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SỐ 135 NGÀY 11 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. 

 
TRÍ ĐIỂN 

 
Kệ 

 
Óc người có điển, phát tâm linh 

Vận dụng Vô Vi, quyết thực lòng 

Trí điển của mình, luôn phát sáng 

Không còn khờ dại, hại bản thân 
 

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. 

1151. Hỏi: Tu không đúng Thầy, không đúng pháp sẽ hại bản thân mình, tại sao? 

1152. Hỏi: Tu không đúng Thầy, không đúng pháp: Tâm và thân bị hại là sao? 

1153. Hỏi: Tu làm sao tiến nhanh? 

1154. Hỏi: Ngoại cảnh là sao? 

1155. Hỏi: Bản thân bất độ, hà thân độ là sao? Xin thiền gia minh chứng. 

1156. Hỏi: Tự bước Vô, là sao? 

1157. Hỏi: Tại sao phải: luyện Nam Mô A Di Đà Phật? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/07/2015 

1151. Hỏi. Tu không đúng Thầy, không 

đúng pháp sẽ hại bản thân mình, tại sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Nếu mình không may mắn 
gặp chơn sư chỉ giáo, thì sẽ mất thì giờ, mất 
tương lai và hại bản thân. Suốt đời không 

giác ngộ. 
 

Kệ 
 
Không thiền khó giác, ngộ tâm linh 

Bản thân cố gắng, học cho mình 
Có pháp thực hành, mau giác ngộ 

Sau nầy sẽ độ, được bản thân 
 

Odense, ngày 03/07/2015 
 

1152. Hỏi. Tu không đúng Thầy, không đúng 
pháp: Tâm và thân bị hại là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tâm thì u tối, tham danh, vọng 
tưởng. Còn thân thì bệnh hoạn. 

 
Kệ 

 
Tu thiền để khỏi, hại bản thân 
Điển quang của Phật, sẽ giúp hiền 

Tâm tịnh tu thiền, xin nhớ lấy 
Đừng nên sát hại, gạt chúng sanh 

 
 

Odense, ngày 04/07/2015 

1153. Hỏi. Tu làm sao tiến nhanh? 
 

Đáp: Dạ thưa; Đừng hướng về ngoại cảnh. 
 

Kệ 
 
Ngồi thiền thanh tịnh, học Nam Mô 

Cứ thế tiến vô, thức luyện đào 
Tâm tánh cuả mình, luôn lặng nín 

Nam mô tâm nguyện, tự bước Vô 
 

Odense, ngày 05/07/2015 
 
1154. Hỏi. Ngoại cảnh là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Chuyện chánh trị, chuyện bà 

hai, chuyện muối và chuyện đường. 
 
Kệ 

 
Tham vọng con người, khó tiến tu 

Tâm thân khổ sở, tánh dự trù 
Cố nhét vào người, tâm sẽ loạn 
Trở về hành thiện, nguyện ăn năn 

 

Odense, ngày 06/07/2015 

 
1155. Hỏi. Bản thân bất độ, hà thân độ là 

sao? Xin thiền gia minh chứng. 
 
Đáp: Dạ thưa; Tâm thì tham vọng, thân thì 

bệnh hoạn tai biến.  
 

Kệ 
 
Tâm thì tham vọng, bất rời ra 

Sống ở cõi ma, nói Phật lời 
Cố gắng tu hành, theo chánh pháp  

Thân mình độ được, mới độ nhân 

Odense, ngày 07/07/2015 

1156. Hỏi. Tự bước Vô, là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tự bước Vô: Là một lòng với Vô 
Vi là: Trở về Không. 
 

Kệ 
 

Không gian rộng lớn, chứa tỉ Sao 
Ngắm cảnh Thiên Hà, lại ngộ tao 

Chư Tiên, chư Phật, thường tới đó 
Tắm gội chơn linh, thọ điển Trời 
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Odense, ngày 08/07/2015 
1157. Hỏi. Tại sao phải: luyện Nam Mô A Di Đà Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa; Luyện Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ giúp cho mình khai thông trí tuệ và hào quang. 
 

Duy nhứt chỉ có Vô Vi điển quang trường sanh học khẳng định: là giúp cho mình luyện 
Nam Mô trở thành: Chuyên gia Niệm Phật: Professionel niệm Phật.  

 
Vô Vi điển quang trường sanh học: 
Vận dụng ngôn từ nầy, để Cô Bác Anh Chị hãnh diện: Mình là Chuyên gia Niệm Phật: 

Professionel niệm Phật. Và anh xuất phát từ đâu.  
 

