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SỐ 148 NGÀY 21 THÁNG 11 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. 

  
NHẤT TÂM 

 
Kệ 

 
Nhất tâm hành pháp, điển trợ duyên 

Chuyên gia tu luyện, điển quang thiền 
Dũng chí can trường, luôn hành tiến 

Tham thiền học đạo, chí khí thâu 
 

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. 

1261. Hỏi. Nhất tâm là sao? 

1262. Hỏi. Muốn đạt được nhất tâm thì mình phải làm sao, xin minh giải? 

1263. Hỏi. Làm sao đạt chí khí? 

1264. Hỏi. Phật ở ta, là sao, xin minh giải? 

1265. Hỏi. Tại sao Vô Vi tu thiền vào lúc tối 11 giờ đêm, có hại sức khoẻ không? 

1266. Hỏi. Người ta nói: Minh tâm, kiến tánh là sao, xin chú Lợi giải thích? Cám ơn 

1267. Hỏi. Tu làm sao minh tâm và kiến tánh? Xin chú Lợi giải thích. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/11/2015 

1261. Hỏi. Nhất tâm là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Nhất tâm là chí khí của 

người tu Vô Vi. Mình phải tu, mình phải hành 
thì Đại Dũng mình mới có.  
 

Kệ 
 

Một lòng một dạ, quyết tu VÔ 
Chí khí Vô Vi, phải luyện dần 
Điển quang của Phật, thường trợ giúp 

Cho người chí khí, học Vô Vi 
 

Odense, ngày 13/11/2015 
 

1262. Hỏi. Muốn đạt được nhất tâm thì mình 
phải làm sao, xin minh giải? 
 

Đáp: Dạ thưa; Muốn nhất tâm phải quy nhất, 
thực hiện tinh thần thương yêu và xây dựng. 

Dũng cảm và thực thi đúng đắn với đường lối 
của pháp môn.  

 
Kệ 
 

Niệm Phật cho nhiều, sẽ hội quy 
Tánh, tâm đồng nhất, sẽ thọ trì 

Quy y tam bảo, đồng hành tiến 
Giải mối tơ lòng, tránh trược ô 
 

Odense, ngày 14/11/2015 

1263. Hỏi. Làm sao đạt chí khí? 

 
Đáp: Dạ thưa; Không thay đổi. Không xao 

xuyến cảnh vật thế gian. 
 
Kệ 

 
Tu hành cực nhọc, chớ có than 

Dù cho tan nát, cũng không sầu 
Chí khí cuả mình, nung nấu mãi 
Đừng làm nùng chí, Phật ở ta 

 

Odense, ngày 15/11/2015 
 

1264. Hỏi. Phật ở ta, là sao, xin minh giải? 
 

Đáp: Dạ thưa. Mình tu để kết lại mối liên hệ 
tiền kiếp của mình và Phật. 
 

Kệ 
 

Trong ta có Phật, rất thiết tha 
Trong Phật có ta, điển Di Đà 
Nhận lấy thanh truyền, tu niệm mãi 

Đừng nên giải đải, việc công phu 
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Odense, ngày 16/11/2015 

 
1265. Hỏi. Tại sao Vô Vi tu thiền vào lúc tối 

11 giờ đêm, có hại sức khoẻ không?  
 
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi khám phá ra, lúc nầy 

là giờ Thiên Địa hoà minh, giờ tý khai thông. 
Tất cả vạn vật đều phát triển vào đêm. Nên 

mình tu thời gian tốt nhất, không động loạn. 
Gia tăng sức khỏe, ít bệnh hoạn. Thời gian 
đầu thì hơi khó, nhưng dần dần sẽ mạnh 

thêm với điển quang chiếu sáng. 
 

Kệ 
 
Giờ nầy phát triển, rất hồn nhiên 

Vũ trụ khai thông, Phật ngồi thiền 
Tiếp nhận điển lành, trong vũ trụ 

Không còn động loạn, tánh rất minh 
 

 

Odense, ngày 17/11/2015 

1266. Người ta nói: Minh tâm, kiến tánh là 
sao, xin chú Lợi giải thích? Cám ơn 

 
Đáp: Dạ thưa; Minh tâm, kiến tánh. Nói như 
vậy là nói suông, khó tu, khó tiến, khó thành. 

