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SỐ 151 NGÀY 21 THÁNG 12 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. 

 
Thiên Tình  

 
Kệ 

 
Thiên tình ban rải, khắp nơi nơi 

Học hỏi tin yêu, quý Đất Trời 
Tô điểm đạo đời, tăng ánh sáng 

Thiền tu thanh tịnh, biến thù, thương  
 

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. 

1285. Hỏi. Muốn có sự tiến bộ thì phải tu làm sao, xin chỉ giúp? 

1286. Hỏi. Nạn tai do đâu mà có, xin cho biết? 

1287. Hỏi. Làm sao có thành quả? 

1288. Hỏi. Biết ai là người tu có thành quả tốt? 

1289. Hỏi. Tu phải thành là sao? 

1290. Hỏi. Tu không thành khi chết thì sao? 

1291. Hỏi. Ma là gì? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/12/2015 

1285. Hỏi. Muốn có sự tiến bộ thì phải tu 

làm sao, xin chỉ giúp? 
 

Đáp: Dạ thưa. Muốn có thành quả tốt thì 
mình phải thực hành nghiêm chỉnh, đừng bỏ 
sót những gì kệ viết ra. 

 
Kệ 

 
Đừng nên bê trễ, việc công phu 
Sớm tối tu thân, phải thực hành 

Văn điển Phật trình, hành mãi mãi 
Thực hành nghiêm chỉnh, tránh nạn tai 

 

Odense, ngày 13/12/2015 
 

1286. Hỏi. Nạn tai do đâu mà có, xin cho biết? 
 
Đáp: Dạ thưa; Nạm tai, do sự bất cẩn sinh ra. 

Nạn tai cũng do điển trược, tích tụ và xảy ra bất 
ngờ. 

 
Kệ 

 
Tu thiền thanh tịnh, tránh nạn tai 
Giải trược tâm an, tránh nổi phiền 

Tâm điển Phật Trời, ban cho Bác 
Sống vui, sống khoẻ, sống bình an 
 
 

Odense, ngày 14/12/2015 

1287. Hỏi. Làm sao có thành quả? 
 

Đáp: Dạ thưa; Trước tiên, mình may mắn 
gặp được người có thành quả tốt, mình học 

thì sẽ đạt được thành quả như họ. 
 
Kệ 

 
Duyên lành gặp được, vị chơn tu 

Mách bảo cho ta, ráng thực hành 
Tâm điển Di Đà, tu thường niệm 
Khai tâm mở trí, sửa ở thân 

 

Odense, ngày 15/12/2015 
 
1288. Hỏi. Biết ai là người tu có thành quả tốt? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bác xem thành tích và ấn chứng 

văn Phật. 
 
Kệ 

 
Văn điển đạo đời, dẫn chứng tu 

Giúp cho các giới, giải nghiệp sầu  
Giác ngộ thực hành, văn minh hiểu 
Giải thoát thiền tu, học điển thiền 

 

Odense, ngày 16/12/2015 

 
1289. Hỏi. Tu phải thành là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu ở đây là phải thành. Học 
ở đời cũng phải thành.  
 
Kệ 

 
Vô Vi triết học, lý điển thiền 
Giúp cho hành giả, giác ngộ nhanh 

Tâm điển tu thiền, thanh lọc mãi 
Thành tựu nơi ta, chỉ thực lòng 

 

Odense, ngày 17/12/2015 

1290. Hỏi. Tu không thành, khi chết thì sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu không thành thì xuống điạ 
ngục cõi âm và thành ma. 
 

Kệ 
 

Mình đây bày tỏ, học phải siêng 
Thiền tu thanh tịnh, nhớ nằm lòng 

Đừng để tâm mình, luôn dấy động 
Quy y Phật tổ, trở về trong 
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Odense, ngày 18/12/2015 
 

1291. Hỏi. Ma là gì? 
 
Đáp: Dạ thưa;. Ma là người, không ra người, núp trong bóng tối, phá hại đạo và đời.  

 
Ma thì ăn giun, trùng, dế.  

 
             Kệ 
 

             Ma thì ẩn hiện, khắp mọi nơi 
             Núp trong bóng tối, dẫn thấy hình 

             Tánh ác hại người, tâm qủi ám 
             Khó tu khó giác, thích làm hung 
  

 
Odense, ngày 19/12/2015 

 
1292. Hỏi. Tại sao qủi ma, mạnh hơn Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tâm qủi ma, lớn hơn tâm Phật. Rồi hành động lỗ mãn. Cái lỗ mãn, người đời 

nhìn không ra, cho qủi ma là mạnh hơn Phật.  
 
Bởi vì Phật là từ bi, không xúc phạm với ai, đặc biệt là qủi ma.  

 
Chỗ nào có Phật, chỗ đó có ma và qủi phá. Về sau qủi ma gặp tai nạn, cũng thờ Phật, cầu xin 

Phật ban cho ân điển. 
 
