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SỐ 169 NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2016 

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. 

 
HOÀN MỸ  

 
Kệ 

 
Hoàn về nguồn cội, điển bao la 

Qui hội âm dương, phát triển hoà 
Thấy muôn vẻ đẹp, trên hoàn vũ 

Thiện nhơn súc tích, mỹ chơn lời 
 

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. 

1441. Hỏi. Tu một thời gian, có người, khó ăn, ăn uống cữ kiêng, sợ đồ ăn và chén bát của mình 

dính mùi, đồ ăn mặn, trong gia đình, làm ra vẻ khó chịu, bực mình và cọc cằn, sân si, hơn 

những người ăn mặn. Vậy ăn chay như họ, tu có đúng không, xin giải đáp? 

1442. Hỏi. Có chắc là phương pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, giải được bệnh không hay 

chỉ là nói cho hoa lệ?. 

1443. Hỏi. Có cách nào giúp cho người bỏ tham lam? 

1444. Hỏi. Anh có chắc rằng, mình học phương pháp thiền Vô Vi điển quang trường sanh là sống 

trung bình 100 tuổi và hơn? 
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1445. Hỏi. Việc gì tốt và việc gì xấu, tu Vô Vi có hiểu điều nầy không? 

1446. Hỏi. Muốn làm việc tốt, mình phải làm sao? 

1447. Hỏi. Tu theo pháp trường sanh học, giải nạn tai và bệnh hoạn, có đúng không? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/06/2016 

1441. Hỏi. Tu một thời gian, có người, khó 
ăn, ăn uống cữ kiêng, sợ đồ ăn và chén bát 

của mình dính mùi, đồ ăn mặn, trong gia 
đình, làm ra vẻ khó chịu, bực mình và cọc 

cằn, sân si, hơn những người ăn mặn. Vậy 
ăn chay như họ, tu có đúng không, xin giải 
đáp?  

 
Đáp: Dạ thưa. Ăn chay, mà không có cái 

phương pháp tu tốt, để giải, vẫn sân si, 
tham lam và động loạn. Mình soi hồn và 
uống thuốc Phật sẽ giải những cái khó chịu, 

bực tức do mình tu không đúng pháp.  
 

Kệ 
 
Thực hành để phát, huệ căn tu 

Nơi đây chỉ điểm, nếu Bác làm 
Sẽ thấy căn tiền, tu đúng pháp 

Hành thiền thuốc Phật, giải triền miên 
 

Odense, ngày 13/06/2016 
 
1442. Hỏi. Có chắc là phương pháp Vô Vi điển 

quang trường sinh học, giải được bệnh không 
hay chỉ là nói cho hoa lệ?.  

 
Đáp: Dạ thưa; Có thì Lê Thành Lợi, mới nói, 
còn không có, nói làm sao giống. Ai cũng có trí 

tuệ, để phán xét. Mọi việc đều có sự phát triển 
theo thời kỳ, để giúp đỡ con người ta sống thọ 

hơn và ít bệnh tật. Văn minh thì phải sống lâu, 
không chiến tranh và thù hận. 
 

Còn sự văn mình ở đời, chưa có phải là văn 
minh. Nó đưa con người đi tới sự tham lam, 

bệnh hoạn và chém giết. 
 
Kệ 

 
Bệnh tình tu luyện, sẽ giảm thuyên 

Giải trược ngày đêm, sống với thiền 
Tu luyện cho mình, thanh điển tốt 
Sống lâu khỏe mạnh, hiểu thanh truyền 
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Odense, ngày 14/06/2016 

1443. Hỏi. Có cách nào giúp cho người bỏ 
tham lam? 

 
Đáp: Dạ thưa; Muốn bỏ tham lam, mình 
nên hành thiền theo pháp Vô Vi, lấy điển 

càn khôn, tẩy sạch chất dơ trong máu. Máu 
mình nó có chất tham ngàn năm, không 

dùng điển, không sao làm sạch. Tu lý 
thuyết, không BIẾT được, máu mình dơ 

ngàn năm.  
 