             Kệ  
 

             Khẳng định ban hành, pháp Vô Vi 
             Chuyên gia tu luyện, trở thành hiền 

             Tâm nguyện Di Đà, nên nhớ lấy 
             Giúp cho Cô Bác, sống thọ dai 

                   

 

Odense, ngày 09/07/2015 
 
1158. Hỏi. Tại sao phải gọi: Là Chuyên gia Niệm Phật: Professionel niệm Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nếu mình không nói, mình câm miệng, không ai mà biết: Họ sẽ trở thành 

Chuyên Gia niệm Phật. Chuyên Gia thiền và giải thoát. 
 
Còn mình nói ra thì người ghét.  

 
May mắn gặp người: Chuyên Gia niệm Phật thì họ chỉ cho mình cũng trở thành Chuyên Gia 

Niệm Phật. Người hướng dẫn không giấu diếm, tính toán và ích kỉ.  
 
             Kệ  

 
             Giúp đỡ cho người, chẳng tính công 

             Nói ra chơn lý, dễ mích lòng 
             Cố gắng thực hành, tâm sẽ đạt 
             Chuyên Gia Niệm Phật, tiến tới Trời 

 

 

 
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 
 
 

 

http://www.voviland.com/
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

Nr.86 
FANGER MEDITERER 
 
Fængsel, den uendelige tristhed 

Der inde er der intet i at underholde sig 
med 

Dette er en meget god meditations 
metode 
Måden at hjælpe fanger til at overleve fra 

fængsel tortur 
 

Skyldig eller uskyldig i fængsel 
Man kan i højere grad meditere i fængslet 
Nu giver Gud og Buddha 

Hjælper fanger og dyrker sindet roligt 
 

Der er stadig et uroligt liv i fængslet 
Savner hjemmet, husker sin kone, sin 

familie og sine brødre 
Fremtiden er tabt 
Nu er man ikke glad som i gamle dage 

 
Nu har man et liv i lidelse, og græder 

som regnen 
Bor på mørk plads og håber på at få 
frihed 

Nu bør vi lytte 
Lære meditation for at overleve i 

fængslet 
 
Fængslet vil hjælpe os med 

At meditere, roligt og let at vække fra det 
onde 

Berømmelse bandt os 
Folk bliver fanget, men vi vil det ikke 
 

I livet er ikke godt at jagte 
Berømmelse og formue, mange 

mennesker skader sig selv 
I dag, halvt grædende, halvt leende 
Nu sidder man i fængsel og tænker, at 

livet er meget hæsligt 
 

Mange mennesker elsker at multi-ville  

 

NGƯỜI TÙ, TU THIỀN GIẢI THOÁT  
 

Tù thì buồn chán vô biên 
Vào ra không có cái gì giải khuây 
Đây là phương pháp rất hay 

Giúp tù thoát khỏi chốn giam cực hình 
 

 
 

Con người có tội vào tù 
Mình nên tu luyện khám tù hay hơn 
Bây giờ Trời Phật ân ban 

Người tù, tu để giúp mình tâm an  
 

Cuộc đời tù chẳng có yên 
Nhớ nhà, nhớ vợ, gia đình, anh em 
Tương lai thì mất hết rồi 

Đâu còn sung sướng như ngày xa xưa 
 

 
Bây giờ chịu nắng, khóc mưa 
Ở trong khám tối biết ngày nào ra 

Bây giờ nên hãy nghe ta 
Thiền tu để thoát cửa tù khó chi 

 
 
 

 
Cửa tù sẽ giúp cho ta 

Thiền tu, thanh tịnh, dễ dàng tránh xa 
Công danh, nó buộc ràng ta 
Người đời lại mắc, ta thì lại không 

 
 

 
Cuộc đời cứ lại ngống trông 
Tiền tài danh vọng, hại thân nhiều người 

Hôm nay, dở khóc, dở cười 
Ngồi tù lại nghĩ, cuộc đời gớm ghê 

 
 
Nhiều người lại cứ đa mê 

Vùi mài tham vọng, cửa nhà nát tan 
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Dyrker ambition og familien går i ruin   

Livet vil blive forvirret 
Vi dør, ude af stand at nå Himlen 

 
Fanger mediterer, skal opføre sig 
ordentligt 

Det dårlige må vi se og ændre det nu 
Sindet vil ærligt rehabiliteres 

Omvend jer og omvend, hvad der er 
hændt 
 

Medfølelse, at være meget ivrige 
Elsk vores krop, gør ikke ondt selv 

God arbejder, gør synden god igen 
Vi ser nemt og klart at det gode kommer 
tilbage i os 

 
Tu*, er blevet til gode mennesker 

Jalousi og vrede er væk 
Selvom folk hader os og misunder os 

Folk, der mediterer, skal vide, at livet 
altid er konkurrence 
 

Vi mediterer, skal ikke med i konkurrence 
Ligesom den rige, der ikke konkurrerer i 

mad 
Vedvarende engagement 
At meditere flittigt for at fri os fra 

fængslet  
 

Fanger har mulighed for at lære  
I fængslet, det er let at reetablere sit sind 
Tu* så finder vi ud af, hvad der er dumt! 