 
Tu như vậy là chỉ lo cái tâm, không lo cái 

tánh.  
 

Nên họ tu hoài khó thành, khó đạt. Tu phải dụng 
phương pháp mới. 

 
Kệ 

 
Tu hoài không thấy, mở tâm minh 
Chỉ ham sáng suốt, tánh không hành 

Cứ thế người đời, tu lầm mãi 
Khó lòng khai mở, ánh đạo quang 

 
 

  

 

Odense, ngày 18/11/2015 
 
1267. Hỏi. Tu làm sao minh tâm và kiến tánh? Xin chú Lợi giải thích. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu ở đây, Vô Vi, giúp cho mình, sửa tánh trước, kiến tánh trước.  

 
Sau đó, tâm mới minh:  Có thứ tự đàng hoàng, rất dễ dàng và dễ hiểu.  
 

Tu như vậy mới khoa học, đúng và thành đạt. Tu theo đường lối nầy, tiến rất nhanh. 
 

Tu không sửa tánh trước, thì làm sao tâm minh?  
 

             Kệ 
 
             Ngày nay có pháp, mở tâm minh 

             Thực hiện tình thương, sửa lấy mình 
             Kiến tánh tâm bình, ta sẽ giác 

             Hành trình quang chiếu, độ tâm linh 
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Odense, ngày 19/11/2015 
 

1268. Hỏi. Người ta tu, họ ôm, họ dấu, những bí kíp thành đạt. Chú tu, có dấu những gì chú 
thành đạt không?.  
 

Đáp: Dạ thưa; Người ta, người ta dấu. Là họ không đạt, họ làm bộ, làm tịch. Là họ ôm, cất 
dấu.  

 
Tôi tu, tôi nói ra hết, cho đỡ mất thời gian, người khác tu. Tu hoài không thành cũng chán. Tu ở 
đây sẽ giải thoát. Thích thì tu, không thì thôi. Trời Phật không ép ai tu. Có lợi cho mình rất 

nhiều. Khó có dịp nghe ai giải thích.  
 

             Kệ 
 
             Cạn lời phân giải, viết từng câu 

             Chỉ điểm cho nhau, trở về Trời 
             Dụng pháp tu nầy, mau giác ngộ 

             Về Trời quan lạc, khỏi nợ ai 
 
                                         

 

 

Bạn đạo NHL 
Hỏi Chú Lợi mình sợ ma. Vậy có cách nào, tu cho hết sợ ma.  
 

Mỗi khi tôi đi chùa, dường như có vong linh nào theo dỏi, vả lại tôi ngủ hay thấy rắn rít là sao, 
xin chú giải thích và giúp cho. 

 

 
Thành Lợi Đáp 

 
Tu Vô Vi, ma nó sẽ dan ra, cách xa mình 40 mét. Đi vô chùa, các vong linh, họ thấy Chú, Thím 

sáng, có chút điển quang, nó theo.  
 
Ở trong chùa người ta cất giữ rất nhiều vong linh.  

 
Tu Vô Vi, nên lo tu ở nhà thì có kết quả, khỏi bị họ theo.  

 
Chú thím, niệm Phật, uống thuốc Phật thì nó sẽ dan ra. Đừng đi ta bà nhiều. 
 

Ở nhà cũng có Phật và Phật sẽ giúp cho Chú thím mạnh lên. Không còn nhát gan nửa. 
 