Kệ 

 
Máu mình đã xấu, cả ngàn năm 

Nếu không tu điển, pháp Phật truyền 
Chắc chắn khó mà, thanh lọc máu 
Tham lam, sân hận, vẫn hiển nhiên 

 

Odense, ngày 15/06/2016 

 
1444. Hỏi. Anh có chắc rằng, mình học phương 

pháp thiền Vô Vi điển quang trường sanh là sống 
trung bình 100 tuổi và hơn? 
 

Đáp: Dạ thưa. Một khi Thành Lợi viết ra thành 
chữ, để chứng minh. Thì điều đó là sự thật, đã 

hiểu biết rõ ràng. Những điều con làm, là tốt đẹp 
cho chung. Thượng Đế ban cho loài người sống 
trung bình 100 tuổi và hơn.  

Mình thường chúc nhau trong” Trăm năm hạnh 
phúc, răng long đầu bạc”. Muốn có sự hạnh phúc 

và sống đến 100 năm, mình phải luyện điển 
quang và không nên cầu xin, thì khoa học hơn.  
 

Tôi thâý trong gia đình nhiều người họ sống đến 
87- 93 tuổi, không tu thiền. Nếu họ tu thì có thể 

sống 100 tuổi hơn. Bệnh từ điển xấu sinh ra. 
 

Kệ 
 
Ơn trên ban xuống, chúng ta tu 

Thọ hưởng trường sanh, Bác phải thiền 
Không có cái gì, hơn thanh điển 

Bạc tiền chẳng đổi, trí thân yên 
 

Odense, ngày 16/06/2016 
 
1445. Hỏi. Việc gì tốt và việc gì xấu, tu Vô 

Vi có hiểu điều nầy không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Việc tốt là việc làm thiện, 
giúp người. Còn việc xấu là hại người. Dùng 
lời nói, giết nhau. Để bảo vệ tánh cá nhân 

ích kỉ. 
 

Tu hành tốt là không hại người và động vật. 
 
Kệ 

 
Tâm làm thân chịu, khổ đảo điên 

Hiện thân đã nói, rõ căn tiền 
Kiếp trước, kiếp nầy, không tạo phước 
Lo tu tránh được, khổ sẽ tan 

 

Odense, ngày 17/06/2016 

1446. Hỏi. Muốn làm việc tốt, mình phải làm 
sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác muốn làm việc tốt, trước hết 

nên tu Thân, lo cho bản thân mình, không bệnh 
hoạn và khoẻ mạnh. Bởi vì, tu Thân quan trọng 
hơn các loại tu khác và chí lý hơn.  

 
Tu thân là tu Vô Vi, tu cho chính mình, bằng 

phương pháp của Phật hiện thời.  
Đời đạo song tu. 
Thời đại nầy mình nên TU: TÂM, THÂN và 

ĐIỂN QUANG. 
 

Kệ 
 
TU thiền thời đại, của ngày nay 

THÂN khoẻ không còn, đau bệnh tật 
TÂM sáng yêu đời, khi hành sửa 

ĐIỂN quang thanh nhẹ, khỏe trẻ trung 
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Odense, ngày 18/06/2016 
 

1447. Hỏi. Tu theo pháp trường sanh học, giải nạn tai và bệnh hoạn, là tu làm sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu thiền đúng đắn thì nó giải, nạn lớn thành nạn nhỏ. Bệnh nặng, thành 

bệnh nhẹ. Pháp nào cũng giúp cho mình tu tốt, mình tu nên có lòng thành cầu đạo giải thoát.  
 

Cơ duyên và may mắn mình gặp pháp tốt, giúp cho mình giải thoát, những chứng bệnh thế 
gian.  
 

Tu một thời gian, giải những độc tố trong người, rồi mình đem so sánh, với những người quen, 
không tu thiền. Coi nạn tai và bệnh tật, ai nặng hơn và ai nhẹ hơn.  

 
Anh mới biết trên đời, có cái pháp tốt trường sanh, giải trược. Còn mình không tin, giỡn cợt, là 
có hoạ. 

