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SỐ 215 NGÀY 11 THÁNG 10 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. 

 
 

TINH KHÍ THẦN  
 

Kệ 

 

Tiên thiên chân khí, ở chơn thiền 
Tu luyện cho mình, đạt ý thanh 

Trung tâm sinh lực, càn khôn chiếu 
Diễn tiến thâm sâu, pháp nhiệm mầu 

 

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. 

1805. Hỏi. Trường sanh điển là sao ?  

1806. Hỏi. Tại sao phải tu thiền ?  

1807. Hỏi. Lấy cái gì mới giác ngộ ?   

1808. Hỏi. Tu làm cách nào giải thoát ?  

1809. Hỏi. Tu không thực hành sao ?  

1810. Hỏi. Trí tâm làm sao quân bình, ổn định ? 

1811. Hỏi. Trược làm sao thấy ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/01/2017 
 

1805. Hỏi. Trường sanh điển là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Pháp Thiền Vô Vi Điển QuangTrường Sanh Học là mình luyện điển, để khỏi bệnh 

hoạn, khoẻ mạnh và sống lâu. Con người có điển, mình phải luyện, không luyện điển sẽ bị hao 
mòn, mất điển, bệnh hoạn và nạn tai. 

 
Bệnh hoạn, phiền nảo và trược nó sẽ làm cho mình giảm thọ.  

 
Bác luyện điển thì Bác sẽ giải, những bệnh hoạn và nạn tai.  
 

 
Kệ 

 
Pháp thiền mầu nhiệm, khoẻ sống lâu 

Nó giúp cho ta, giải bệnh tình 
Trược khí trong người, mau tan biến 
Hiển diện anh minh, sống thực hành  

 

 

 
 

Odense, ngày 03/10/2017 
 

1806. Hỏi. Tại sao phải tu thiền?  
 
Đáp: Dạ thưa; Thiền nó giúp cho Bác giác ngộ. Tu mà không thiền, không bao giờ GIÁC NGỘ. 

Tưởng đạo là hình tượng, đốt nhang, cúng váy và cầu xin.  
 

Đức Phật Thích Ca không có đốt nhang và cúng váy, ngài ngồi thiền.  
Nhiều người đọc lịch sử, coi phim ngài, mà tu không giống ngài.   

 

  

Kệ 
 
Tu thiền mới ngộ, được lý chơn 

Xưa kia Đức Phật, cũng ngồi thiền 
Dưới cội Bồ Đề, ai cũng thấy 

Tham thiền nhập định, toả hào quang 
 

 

 
 

Odense, ngày 04/10/2017 
 

1807. Hỏi. Lấy cái gì mới giác ngộ ?  
 

Đáp: Dạ thưa; Thiền lấy điển quang mới giác ngộ. Chính Bác hành, Bác mới nhận, còn Bác 
không hành, ngàn năm, kiếp kiếp, Bác cũng không bao giờ giác ngộ.  

 
Ở đời ai cũng nói lý thuyết hay, nhép theo lời Phật, lời Chúa, nhưng không giác ngộ.  
 

Không dùng điển quang thì không bao giờ giải được, trược ở kiếp nầy và tiền kiếp, mình cưu 
mang.  

 
Nói tới trược tiền kiếp thì nhiều người không tin.  

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 3 
 

 

Vô Vi giúp cho Bác giải trược hiện tại và trược tiền kiếp. Có như vậy Bác mới tu giải thoát.  
 

 
Kệ 

 
Tu thiền dùng điển, giải nghiệp tâm 
Xưa kia tiền kiếp, đã không hiền 

Hôm nay pháp thiền, tu luyện điển 
Giải tan tâm bệnh, ở tim gan 

 

 

 
 

Odense, ngày 05/10/2017 

 
1808. Hỏi. Tu làm cách nào giải thoát ? 
  

Đáp: Dạ thưa.  Tu Vô Vi giúp cho Bác giải thoát, tôi khẳng định là nó như vậy.  
 

Người đi trước hành được thì Bác cũng sẽ đạt được. Mọi chi tiết thì người đi trước, đã tận tình 
minh giải. Ở đời giúp nhau cùng tiến bộ trên đường hoàn nguyên đó là bổn phận của người chân 
tu.  