Før lavede vi kaos og gjorde skade af 
uvidenhed  

 
Nu ses vi smilende 
I fængslet er det nemt at meditere  

Kun vores krop er fanget af fængslet 
At forstå vores sjæl, på jorden lever vi 

kun midlertidigt 
 
Fængslet er et meget sikkert sted 

Hvis vi forstår at bruge det i vores 
reparationer 

Lær at rehabilitere, vi finder ud af at vi er 
rigere 
Når vi reparerer, så kommer den gode tid 

 
Tror, vi føler os meget heldige 

Gennem meditation er der ikke problemer 
i fængslet 

Cuộc đời sẽ phải hoang mang 

Chết đi, không thể lên trên Thiên Đàng  
 

Tù tu lại phải đàng hoàng 
Thấy mình tệ quá, phải lo sửa mình 
Sửa cho tâm tánh thật thà 

Ăn năn, sám hối, những gì đã qua 
 

 
 
Lòng từ, phải thật thiết tha 

Thương yêu thân thể, không nên hại 
mình 

Làm lành, bù đắp tội xưa 
Dễ dàng, thấy rõ con người hồi tâm 
 

Tu là, chuyển hướng thiện lương 
Không còn, ganh ghét, giận hờn ai ai 

Mặc dù, người ghét, ganh tài 
Người tu, phải biết, đời là cạnh tranh 

 
 
Người tu, chẳng có cạnh tranh 

Người giàu, chẳng có, tranh giành miếng 
ăn 

Một lòng một dạ khăng khăng 
Ráng tu, để thoát, cửa tù sướng thân 
 

 
Người tù có dịp học tu 

Ở trong tù tội, dễ tu thấy mồ 
Tu rồi mới thấy hết ngu 
Trước kia động loạn, ngu si hại người 

 
 

Bây giờ lại thấy mỉm cười 
Cửa tù là chỗ dễ dàng để tu 
Khám tù giam chỉ tấm thân 

Để hồn học hỏi, khỏi cần thế gian 
 

 
Khám tù là chỗ rất an 
Nếu mình hiểu biết mà tu sửa mình 

Sưả mình, mình thấy rất sang 
Cái nào cũng sửa, thời nào cũng lên 

 
 
 

 
Nghĩ mình lại thấy rất hên 

Nhờ tu, cải sửa, cửa tù chẳng sao 
Bây giờ lại muốn ước ao 
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Người tù thì cứng đầu, buồn bực, khó giải thông.  
Mình nên tu thiền điển quang, để chóng qua bệnh hoạn và giải thoát.  

Tương lai chắc có thể làm việc nghĩa hiệp sau nầy. 
 

Tù tu thiền, có thể trở thành Phật không?  
 Chắc chắn sẽ được giải thoát, nếu thật tâm. 
 Nhơn nhơn giai thành Phật. 

 
Tại sao, mình tu thiền Vô Vi điển quang, để chóng qua bệnh hoạn và giải thoát? 

Đáp: Dạ thưa; Đơn giản, thực tế khoa học, không cúng lạy, cầu xin.  
Vả lại người hướng dẫn, tu dùm mình. 
 

Tu* betyder at rehabilitere både sind og krop for at opnå Guds visdom 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nu vil vi gerne ønske 

Tag ånden ud af kroppen og af fængslet 
og flyv 

 
 
Tak Gud og Buddha 

Som giver os meditation for at rense krop 
og sind 

Mediter i nat og i nat 
Vi føler os mere sikre og mere blide  
 

Også tak til Guds og Buddhas hjælp 
For folk praktiserer Vo Vi meditation i 

fængslet 
Nu er sindet ikke forvirret 
Træner meditations energi for mere 

sundhed  
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Xuất hồn ra khỏi, khám tù thế gian 

 
 

 
 
Cám ơn Trời Phật ơn trên 

Ban cho pháp lý tu thân sửa mình 
Tham thiền nhập định đêm đêm 

An nhiên lại thấy, phát hiền hơn xưa 
 
 

Cũng nhờ Trời Phật đẩy đưa 
Cho người hành đạo, học trong khám tù 

Bây giờ tâm hết lu bu 
Tu thiền luyện đạo, cho mình khỏe thêm 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRỊ BỆNH: 
 

 

 
 

Cậu TR 53 tuổi, bệnh tâm thần từ nhỏ, nhứt đầu kinh niên và đau tay nhiều năm. 
 

Được trị khỏi, nhứt đầu và tay. 
 
 
 

 
 

Cô Út C. nhứt đầu kinh niên 5 năm, tê tay, tê đầu.  Được trị khỏi 70 %. 
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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 
 

 