 
Trược trong người, ai cũng có, mình nên học cách giải trược. Trược mà không giải thì có thể tốn  

hết cả gia tài cũng không hết. 
 

Khi giải được, mình mới khâm phục và quý cái pháp báu của thời đại nầy. 
 
             Kệ 

 
            Cuộc sống con người, sẽ đổi thay 

            Bác luyện thân tâm, sẽ đổi hình 
            Cá tánh của mình, không trần trược 
            Giải được bệnh đau, sống thọ dài 
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Odense, ngày 19/06/2016 
 

1448. Hỏi. Tại sao tu pháp điển quang, trường sanh học, giải được tai nạn và bệnh hoạn? Tây 
phương người ta không tin? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người tây phương, họ không tin về tâm linh, sẽ giúp cho mình giải được, tai nạn 
và bệnh hoạn. Một thời gian trị liệu không hết. Chính họ phải bó tay, cầu khẩn tâm linh.  

 
Bệnh và tai nạn là do chính tâm mình, và tâm người khác gây ra.  
 

Thí dụ:  
 

Bệnh khủng hoảng tâm thần, stress, máu cao, máu thấp, tim, tai biến, ung thư, nhứt đầu kinh 
niên. v.v. 
 

Thuốc không có làm hết bệnh, nhưng Bác tu thiền tâm linh sẽ giúp cho Bác khỏe mạnh hơn, 
bằng điển quang của Trời Phật. Con người ta sống bằng tâm linh. 

 
 Tâm linh không thể nói bằng tiền, thế lực hay học thức, làm cho mình mua và đổi. 

 
 Tâm linh nói bằng lòng, đức TIN của Bạn. “Cõi Bề Trên Vô Hình”. Thượng Đế, Phật  v.v. 

Bạn không có khả năng để thấy.  

 
 Nhưng Bạn tu Vô Vi một thời gian, bạn sẽ chứng nghiệm được cõi TÂM LINH CAO 

THƯỢNG CÓ: TRỜI PHẬT. 
 

 Bác tu một thời gian, tâm linh Bác mở rộng, sáng suốt thì Bác sẽ giải được những tai hoạ 

và bệnh tật do chính mình tạo ra và người khác.  
 

 Ở gần người trược mình cũng bị lây, ở gần người ác, mình cũng ác hơn. Đó là việc xảy ra 
mỗi ngày trên thế gian.  
 

 Mình không có pháp tốt để tu luyện và bảo vệ thì dễ bị trược và tà xâm nhập.  
 

 Trược thì ở trong nhà, trong chuà, nhà thờ, quốc hội, hãng xưỡng, ngoài chợ, ngoài đồng, 
trường học, con người, con thú. v.v. Chỗ nào cũng có. 
 

 Bác tu thì Bác ít bệnh tật, Bác sống thọ hơn. Điển năng Bác tốt. 
 

             Kệ 
 
             Tu thì mình giải, trược tà xâm 

             Bạn cứ học câm, khỏi bận lòng 
             Quy y pháp Phật, hành chơn pháp 

             Cảm tạ Trời cao, quý pháp thiền 
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Odense, ngày 20/06/2016 
 

1449. Hỏi. Ăn chay đi chùa, mà sao ác, làm gia đình vợ chồng người ta ly tán? Tu như vậy 
đúng không? Có cách nào giúp cho họ giác ngộ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Muốn thấy được, tánh hư tật xấu của mình. Nên ở nhà tu thiền, dùng phương 
pháp điển quang Phật truyền của Vô Vi, SOI HỒN thì sẽ thấy tâm tánh của mình ác, từ đó mới 

ăn năn, sám hối.  
 
Không dụng pháp điển quang Phật, khó mà thấy tánh xấu, có ăn chay cả ngàn năm, cũng làm 

hại người khác. Vì lòng tham dục của tình đời luôn dấy động.  
 