 
Tu không có tu ưởm à, tu không có hoa lá, tu không có thêu vệt và tu không có mộng mơ. 

Mong cho Trời Phật giúp, mà không thực hành. Tu phải dứt khoát.  
 

 
Kệ 
 

Thực hành tiến tới, đạt niềm vui 
Bác không hỗ thẹn, với Phật Trời 

Tất cả tấm lòng, hướng theo Phật 
Nguyện xa nhân thế, thế gian tham 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 06/10/2017 

 
1809. Hỏi. Tu không thực hành sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tu không thực hành, là tu lý thuyết và cầu xin. Dũng không bao giờ có.   
Bệnh hoạn triền miên và tâm trí bất ổn.  

 

 

Kệ 
 
Dũng chí con người, đã chìm sâu 

Ở trong tiền tệ, khiến bị mù 
Trí óc con người, bị xâm chiếm 

Ngày đêm tính toán, việc mưu sâu 
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Odense, ngày 07/10/2017 

 
1810. Hỏi. Trí tâm làm sao quân bình, ổn định? 

 
Đáp: Dạ thưa. Trí tâm, nó là điển. Trí tâm không quân bình, thì nó sanh ra xáo trộn. Tai biến 
và bệnh hoạn. Mỗi ngày Bác phải siêng năng hành thiền thì trí tâm sẽ bớt giao động và ổn định. 

Khi Bác buông bỏ những cái không cần thiết, như tánh hư, tật xấu.  
 

 
Kệ 

 
Tìm về thanh cảnh, niệm nam mô 
Thanh tịnh tiến vô, cải thiện liền 

Ngôn ngữ đạo thiền, mau thấu đáo 
Hiện ra sáng tỏ, ánh hào quang 

 
 

       
Tôi đo độ stress 1 % 

 

 
Odense, ngày 08/10/2017 

 
1811. Hỏi. Tật xấu làm sao thấy?    
Đáp. Dạ thưa. Mình không thấy tật xấu của mình, nhưng Bề Trên sẽ mách người khác, họ thấy, 

họ chỉ mình. Lấy đó tu.  
 

 
Kệ 

 
Bề trên chư phật, sẽ độ mình 
Mách cho người khác, giúp Bác tu 

Chỉnh đốn cho mình, khi lầm lổi 
Thấy ra tật xấu, lấy đó tu  

  

   

 
 

 
Odense, ngày 09/10/2017 

 
1812. Hỏi.  Tiên thiên chân khí nằm ở đâu?    
Đáp. Dạ thưa. Tiên thiên chân khí là luồng ánh sáng, ở bên trên, chiếu sáng xuống cho hành 

giả Vô Vi, ngay đỉnh đầu. Bạn có thể hít vào ánh sáng đó, nhẹ nhàng, sảng khoái và thoải mái.  
 

Nếu bạn được tiên thiên khí thì bạn, mạnh khoẻ, thông minh, tươi trẻ, làn da tươi mát và mịn 
màng.  
 

 
Kệ 

 
Cuộc đời thay đổi, rất đẹp xinh 

Tuấn tú anh minh, mới là tình 
Dung điểm của mình, tâm sáng tỏ 
Ngỏ lời cảm tạ, đấng Từ Tôn 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 

 

 

Song ngữ Việt / Danmark 

SÆD, ENERGI OG ÅND 

TINH, KHÍ VÀ THẦN 

 
Kære venner. 

 
I dag vil jeg tale om titlen "Sæd, energi 

og ånd". 
 
At tu* Vô Vi, det betyder, at vi dyrker 

"sæd, energi og ånd".  
 

Jeg vil sige det til jer, så I kan forstå 
vores mål.  
 

Vô-Vi meditations udgangspunktet er at 
hjælpe dig til at få god energi, mindre 

sygdom og længere gennemsnitlig 
levealder på 100 år og mere. 
 

Det er rigtigt, hvad jeg siger, hvis vi 
dyrker energi meditation. 

