sệt, sống bình yên 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 