Lý thuyết đạo, chỉ có 5 đồng thì mua được, một cuốn sách về coi. Bây giờ, hầu như, ai cũng nói 
lý thuyết rất suông. Nhưng mà hành không đạt. Hành không đạt là vì, pháp không có điển 
quang Phật. 

 
             Kệ 

 
             Nghiệp lực con người, khó giải thông 

             Tội kia chồng chất, ở cõi lòng 
             Tránh động ở nhà, tu pháp điển 
             Hành siêng tâm tánh, sẽ bình yên 

 
 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

 

 
 
Vô Vi MAN, chửa bệnh thần kinh, khối óc 

có mục u, bệnh tim và phong thấp 
 

 

Thần Kinh Bệnh 
 

Kệ: 
 
Thần kinh bệnh tật, nhứt nhói đau 

Khói óc bị vây, điển độc tà 
Sinh ra đau nhứt, toàn thân thể 

Khai mở thần kinh, giải bệnh tà 
 

Về nhà nhớ học, điển pháp tu 
Để tránh độc tâm, phát khởi hành 
Không khéo bệnh tình, quay trở lại 

Nhớ hành, nhớ luyện, điển trí ta 
 
www.voviland.com  

 

 

http://www.voviland.com/


Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

7 

 

ENERGI OVERFØRSEL 
109 

Chuyển Điển Quang 

 
Menneskers visdom skal vi forbedre 
Ved at meditere stor sandhed, får vi et 

lysende sind 
Vi lærer princippet, at sindet gør os 

stabile 
Ingen jagter nysgerrighed eller andre 
grimme områder 

 
Vores sind kommer væk fra det grimme 

Vi lever med det menneskelige, som 
Guds godhed giver 
Vi lærer, men vi regner ikke med højt 

eller lavt 
Ja! Vi tager det som sol og regn gør hver 

dag* 
 
Sindet og organerne er sikre 

En glad sjæl og sindet ophøjes 
Sinds religionen bliver højt avanceret ved 

at praktisere 
På loyal sti skal vi huske at gå 
 

Og kroppen skal også lære selv 
Lav Buddhas motion og vi kender både 

krop og sjæl 
Indefra tager vi energi udefra 
To anstændige veje er samlet, så 

kommer vi frem 
 

Sindet får super magt 
Kroppen bevarer vores energi 

Sjælens religion giver direkte til hjertet  
Vores lidelse gør os levende, blide og 
stærke 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 
Dồi trau trí tuệ làm người 
Học thiền chơn lý, sáng ngời huệ tâm 

Người thiền học phép ĐỊNH TÂM 
Không bay, không phóng, ra ngoài nhiễm 

ô 
 
 

 
Tâm mình tránh khỏi trược ô 

Sống sao phải đạo, nhân lành Trời ban 
Học thời chẳng luận cao sang 
Có sao chịu vậy, nắng mưa khỏi bàn 

 
 

 
 
Tâm can mới thật an toàn 

Hồn ra sung sướng, tâm thời đạo cao 
Tu hành tâm đạo tiến mau 

Con đường trung đạo, nhớ tu tiến vào 
 
 

Thân tu cũng phải tự đào 
Vận hành thể dục, thức thời cả hai 

Bên trong tiếp điển bên ngoài 
Hai đàng cường tráng, ta thời tiến thăng 
 

 
 

Tâm thì thượng thặng điển năng 
Thân thì bảo quản, điển năng sức mình 

Ban cho tâm đạo thức hồn 
Sống hiền, sống mạnh, phải hành tâm 
thân 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

Ja! Vi tager det som sol og regn gør hver dag*= Ja! Vi accepterer alt, hvad der er. 
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CHƠN TÌNH  
 

THẬT LÒNG CỐNG HIẾN, PHÁP TU THÂN 

ĐIỂN NĂNG CỦA BẠN, QUÝ HƠN VÀNG 
CÓ PHÁP HIỆN HÀNH, TU PHÁT TRIỂN 

TÂM, THÂN, ĐIỂN TỐT, BỚT BỆNH ĐAU 
 

KÍNH BÁI 

THÀNH LỢI LÊ 
 

 
 
 

 
 

 