 
Folk ønsker for hinanden ved bryllups 
festen. "Lev lykkeligt sammen i 100 

år, med løse tænder og sølv hår".  
 

 
Men vi vil leve længere og færre blive 
syge. Vi er nødt til at udøve energi; Sæd, 

energi og ånd". Så det lyder mere 
fornuftigt og mere videnskabeligt. 

 
Vi kan ikke sidde i sofaen og vente at få 
"Lev lykkeligt sammen i 100 år med løse 

tænder og sølv hår", uden at træne.  
 

At træne energi, at lære at leve længe er 
meget vigtigere for os end vi forventer.  

 
 
Derfor træner vi Vô Vi meditation. Og vi 

dyrker nemlig ”sæd, energi og ånd”.  
 

Har folk ikke sæd?  

 
Kính thưa quý bạn. 

 
Hôm nay mình nói đề tài “Tinh, khí và 

thần”. 
 
Tu Vô Vi là mình luyện ”Tinh, khí và 

thần”.  
 

Tôi nói để cho quý Cô Bác Anh Chị nắm 
được mục đích.  
 

Mục đích của Vô Vi là giúp cho quý Bác có 
điển quang, ít bệnh hoạn và sống thọ 

trung bình 100 tuổi/hơn. 
 
 

Việc đó là có thật, những gì tôi nói, nếu 
mình tu luyện về thiền điển quang. 

 
Để kết hợp với câu châm ngôn mà người 
ta thường chúc nhau trong dịp đám cưới. 

“Sống với nhau hạnh phúc tới 100 
năm, răng long và đầu bạc” 

 
Nhưng mình muốn sống lâu và ít bệnh 
hoạn. Mình phải luyện tập điển năng; 

Tinh, Khí thần”. Thì nó nghe hợp lý hơn 
và khoa học hơn.  

 
Mình không thể nào ngồi ghế sofa và chờ 
đợi nhận ”Lời chúc sống lâu 100 tuổi, 

răng long và tóc bạc, mà không tập 
luyện.  

Việc tập luyện điển quang trường sinh 
học là việc tối cần cho sự sống lâu của 

chúng ta tốt hơn mình ngồi mong có.  
 
Thế nên tu thiền Vô Vi. Và mình luyện 

chắc chắn; Tinh, khí và thần”.  
 

Con người có tinh, không?  
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Yes sir, ja. Det har vi. 

Har folk ikke energi?  
Yes sir, ja. Det har vi. 

Har folk ikke ånd?  
Yes sir, ja. Det har vi. 
 

Sæd, energi og ånd er de tre skatte hos 
Vô Vi mediterende.  

 
Hvorfor er sæd, energi og ånd de tre 
skatte hos Vô Vi mediterende? 

 
Ja sir, fordi Vô Vi har opdaget det. 

 
Når du har trænet og forfinet god sæd, er 
du solid og sund. Ønsker du en komplet 

planet skal du dyrke Vo Vi energi. 
 

Hvis du ikke har øvet dig, vil din sæd 
slides og miste energi.  

 
Når sæd bliver slidt, så mistet du energi 
og bliver svag. 

 
Din åndedræt er for kort, og du trækker 

vejret hurtigt og tungt. 
 
Hvis sæd bliver tabt, så vil energi 

forsvinde, og din ånd vil blive 
overskygget. 

 
Tabt sæd, energi og uklar ånd har ført til 
sygdom og død. Vi dør før tidspunktet, 

som Gud har givet til os, at leve op til 
100 år og mere. 

 
De ting, som jeg ved, er sande. Oven fra 
sendes beskeden til os om, hvordan vi 

kan dyrke energi for at leve længe. 
 

Hvis vi ikke har dyrket vores ånd, så vil 
ånd blive uklar. Når vi dør, følger ånden 
med dæmoner og kommer til helvede A 

Tì. Og vi kan ikke komme i Himlen pga. 
mangel på uddannelse i ånden. 

 
Vil vi i verden have godt job, høj løn, 
et godt liv og intelligens, skal vi også 

have uddannelse.  Er det korrekt? 
 

I Himlen skal vi også have en uddannelse 
i at meditere, at dyrke: Sæd, energi og 

ånd.  
 