Kính lời 
Lê Thành Lợi 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 
ENERGI SELSKABER 

97 

Công Ty Điển Năng 

 
Samfundet er glad for 

At mennesker udvikler Guds energi 
Vi er født af Gud 

Guds og Jordens energi opbygger det 
hele  
 

Mennesker forstår det i dag 
Vores Guds sind udvikler energi 

Vi lever i en materiel verden 
Vi skal udvikle den nye Guds energi 
 

Vi jagter efter energi i jorden 
Vi mennesker tror, at vi er gode 

Men vi er gode til at gøre skade på jorden 
Tager vi jordens energi, så kan jorden 
ikke overleve 

 
I dag bruger vi dygtige folk 

Finder energi i den blå Himmel 
Så kan jorden ikke skades, hvor vi bor 
Jorden mister ikke energi og natur 

katastrofer vil holde op med det samme 
 

De må tro mig 
At jeg taler om gode ting 
Penge og folk bruger vi fornuftigt 

Det er den bedste måde at bevare 
Jordens energi og at finde Guds energi i 

den blå Himmel 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Cộng đồng thì rất mừng vui 

Con người phát triển điển năng cuả Trời 
Sinh ra cũng bởi Ông Trời 

Điển năng Trời Đất đời đời dựngxây 
 
 

Con người tìm hiểu từ đây 
Điện năng phát triển tánh hay của Trời 

Sống trong vật chất ở đời 
Phải nên phát triển, điện năng của Trời 
 

Đi tìm chất điển đất đai 
Con người hãnh diện mình đây có tài 

Có tài làm hại đất đai 
Lấy đi sinh khí, Đất đâu sống dài 
 

 
Hôm nay phải dụng người tài 

Tìm ra nguyên khí trong bầu Trời xanh 
Để không làm hại đất lành 
Đất không có yếu, thiên tai chẳng còn 

 
 

 
Xin người tin tưởng nơi tôi 
Những lời tôi nói toàn là điều hay 

Tiền, người mình dụng rất hay 
Đất mà tốt nhất, giữ gìn chất tinh 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Bạn đạo thân mến. 

Tất cả những người có khả năng tâm linh họ kiểm xoát tôi 24/24, bất cứ gì tôi nghĩ , hay tôi 

làm, họ đều nói cho những tín đồ đến với họ biết, bây giờ ngay cả những thằng làm công an 

phường nó cũng sử dụng khả năng tâm linh của những vị đó để nó biết tôi....  

Tôi muốn là một người bình thường như bao nhiêu người khác, tôi thấy tôi đâu có khả năng gì 

đâu mà sao bị như vậy, Tôi nghỉ những người khác hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí 

Phật Pháp, chắc họ đâu có bị vậy, tôi tự hỏi tại sao tôi bị vậy!,  

Mong Bạn Đạo giúp tôi hiểu biết thêm hơn về tôi? 

_____________________________________________________________________________ 

THÀNH LỢI ĐÁP: 

THÂN GỬI QUÝ BẠN 

Trời Phật không phải là công an, họ không có ở không, thất nghiệp, làm việc bao đồng kiểm 

soát.  Những người bạn đạo, họ không biết, hiểu lầm. Đừng tin những điều nầy. Mướn Trời Phật 

làm kiểm soát, là một điều không bao giờ có.  

Chỉ có những người ở thế gian làm kiểm soát thôi.  

Khi mình tu Trời Phật sẽ ân điển, cho mình gặp những trường hợp khó khăn, để tu luyện.  

Bạn tu thì có người phá. Có người phá thì Bạn mới khá. Kiên nhẫn lên, đời là thử thách.  

Bạn phải dùng phương pháp người đã đạt chỉ dẫn và áp dụng. Thì nó sẽ thành công. 

Muốn trở thành người bình thường; rất dễ. Bạn cố gắng, làm những điều bình thường, trong 

pháp Tu, đã chỉ dẫn. Hành tới thì mới GIÁC NGỘ.  

Bạn đọc và nghiên cứu thêm báo phát triển điển quang xuất bản mỗi kỳ vào ngày 01, 11 và 21 

mỗi tháng. 

www.voviland.com 

Chỉ có tâm tâm tương ứng, trí điển tương giao, sẽ hiểu được những gì mình làm. 

Người không tu hay rình rập, soi bói. Đừng tin họ, có khả năng gì. Họ có khả năng hại người. 

Chúc bạn thành công, tu hành tinh tấn. 

Bạn đạo, Thành Lợi Lê 

 


