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SỐ 191 NGÀY 11 THÁNG 02 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. 

 
NGŨ HÀNH ĐIỂN  

 
Kệ 

 
Ngũ hành chuyển biến, khắp không gian 

Bác phải quy tâm, trụ trong lòng 
Thâu điển Ngọc Hoàng, đang ban chiếu 
Thành tâm hành đạo, điển giác thanh  

 
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. 

1621. Hỏi. Cái gì quý nhất  cuả người tu Vô Vi?  

1622. Hỏi. Làm sao trở về với chính mình? ? 

1623. Hỏi. Làm sao mình có được  điển quang?  ? 

1624. Hỏi. Tại sao tu lo cho bản thân mình là quan trọng nhất, có ích kỉ không?   

1625. Hỏi. Độ mình là sao?   

1626. Hỏi. Tại sao cái pháp nầy của Trời, chứ không phải của con?  

1627. Hỏi. Điển ngũ hành là sao ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/02/2017 

1621. Hỏi. Cái gì quý nhất  cuả người tu Vô Vi? 

 
Đáp: Dạ thưa. Điển thì quý nhất, nó giúp cho mình sống lâu, thanh nhẹ và sáng suốt. Mình 

nên trân trọng thực hành thì điển mình càng ngày cường tráng hơn.  
 
Điển thì mình tạo ra, chứ không thể nào dùng tiền mua. Nên Ông Trời rất công bình, ban cho 

cái pháp tu luyện điển quang, người nghèo và giàu, mọi tôn giáo nào, ai tu đều cũng đạt như 
nhau. Pháp nầy của Thượng Đế nên ai tu cũng được.  

 
Chỉ có bỏ công siêng năng hành thiền, trở về với chính mình thì có điển. Điển là chính yếu của 
người tu. Mình không có điển tốt thì khó về Trời. Nên mình phải ra công tu để dành dụm điển.  

 

 

Kệ 
 

Quý nhất con người, điển linh quang 
Cố gắng mình tu, sẽ đạt nhiều 
Công đạo tu hành, thiền tự giác 

Mỗi ngày dành dụm, điển hào quang 

 

               
 

Công phu dành dụm điển quang 
 

Odense, ngày 03/02/2017 
 
1622. Hỏi.  Làm sao trở về với chính mình? 

 
Đáp: Dạ thưa; Phương pháp thiền nầy, giúp cho mình, trở về với chính mình. Xưa kia, đi Ta bà 

hoang đàng lêu lỏng, mà mình không biết.  
 
Hôm nay ngồi thiền, quay nhìn lại, Soi Hồn, cho tâm mình ổn định. Có Soi Hồn thì mình mới 

thấy, được mình. Xưa kia làm những điều hại, tâm và thân.  
 

Còn mình không dùng pháp Soi Hồn, thì mình ỷ lại.  
 
Ta đây ngon, thông minh, giàu có, nhưng mà cái Ta đây, ngon, thông minh, giàu có, nó làm cho 

mình, tiêu hết, u mê và trần trược.  
 

Trần trược là mình lo kiếm những cái bóng sắc, bên ngoài, mà mình bỏ, cái TÂM và nội Tạng 
bên trong, thành ra nó làm mình uất ức, sầu tư, bệnh hoạn. Đâm đầu vào địa ngục  không lối 

thoát. 
 
Trở về chính mình là mình phải dùng phương pháp ĐỘC MÔN cuả Pháp Lý. Mình mới tìm hiểu 

được sự thật. Con người ta có Linh Hồn bị bỏ hoang. Bị bỏ hoang, nên bị đau khổ và bệnh họan.  
 

Còn mình chăm tu, lo cho Linh Hồn, càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt thì nó không có 
bệnh nửa. Mình không bệnh hoạn là mình lo cho bản thân mình, có điển tốt và phát quang.  
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 Kệ 
 

Soi hồn mới thấy, nhiều khổ đau 
Xưa kia lêu lỏng, cõi Ta Bà 
Phung phí điển lành, Trời ban chiếu 

Phá hoại tâm can, hại chính mình 
 

 

 

                    

Odense, ngày 04/02/2017 
 

1623. Hỏi.  Làm sao mình có được  điển quang?  
 
Đáp: Dạ thưa; Trời Phật có điển quang, mình cũng có điển quang. Mỗi ngày mình phải tạo cái 

thanh quang, một chút, một chút. Lần lần thì nó hội tụ và phát sáng ra.  
 

Điển quang cũng dễ tạo, nếu gặp vị minh sư về Điển. Họ chỉ mình về Điển rõ ràng. 
 
Cũng giống như ở đời, mình siêng năng đi làm, kiếm tiền mỗi ngày, rồi để dành, lâu ngày thì 

nhiều tiền.  
 

Điển quang cũng vậy, mình phải làm siêng mỗi ngày công phu luyện đạo.  
 

 Khi mà điển quang chiếu, thì mình nên niệm Di Đà và uống thuốc Phật.   
 