Dạ thưa, có. 

Con người có khí, không?  
Dạ thưa, có. 

Con người có thần, không?  
Dạ thưa, có. 
 

Tinh, khí và thần là tam báu vật của 
người tu thiền Vô Vi.  

 
Tại sao, tinh khí và thần là tam báu 
vật của người thiền Vô Vi?. 

 
Dạ thưa, bởi vì Vô Vi khám phá ra. 

 
Dạ thưa, khi mà anh có tinh đầy đủ thì 
con người anh mới rắn chắc và khoẻ 

mạnh. Muốn có tinh đầy đủ thì anh phải 
tu luyện.  

Nếu anh không tu luyện, tinh của anh sẽ 
mòn và sẽ hao.  

 
Khi mà tinh của anh bị hao mòn thì khí 
anh sẽ tán và yếu. 

  
Hơi thở của anh rất ngắn, thở hổn hển và 

mau mệt. 
 
Nếu tinh mà hao, thì khí sẽ mất và thần 

sẽ lu mờ.  
 

Tinh hao, khí mất, thần lu mờ sinh ra 
bệnh hoạn và chết. Mình chết trước hạn 
định của Ông Trời cho mình là sống tới 

100 tuổi và hơn.  
 

Cái nầy tôi biết, đây là sự thật. Mà Bề 
Trên ban thông điệp xuống cho loài 
người, tu luyện điển quang để được sống 

thọ.  
 

Nếu mình không luyện thần. Thì thần lu 
mờ, lúc chết sẽ theo qủi ma và xuống địa 
ngục A Tì. Và mình Không được lên thiên 

đàng, vì lý do thiếu tu tâm. 
 

Việc đời mà mình muốn có công việc 
tốt, tiền lương nhiều, đời sống tốt và 
thông minh, mình cũng phải đi học. 

Đúng không? 
 

Lên thiên đàng, ai cũng tu luyện, tinh, khí 
và thần.  
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 Med god sæd kan du få 
tilstrækkeligt mod til at modtage 
de andre væseners udfordringer.  

 
 Med super energi kan du godt 

tolerere verdens problemer.  
 

 Med en klar ånd kan du godt se 

vejen, at du kommer tilbage til 
rødderne.  

Derfor kan du tu* for at dyrke: God sæd, 
energi og ånd. Vi lever længe og vi 
kender vejen til Himlen. 

 
Hvis du ikke øve dig, så kan ingen øve for 

dig. Vô Vi Meditation hjælper dig, så skal 
du træne. 

 
Selv er du en lysende stjerne i Himlen, 
men du ved ikke, hvem du er.  

 
Hver enkelt person er en planet i 

rummet. Hvis du mediterer energi, vil du 
se og overbevise virkelige ting i dig.  
 

 
At du er et vidunderligt menneske i 

universet. 
 

 Universet er dig og du er universet.  

 De to sider har samme funktion.  
 

Eks.  
Hvis du er hidsig, så er universet også 
hidsigt. 

 
Hvis du ikke er klog, så ødelægger du 

verden.  
 
Hvis du er klog, så er universet i din 

hånd. 
 

Og du elsker Gud og mennesker, fordi 
alle har forskellige nuancer og den 
samme smukke ånd. 

 
Hvad er en tydelig adskilt nuance og 

den samme smukke ånd? 
____________________________ 

 En tydelig adskilt nuance er, at alle 
religioner er smukke og alle racer 

 

 
 

 Tinh đầy đủ thì anh mới có đầy 
nhiệt khuyết đối diện với chúng 
sanh. 

 
 Khí có hùng hồn thì anh mới có thể 

chịu đựng được phong ba. 
 

 Thần có thông thì anh mới thấy 

đường về nguồn cội.  
 

Thế nên mình tu, để luyện; tinh, khí và 
thần cho mạnh lên. Mình sống lâu và biết 
đường về thiên đàng.  

 
Nếu mà anh không tập và không luyện 

thì không ai luyện giùm cho anh. Thiền 
Vô Vi giúp anh thì anh phải tập. 

