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SỐ 136 NGÀY 21 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. 

 
THƯỢNG THIÊN 

 
Kệ 

 
Vô Vi tu luyện, trở về Trời 

Thành tâm học phép, bất phân lời 
Có tâm sẽ tiếp, thanh lời điển 

Giải toả nạn tai, tránh bệnh đời 
 

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. 

1159. Hỏi: Làm sao giải toả được nạn tai? 

1160. Hỏi: Làm sao tránh được nạn tai, xin thiền gia chỉ dẫn, cám ơn? 

1161. Hỏi: Linh tánh quan trọng có đúng không; linh tánh là gì, làm sao phục hồi được linh 

tánh? 

1162. Hỏi: Điển tâm linh, làm sao tụ điển, xin giải thích? 

1163. Hỏi: Tại sao cái pháp Vô Vi, nói về điển? 

1164. Hỏi: Tránh bệnh đời, vậy bệnh đời là gì, xin minh giải? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/07/2015 

1159. Hỏi. Làm sao giải toả được nạn tai? 

 
Đáp: Dạ thưa. Cái pháp nầy giúp cho Cô 

Bác giải được nạn tai. Trời Phật giúp cho nạn 
lớn, thành nạn nhỏ, rồi hết luôn. 
 

Kệ 
 

Nạn tai động loạn, vốn không thiền 
Chứa chất trong lòng, mất tánh linh 
Thế nên gặp nạn, khó mà giải 

Tu tâm dưỡng tánh, tránh nạn tai 
 

 

Odense, ngày 13/07/2015 
 

1160. Hỏi. Làm sao tránh được nạn tai, xin 
thiền gia chỉ dẫn, cám ơn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu phải quyết tâm thực 
hành, theo cái pháp chỉ. Thì sẽ tránh được nạn 

tai.  
 

Kệ 
 
Quyết tâm thực hiện, thật tấm lòng 

Cố gắng tham tòng, trở về thanh 
Họa kia sẽ biến, liền tức khắc 

Đây là thanh điển, chuyển thần minh 
 

Odense, ngày 14/07/2015 

1161. Hỏi. Linh tánh quan trọng có đúng 
không; linh tánh là gì, làm sao phục hồi 

được linh tánh? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tham thiền thì sẽ có giác 
quan thứ sáu. 
 

Kệ 
 

Giác quan thứ sáu, ở tánh linh 
Tâm linh cao thấp, tự nơi mình 
Cố gắng tu hành, tâm sẽ đạt 

Thành tâm tu đạo, học điển tâm 
 

Odense, ngày 15/07/2015 
 
1162. Hỏi. Điển tâm linh, làm sao tụ điển, xin 

giải thích? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác uống thuốc Phật, ngày đêm. 
Điển tâm linh sẽ hội tụ ngay đỉnh đầu và phát 
hào quang sáng. 

 
Kệ 

 
Tham thiền luyện tập, phải thường xuyên 
Phải nên kính trọng, pháp điển thiền 

Linh điển của mình, luôn khai mở 
Bộ đầu phát sáng, điển tâm minh 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 16/07/2015 

 
1163. Hỏi. Tại sao cái pháp Vô Vi, nói về 

điển? 
 
Đáp: Dạ thưa; Con khám phá ra, điển năng 

trong con người tốt, do mình tu luyện. Nó sẽ 
giúp cho mình, tâm minh, sống thọ lâu, ít tai 

nạn và bệnh hoạn. Tất cả vạn vật trên vũ 
trụ nầy, đều là điển. Con người mình hoạt 
động bằng ĐIỂN. Mình tu về điển. Ông Phật 

có điển và mình cũng có điển.  
 

Kệ 
 
Pháp nầy tu luyện, điển Vô Vi 

Giúp cho cơ thể, khoẻ mạnh nhiều 
Siêng năng sẽ có, Trời Phật giúp 

Thành tâm tu luyện, chẳng ngu si 
 

Odense, ngày 17/07/2015 

1164. Hỏi. Tránh bệnh đời, vậy bệnh đời là gì, 
xin minh giải? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh đời là bệnh trược. Tham 
vọng, ích kỉ, oán thù, dâm ô, ăn nhậu, hút xách 

và sát hại.  
 

Kệ 
 

Nhào vô sẽ dính, khối trược tà 
Khó mà giải toả, nổi trược ô 
Tâm tu sẽ tránh, xa đường trược 

Dùng điển Vô Vi, giải trược tà 
 

 

  

 

Odense, ngày 18/07/2015 
 

1165. Hỏi. Dùng điển Vô Vi, là điển gì? 
 
Đáp: Dạ thưa; Điển của Vô Vi là điển của Hắc Bì Phật Tổ, của càn khôn vũ trụ. Nó sẽ giúp cho 

mình tu giác ngộ nhanh hơn. 
 

             Kệ 
 
             Tu thiền sẽ có, điển Phật ban 

             Giúp cho cơ tạng, đổi thay chiều 
             Tránh ác làm lành, tâm đạo chuyển 

             Thường xuyên tu luyện, điển quang khai 
                          

 
Odense, ngày 19/07/2015 
 

1166. Hỏi. Điển quang khai thì người tu thiền sẽ như thế nào? 
 

Đáp: Dạ thưa; Điển quang khai thì người tu thiền ít bệnh hoạn và sống lâu. 
 
