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SỐ 144 NGÀY 11 THÁNG 10 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. 

 
Hiến Dâng  

 
Kệ 

 
Trăm năm hạnh phúc, hiến dâng người 

Phúc đức người đời, nhớ phải ương 
Điển quang thiên tạo, mình nghiên cứu 

Pháp Phật Trời ban, sống thọ hành 

 
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. 

1229. Hỏi. Chuyện sống trăm năm van váy Trời Phật ban, có đúng không? 

1230. Hỏi. Bệnh từ đâu sanh ra? 

1231. Hỏi. Tại sao mình phải học đời đạo song tu? 

1232. Hỏi. Ruột gan làm sao luyện, xin thiền gia làm ơn giải thích thêm, tôi dốt quá không hiểu? 

1233. Hỏi. Tu làm sao tiến, nhờ chú Lợi chỉ dùm? 

1234. Hỏi. Hành thiền có phải ngồi không,  làm biếng không? 

1235. Hỏi. Bệnh từ buồn đau, tức giận, vậy tu Vô Vi có bảo đảm hết bệnh không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/10/2015 

1229. Hỏi. Chuyện sống trăm năm van váy 

Trời Phật ban, có đúng không?  
 

Đáp: Dạ thưa. Muốn có tiền mình phải đi 
làm, muốn sống trăm năm, mình phải luyện 
điển quang. Rất khoa học. Cái gì mình cũng 

phải làm mới có. Không có ngồi không, mê 
tín cúng kiến, váy xin. Mình hay chúc nhau, 

trăm năm hạnh phúc. Thông điệp nầy, Bề 
Trên cho phép tôi, thông báo cho Cô Bác 
mừng sự thật. 

 
Kệ 

 
Trăm năm hạnh phúc, Trời Phật ban 
Tu luyện điển quang, sống thọ dài 

Mỗi ngày thanh lọc, tâm thân sáng 
Ráng luyện cho mình, tốt ruột gan 

  

Odense, ngày 03/10/2015 
 

1230. Hỏi. Bệnh từ đâu sanh ra? 
 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh từ  buồn đau, tức giận. 
Buồn đau tức giận là điển khí. Mình tu sẽ hoá 

giải những chướng ngại nầy. 
 

Kệ 
 
Bệnh từ điển khí, nó sanh ra 

Cô Bác dụng tâm, pháp Di Đà 
Niệm Phật cho thường, tâm buông xả 

Không nên hối hả, đã đối phương 

Odense, ngày 04/10/2015 

1231. Hỏi. Tại sao mình phải học đời đạo 
song tu? 
 

Đáp: Dạ thưa; Thế kỹ 21 mình tu theo 
phương pháp mới. Văn minh Phật pháp giúp 

cho mình phát triển về tâm linh. M ình vừa 
tu đạo và làm việc đời. Tu như vậy mình 
không thiếu nợ ai. Tự làm, tự ăn, tự tu. Trời 

Phật rất thương và chiếu điển quang. Thời 
đại mới, tu cả tâm và thân. 

 
Kệ 

 
Văn minh thời đại, tiến rất xa 
Song tu Đời Đạo, gắn dính liền 

Mình phải tu thiền, hành hai lối 
Ngộ đời, đạt đạo, phải tầm ta 

 
 

Odense, ngày 05/10/2015 

 
1232. Hỏi. Ruột gan làm sao luyện, xin thiền 
gia làm ơn giải thích thêm, tôi dốt quá không 

hiểu? 
 

Đáp: Dạ thưa. Người đời tìm không ra, nhưng 
Vô Vi con, tìm ra, mình luyện được ruột gan. 
Mình tu cái pháp nầy nó sẽ giúp cho, ruột gan 

mình khoẻ mạnh và giải độc tố. Ai cũng có độc 
trong người. Tu như vậy mới ít bệnh và sống lâu. 

 
Tôi có chỉ nhiều người, họ để ruột, gan, ngủ 
quên 67 năm và làm biếng 67 năm.  

 
Khi họ luyện phương pháp hít thở, uống thuốc 

Phật, họ giác ngộ liền. Ruột gan mình luyện thì 
nó sẽ khoẻ mạnh. Việc làm cho ngũ tạng tốt, rất 
khoa học. 

 
Sau nầy Bạn sẽ mở ngũ tạng và ngũ quan. 

 
Kệ 

 
Độc tố trong người, nhớ giải ra 
Cần nên dùng pháp, điển Di Đà 

Cố gắng tu thiền, ta sẽ giải 
Buồn đau, tức giận, sẽ rời xa 
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Odense, ngày 06/10/2015 

 
1233. Hỏi. Tu làm sao tiến, nhờ chú Lợi chỉ 

dùm? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác làm từ từ, làm cho kỹ 

những gì con nói, Bác kiểm soát lại, coi còn 
thiếu sót cái gì, thì nên tiếp tục hành. Đừng 

có mong mỏi. Đừng có giục tốc. 
 