Nhưng mà mình thành tâm thường xuyên luyện, niệm Di Đà và uống thuốc Phật, lúc chưa 

được điển chiếu.  
 

Đến lúc được điển chiếu,  là lúc mình bị trược áp đảo thì mình có cơ hội áp dụng mật pháp 
trên. 
 

Lúc đó mình mới tạo được điển quang. Hai bên, mình và Bề Trên phối hợp, hành siêu lý đó thì 
mới có Điển quang.   

 

 

Kệ 
 
Muốn tạo thanh quang, đạt điển lành 

Hai bên phối hợp, phải hành chuyên 
Công dụng pháp thiền, dùng mật pháp 

Thực hành khai triển, trí tâm minh 
 
 

 

 
Bỏ công cày cấy phúc điền, luá sẽ đơm bông 
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Odense, ngày 05/02/2017 

 
1624. Hỏi.  Tại sao tu lo cho bản thân mình là quan trọng nhất, có ích kỉ không? 

  
Đáp: Dạ thưa. Phần đông ai cũng hướng ngoại bỏ thân mình.  
 

Mình không lo bản thân mình, ai lo dùm mình.  
Bạn bệnh, bạn đau, người khác, bệnh dùm không được, đau dùm cũng không được.  

 
Mình có thừa thì giờ và khối óc, để khai mở điển quang.  
 

Mình không nên phụ, công ơn cha mẹ sanh mình và Trời Phật giúp đỡ tận tâm.  
 

Có cơ hội tốt, thì mình nên nắm bắt. Không khéo thì con thuyền bát nhả, là bản thân mình, nó 
như lục bình trôi trên sông nước. Không có biết bến bờ nào là BẾN GIÁC.   
 

Mai nầy bệnh hoạn và tai nạn tới, có tiền cuả, nhưng mà mình chuyển chạy không kịp. 
 

Lo cho bản thân mình, là mình ĐỘ MÌNH.  
 

Bác khỏi cần nghe, Thầy Bà nào độ Bác. 
 
Cái pháp Điển Quang Trường Sinh Học nầy, Bác hành, Nó sẽ độ cho Bác.  

 

 

Kệ 
 

Quay về trở lại, với chính ta 
Lo tu tham khảo, điển văn từ 
Nó giúp cho ta, thông đạt lý 

Sửa mình tiến hoá, đạt tâm thanh 

 

 
Dọn Rác  

 
 

 
Odense, ngày 06/02/2017 
 

1625. Hỏi.  Độ mình là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác hành cái pháp nầy, rồi những cái điều khó khăn nó tới. Bác áp dụng cái 
kinh nghiệm, truyền pháp, mà con viết ra. Thì Bác vượt qua cái khó khăn đó.  
 

Bác vượt qua là Bác ĐỘ được Bác. Thì có phải, cái pháp nầy, nó độ Bác không.  
 

Mà dùng Điển mới độ được. Mà Điển thì của Ông Trời chiếu.  
 
Thì cái pháp nầy của Ông Trời. Con nhận nhiệm vụ, truyền bá thôi.  
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Kệ 
 

Công phu mới độ, được thân mình 
Phải hành phải thực, dạ trùng tu 
Điển năng pháp Phật, Trời trợ giúp 

Cho mình vượt khỏi, mọi khổ đau    
 

 

 
 

Đừng để bệnh xảy ra 

 
Odense, ngày 07/02/2017 

 
1626. Hỏi. Tại sao cái pháp nầy của Trời, chứ không phải của con? 
 

Đáp: Dạ thưa; Pháp cuả Trời là cái pháp nầy bày ra, cho tất cả. Ai thực hành thì đạt.  
 

Không có giấu diếm hay ích kỉ.  
 
Pháp khác họ, đạt được cái gì thì họ cất, diếm, làm của riêng.  

 
Họ coi, họ, như Thần Thánh Tiên Phật.  

 
Còn cái pháp nầy giúp cho Bác, vượt qua Thần Thánh Tiên Phật.  

 
Thành ra, Bác tu, khỏi cần cúng lạy hay cầu xin Sư Phụ.  
 

Vì Sư phụ đã truyền tâm ấn. Xem đó mà hành.   
 

 
Kệ 

 
Công phu luyện đạo, tạo điển quang 
Tích tụ ngày đêm, cố gắng thiền 

Gom tụ thần hồn, tinh khí tốt 
Lâu dần ánh sáng, bật sáng trưng 

 

 
 

 
Leo núi 
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Odense, ngày 08/02/2017 
 

1627. Hỏi. Điển ngũ hành là sao? 
       
 Đáp. Dạ thưa. Ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hỏa và thổ.  

 
Ngoài không gian và vũ trụ có. Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ. 

 
Kim thuộc Khí. Mộc thuộc cây, Thuỷ thuộc nước, Thổ thuộc Đất và Hoả thuộc Lửa.   
 