             Kệ  

 
             Điển quang khai mở, sống phải tu 

             Cần cù học đạo, tánh phải ngu 
             Công phu Phật dạy, hành cho đúng 
             Bệnh tật tiêu trừ, khoẻ hết ngu   
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THÔNG BÁO 

Báo Điển Năng www.voviland.com hoạt động trở lại bình thường. Xin cáo lổi. 
 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
 

 
87. Tag Buddhas Medicin 

 
Her er Buddhas medicin 
Hvis vi vil slippe sygdommen 

Tag hjem og træn energi 
Folk vil opleve og mærke energi 

indtagelse 
 
Brug Buddhas vejrtrækningsmetode 

Som Vô Vi viser os 
Herfra føler vi, at sygdommen reduceres 

Brug at spise mindre medicin, og vores 
krop er friskere 
 

Det er Guds medicin 
Husk at træne hele tiden 

Mennesker har meget mistro 
Slip den nu 

 
Vi har ikke noget spøgelse mere  
Det er nemt at få Guds medicin 

Hver dag trækker vi vejrets energi 
Vi tager mindre medicin 

 
For meget bivirkning fra medicin skader 
tarme og mave 

Hjerte, lever, blod og hjerne  
Skynd dig at bruge Buddhas 

vejrtrækningsmetode 
Det vil reducere gift i vores krop 
 

At trække vejret ind er Buddhas energi 
Og puste vejret ud er at løsne dårlig 

energi 
Alle organer er i harmoni 

 
Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch 

 
Uống Thuốc Phật 

 
Thuốc nầy là thuốc Phật ban 
Nếu người muốn hết bệnh tình đa mang 

Về nhà tu luyện điển quang 
Con người sẽ thấy điển quang dồi dào 

 
 
Phải dùng phương pháp hít vào 

Vô Vi chỉ thuốc Phật ban cho mình 
Từ đây bệnh sẽ giảm dần 

Bớt dùng uống thuốc thân mình mát hơn 
 
 

Thuốc nầy là thuốc Trời ban 
Phải nên nhớ kỹ mà siêng luyện hoài 

Con người tâm tánh đa nghi 
Cần nên từ bỏ, những gì xấu xa 

 
Trong ta chẳng có tà ma 
Dễ dàng thâu nhận thuốc Trời ân ban 

Mỗi ngày hít thở điển quang 
Dễ dàng bỏ bớt, thuốc thang uống hoài 

 
Thuốc nhiều nó hại ruột gan 
Tim gan máu huyết thần kinh thấm nhiều 

Mau mau, hít thở cho nhiều 
Để cho giảm bớt, độc tà trong ta 

 
 
 

Hít là thuốc điển Phật quang 
Thở là giải tỏa độc tà trong ta 

Tim gan ngũ tạng điều hòa 
Thần kinh khối óc sáng lòa điển quang 

http://www.voviland.com/
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Chú Lợi thân mến. 

 
Xin Chú giải thích dùm. Mình tu thiền, mình có cần đọc chú Đại Bi không?  

Báo họ đăng, làm nhiều người đọc hoang mang, không biết có đúng không, mà tại sao báo họ 
đăng? 

Theo chú thì chú nghĩ sao?  
Túng quá, đọc theo có kết quả tốt không? 
 

Xin giải thích, Cám Ơn 
Bạn đạo M: NVT 

 

 
Chú Lợi trả lời, ngày 20/07/2015 

 
Thưa Bác, 
Báo họ nhận tiền, thì bổn phận người ta phải làm. Cái gì người ta cũng đăng tải. Mình đọc phải 

nhận thức. Cái nào nên, cái nào hư. “Thời tu nầy là thời Văn Minh Khoa Học Phật Pháp”. 
Học tu là phải: Hành những cái gì mình đọc và hiểu.  

 
 Mình là người Việt, có kinh điển tiếng Việt Nam, Phật Việt Nam, giải thích rõ ràng, đơn 

giản, dễ học, dễ tu, dễ hành.  Mình nên tu thiền, học kinh kệ tiếng Việt Nam, sẽ mở trí và 

giác ngộ.  
 

 Tiếng Việt Nam rất siêu và rất phong phú.  
 

 Người nào, dân tộc nào, muốn tu mau giải thoát, nên học kinh điển thiền Vô Vi: Tiếng Việt 

Nam.  
 

 Kinh điển thiền Vô Vi: tiếng Việt Nam; sẽ giúp Bác tu giải thoát. Hết khổ nạn, bệnh 

hoạn và tai nạn. 
 

 Bác đọc “chú đại bi” cái có, Bác sẽ quẫn trí, nhiều nhà sư già, đọc cái đó bị lẩn. Bác đọc, 

Bác sẽ trở thành con ”Vẹt”. Bệnh hoạn, tai nạn cũng không hết. 
 

 Tiếng đó là phiên âm tiếng Phạn, cũng giống như tiếng Lào, Campuchia.v.v. không phải 
tiếng Việt Nam của mình và không phải tiếng của Phật. 
 

 Bác đọc “chú đại bi”, Bác có hiểu gì không? 

Hjerne er lys med energi udstråling 

 
Vi spiser meget medicin og skader 

kroppen 
Træk vejret med Buddhas energi i stedet 
Vi træner dagligt og det koster ingen ting 

Tænk ikke på tristhed og sorg 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Thay vì uống thuốc hại thân  

Thế vào hít thở, điển quang phép mầu 
Mỗi ngày luyện đạo chẳng tiền 
Đừng nên nhung nhớ bệnh tình buồn đau 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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 Bác tu, thiền Vô Vi, mình không nên theo người nào. Ai tu kiểu gì kệ họ. 
 

 Bác tu chỉ có một đường: Hành thẳng thì tiến tới và GIÁC NGỘ NGAY. 

 

 Tu phải tin tưởng, người truyền pháp, đã dầy công, cống hiến và giải thích tận tường. 
 

 Con giúp cho Cô Bác tu cho đúng pháp. 
 

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 