 
Chính anh là một ngôi sao sáng hiện trên 
khung trời nầy, nhưng mà anh không  

hay biết, anh là ai.  
Mỗi một người là một hành tinh trong 

không gian. Nếu anh tập thiền điển 
quang thì anh sẽ thấy và chứng nhận 
điều nầy có thật ở trong anh.  

 
Anh là một người rất là tuyệt vời trong vũ 

trụ bao la.   
 

 Vũ trụ là anh và anh là vũ trụ.  

 Hai bên tương đồng giống nhau.  
 

Thí dụ. 
Nếu anh là người nổi giận, thì vũ trụ cũng 
nổi giận theo. 

 
Nếu anh là người đầng độn, thì anh tàn 

sát thế gian.  
 
Nếu anh là người thông minh, thì vũ trụ 

nằm trong tay của bạn. 
 

Và anh yêu thương Thượng Đế và mọi 
người, vì mọi người ai cũng có sắc thái 
riêng biệt và sự xinh đẹp giống nhau.  

 
Sắc thái riêng biệt và sự xinh đẹp 

giống nhau là sao? 
 

 Sắc thái riêng biệt là đạo cũng đẹp 
và giống dân nào cũng xinh. 
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er gode.  

 
 Samme smuk ånd er, at vi har en 

samme Gud, og alle har Buddha i 
sindet. 

 Husk! at mennesker lever med 

energi.  
 

 Sæd, energi og ånd er tre skatte af 
Vô Vi mediterende. 
 

 God sæd, energi og ånd bliver 
omdannet til Buddhas Xá Lợi perler 

og aura. 
 

 Buddhas Xá Lợi perler kan man 

finde i urter, efter Buddhas lig er 
brændt. De findes nogle steder i 

templer. 
 

 Et hav musling har også mange 
perler i kroppen. 
 

 Buddha har det og vi har det også. 
 

 Hvis du træner* Vô Vi energi 
meditation ”at lære at leve længe”, 
kan du få Buddhas Xá Lợi perler. 

 
 Vi lever længe og med færre 

sygdomme pga: Sæd, energi og 
god ånd. 

 Jeg har opdaget, at mennesker har 

indre energi.  
 

 Vi lever med energi og vi kan 
dyrke energi for at leve længe i 
gennemsnit 100 år og mere.  

 
 Hvis sæd, energi og ånd er god, så 

får vi mindre sygdomme og bliver 
kloge. 

 Jeg har også opdaget at ånden er 

evigheden pga: God sæd, energi 
og ånd. 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi, Le 

 

 

 
 Xinh đẹp giống nhau là người cùng 

một Cha và ai cũng có tâm Phật. 
 

 Nhớ! con người sống về điển 

quang. 
 

  Tinh khí và thần là ba báu linh của 
người tu Vô Vi. 
 

 Tinh tốt, khí tốt và thần tốt sẽ kết 
thành ngọc Xá Lợi Phật và hào 

quang.  
 

 Ngọc Xá Lợi mình có thể tìm thấy ở 

tro cốt cuả Phật, sau khi đốt. Mà 
người ta còn cất giữ một vài nơi ở 

chuà. 
 

 Con sò biển cũng có hạt ngọc trai 
trong mình. 

 

 Đức Phật có và anh cũng có. 
 

 Nếu anh tu Vô Vi điển quang 
trường sanh học thì anh sẽ có ngọc 
Xá Lợi. 

 
 Người sống thọ và ít bệnh tật cũng 

nhờ nó: Tinh, khí và thần. 
 

 Tôi tìm ra, con người có điển năng 

bên trong cơ tạng. 
 

 Mình sống bằng điển năng và mình 
có thể luyện điển năng để sống thọ 
thêm trung bình 100 năm và hơn. 

 
 Nếu tinh, khí và thần mình tốt thì ít 

bệnh tật và thông minh. 
 

 Tôi cũng tìm ra linh hồn bất diệt 

cũng nhờ nó. Tinh, Khí và Thần. 
 

 
Kính lời 
Thành Lợi Lê 

 

 

*tuer= lærer, mediterer, reparerer sind dog krop. 

 

https://www.voviland.com/