Năm cái ngũ hành trên, tương ứng trong cơ thể mình, tim, gan, tỳ, phổi và thận.  
 

Tim, gan, tỳ, phổi và thận hoạt động bằng điển năng. Nên con người bị xáo trộn, tai biến. 
 

 Điển năng bên trên là thanh quang, Bề Trên ban xuống.  

 
 Điển năng dưới trần gian là, chua chát, cay, đắng, mặn, nồng.  

 
Nên năm cái vị của ngũ hành bên ngoài cõi trần, chua chát, cay, đắng, mặn, nồng, nó xâm 

nhập vào nội tạng của chúng ta. Nên mình thích và ghét.  
 
Nên có người thích nầy, có người thích kia. Đâm ra xáo trộn và cải vả. Người thích màu hồng, 

người chê màu tím. Người theo chủ nghiã nầy, người kia chủ nghĩa khác. Người theo đạo nầy, 
người theo đạo kia. Nên thế giới có chiến tranh và gia đình lộn xộn.  

 
Vượt qua ngũ hành thì mình thấy nó là một.  
 

Đạo nào cũng tiến về Trời và màu nào cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó. 
  

Con người ta bị giam hãm trong ngũ hành là CHỈ thấy cái THÍCH. Cái riêng tư, ích kỉ, nên con 
người sanh ra buồn phiền, bệnh hoạn và đấu tranh.   
 

Còn mình tu, lập lại luồng điển ngũ hành, quân bình trong cơ tạng thì tránh bệnh hoạn, tai 
biến đột qụy, sống lâu và giải thoát.  

 

 

Kệ 
 
Ngũ hành chuyển hoá, giúp chúng sanh 

Phát triển phân minh, tiến kịp kỳ 
Thanh quang của Phật, thường trợ giúp 

Cho người luyện đạo, giữ thuỷ chung  
 

 

 
 

Khó Khăn, nhưng mà qua  
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128. THƠ SONG NGỮ VIỆT/DANMARK 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

GUD BUDDHA OG VORES ENERGI 
Menneskers energi  

Som er optaget og udsendt af universet 
Hvis vi gerne vil have længere liv 
Så deltag i at lære Vo Vi meditations 

energi 
 

Dette sinds retning er energi meditation 
Dette sind er i det himmelske land 
Dette sind er en venlighed i himlen 

Og dette sind er i Gud, i Buddha og i 
mennesker 

 
Det menneskelige hjerte, som Gud giver 

Skal vi afprøve for at se, hvad vi kan 
Født ind i en sublim verden 
Som Buddha udsender ægte energi til 

 
 

Gode mennesker vil ikke diskutere  
Vi mediterer for at løse vores problemer 
Træd ind i intethedens lov  

Vi går med den og ønsker naturligvis 
forsoning 

 
Onde mennesker udregner hele tiden 
Så dukker nærighed og grådighed op 

Vi er bare nødt til at sige fra 
Gå hjem og rehabiliter for at få blid 

energi 
 
Gud giver os en god chance 

For at leve i en smuk verden 
Den bedste tid har vi til god meditation 

Som kan hjælpe os til at blive Buddha og 
en hellig mand 
 

Cosmos og universet er i forsat udvikling 
Der hjælper os til at komme frem ad 

Cosmos og universet er ikke stoppet 
Og Buddhas energi holder ikke op med at 
sende 

 
  

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

ĐIỂN QUANG TRỜI, PHẬT VÀ CỦA 
CHÚNG TA 

Điển năng sinh lực con người 
Phát ra thâu nhận, khắp ngoài càn khôn 
Chỉ cần mình muốn sinh tồn 

Tham gia học hỏi, những gì pháp ban 
 

 
Tâm nầy là ở thiền quang 
Tâm nầy là ở, Thiên Đàng thiện tâm 

Tâm nầy là dạ Thiên tâm 
Ở nơi Trời Phật, ở trong lòng người 

 
 

Lòng người giống tốt Trời ban 
Phải hành mới thấy, tánh mình hanh 
thông 

Sinh ra trong cõi cao tầng 
Điển năng của Phật, phát ra chánh tầng 

 
Cao nhân không luận, không bàn 
Tu hành tiến tới, giải phần trược ô 

Bước vào định luật hư vô 
Ta đi trong đó, ta hòa tự nhiên 

 
 
Hạ nhân tính toán liên miên 

Đâm ra keo kiệt, nét người tham lam 
Chỉ cần mình khỏi cần tham 

Về nhà tu sửa, lượng từ phát quang  
 
 

Duyên lành giống tốt Trời ban 
Làm thân tại thế, sống đời an khương 

Thượng ngươn mới có pháp thiền 
Giúp cho nhân thế, biến thành Phật Tiên 
 

 
Càn khôn vũ trụ tiến xuyên 

Giúp cho nhân thế, tiến hoài không 
ngưng 
Càn khôn vũ trụ chẳng ngừng 

Điển năng của Phật, phát hoài không 
ngưng 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 