             Kệ 

 
             Đừng nên sát phạt, với chính ta                  

             Lo tu để giải, khỏi trược tà 
             Tâm điển Di Đà, luôn ban chiếu 
             Mong mỏi chúng sanh, đạt pháp thiền 
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97. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

ENERGI SELSKABER 

 

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 
Nên tìm điển lực trong bầu Trời xanh 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ VIỆT NAM 
 
PHÁP nầy ở chốn thiên không 
LÝ Trời chuyển xuống, khắp nơi chơn tình 
VÔ hình minh giải diệu thâm  
VI trong huyền bí, giải thông đạo đời 
KHOA nầy phát triển tình thương 

HỌC trong đại chúng, phát huy đạo đời 
HUYỀN thiên chư Phật bề trên 
BÍ truyền mật pháp, giao cho người hiền 
PHẬT gia tu luyện ở nhà 
PHÁP thiền điển giới, khai thông tâm mình 
VIỆT NAM pháp Phật tu thiền 
GIÚP cho bá tánh, sống lâu thái bình 
 
Kính bái 
Con 
Lê Thành Lợi 
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Xin Hỏi: Theo tôi biết, từ xưa tới giờ, chỉ có Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thôi. 

Tại sao bây giờ, trên webside voviland.com, có thêm hai chữ Việt Nam? Xin giải đáp. 

 
Thành Lợi đáp:  
Thưa qúy bạn đạo thân mến, câu hỏi nầy con đã trả lời cách đây cũng khá lâu chắc cũng hơn 5-
6 năm gì đó. Hôm nay con cũng không ngại, trả lời thêm lần nửa.  

 
Trước đây con có hướng dẫn một số giống dân; Đan Mạch, Thái Lan, I ran, I Rak, Người Hoa, 

Ba Lan, Việt Nam, v.v.  
 
Họ không hiểu Pháp thiền nầy, từ đâu có, từ đâu ra.  

 
Họ không hiểu là vị Phật nào giảng dạy. 

 
Và họ cho rằng, pháp nầy và Phật nầy là của Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Kampuchia, v.v. 
 

Con Lê Thành Lợi thỉnh ý Bề Trên Tam Giáo Toà, Đức Tổ Sư và Đức Thầy, cho phép con thêm 
vào hai chữ Việt Nam. Để phát huy đạo pháp Việt Nam và của Phật Việt Nam. 

 
 Bề trên đã dành sẳn cho thí sinh nào, tìm ra giải đáp chánh đại, để phát huy đạo pháp và 

phục vụ nhơn sinh. 

 
 Con rất hãnh diện khi tìm ra giải đáp nầy, để vinh danh người Việt Nam, Phật Việt Nam 

và Pháp Việt Nam. 

 
 Con hy vọng là bạn đạo thông cảm và tự hào ưu điểm nầy. 

 
 Nếu bạn đạo Vô Vi không đồng ý, hai Chữ Việt Nam, cảm thấy xấu hổ.  Xin chỉ dạy. 

 
 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 
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Bạn đạo hỏi: Thành Lợi, anh là người thế nào, mà hướng dẫn người ta tu thiền ( nói nôm na, là 
dạy đạo?) Xin cho biết. 

 
Thành Lợi đáp:  

 
Trung tâm thiền Vô Vi Đan Mạch, thành lập tại Đan Mạch, người ngoại quốc tới, hỏi bằng tiếng 
Đan Mạch, tôi giải thích tiếng Đan Mạch, cho dễ hiểu.  

 
Đâu có lý do gì, đem băng Thầy cho người ngoại quốc nghe. Vả lại, con là người hiểu pháp.  

 
Hướng dẫn một người ngoại quốc học thiền Việt Nam, không phải dễ.  
 

Họ không hiểu: Nam Mô A Di Đà Phật là gì. Chấp tay nguyện, họ còn không muốn làm. 

 

Chính người Việt Nam, hành giả Vô Vi cũng chưa hiểu Nam Mô A Di Đà Phật là gì, thì làm sao họ 
hiểu. 
 

Một ít người, sau khi được con, hướng dẫn niệm chữ: Nam Mô A Di Đà Phật.  
 

Họ thầm phục kinh ngạc, hiểu và thấy được: điển quang, hào quang và những điều di diệu bên 
trong. 
 

Không những niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà còn kễ cả phương pháp SOI HỒN và uống thuốc 
Phật. Họ đâu có dám bỏ pháp. 

 
Tôi có nói, nếu mà bạn học siêng năng trong vòng 3 năm. Bảo đảm không có Thầy nào hơn 
bạn. Tôi giúp cho anh “Giác Ngộ” miễn phí.  

 
1.000.000. Us dollars mua cũng không được điển quang và giác ngộ. 

 
Siêng năng hành thiền thì có thể trong vòng 6-12 tháng là thấy ngay. 

 
Tu phương pháp điển quang nầy hy vọng sống lâu 100 năm và mở huệ. 
 

Người tu nói sự thật. Con người sống bằng điển quang.  
 

Muốn có điển quang tốt, hy vọng sống lâu 100 năm phải thực hành, và không có ngồi đó, cầu 
xin. 
 

Chúc Bác thành công. 

 

 

 
 

 
 