Kệ 

 
Âm thầm tu luyện, ở nơi ta 

Trì tâm quyết chí, học thiết tha 
Cõi tạm Ta Bà, xin gát bỏ 
Vào ra hít thở, tự sửa ta 

 

Odense, ngày 07/10/2015 

1234. Hỏi. Hành thiền có phải ngồi không,  làm 
biếng không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hành thiền là mình ngồi học 
thiền ban đêm. Ngồi học, đâu phải là không làm 

việc, nhiều người hiểu lầm. 
 

Ngồi thiền Vô Vi là anh làm việc với Thượng Đế. 
Tôi tuyên bố cho anh biết. Sau nầy anh thành 

đạo, thì anh làm việc dùm Ổng, giúp người, độ 
đời. 
 

Ban ngày mình phải làm việc. Đời Đạo song tu. 
Ngồi thiền làm việc nhiều hơn những người ít 

ngồi thiền. Mình bồi bổ điển quang và gia tăng. 
 
Kệ 

 
Ngồi thiền là học, ở tâm linh 

Phát triển trí tâm, hiểu lấy mình 
Không phải tu thiền, thêm lụn bại 
Trái lại khoẻ thêm, sống thọ dài 

 

  

 
Odense, ngày 08/10/2015 

 
1235. Hỏi. Bệnh từ buồn đau, tức giận, vậy tu Vô Vi có bảo đảm hết bệnh không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu thì sẽ hết bệnh, Bác tu thì sẽ giác ngộ, chân lý thiền.  
 

Người tu thiền điển quang trường sanh học sẽ được khoẻ mạnh, sống dai, ít bệnh tật. Mình nên 
tin, những gì người tu thiền khám phá ra: Bệnh, từ điển khí sanh ra.  

 
Con người ta bệnh hoạn, cũng vì điển xấu. Điển quang tốt thì chắc chắn sẽ luyện được. Phương 
pháp nầy của Phật truyền. Mình nên hãnh diện tu, tin và thực hành cho đúng thì sẽ có kết quả 

khả quan.  
 

             Kệ 
 
             Tu thiền giải độc, ở trong ta 

             Thực tế người ta, có trược nhiều 
             Phải dùng phương thức, thiền tu điển 

             Giải toả trong ta, tránh bệnh tình 
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Odense, ngày 09/10/2015 
 

1236. Hỏi. Tu Vô Vi, sao không mặc áo tu, khiến cho nhiều người khác phái, nói tu tà? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mặc áo tu, cái sai lớn nhất, mình nhìn không ra. Cái áo tu, màu sắc tu, sẽ tự 

mình làm xa cách mình, xa lánh người. 
Thí dụ: 

Mình là đạo Phật hay Công Giáo. Mình thấy, người khác đạo, Hồi Giáo. Tự nhiên mình xa lánh 
họ, khi mình thấy chiếc áo tu.  
 

Và ngược lại, họ cũng xa lánh anh. Khi họ thấy anh khoác cái áo tu. 
 

Màu sắc tu, sẽ làm cho hai bên kị nhau, ghét nhau, ghanh nhau. Sanh ra thánh chiến. Đạo tôi 
tốt, đạo anh xấu. Đạo tôi lớn, đạo anh nhỏ. Cũng vì cái màu sắc, chức vị. 
 

Tốt hơn hết, ai tranh thì tranh, mình lo tu, cho giải thoát. Thế gian nầy lộn xộn không. 
 

 Tu không lớn, không nhỏ. 
 

Ngày xưa Phật Thích Ca và các giáo chủ. Họ mặc áo bình thường tu.  
 
Mình coi phim, coi sách, mình lập lại cho nhiều, mà không hiểu. Các ngài ấy bình thường. 

 
Vả lại tu, dụng cái tâm. Thì mặc áo nào, tu cũng được. 

 
Nhiều người mặc đồ tu, mang danh tu, không tu và lại còn ác và ghanh ghét, hơn người 
thường. 

 
Khi anh chết, anh đội mão, mặc áo oai nghiêm về Thiên Đàng, Tây Phương Cực Lạc hay Vô Vi 

Niết Bàn. Thượng Đế và các chư Phật cười anh. Mà anh không có khả năng tới đó.  
 
Tu Vô Vi không mặc áo tu, là tu theo người xưa, theo gương tốt Đức Phật là hoà tất cả. 

 
Ai tu theo kiểu nào cũng được. Mình tu theo kiểu mình. 

 
             Kệ 
 

             Muốn tu giải thoát, phải dụng tâm 
             Áo mão cân đai, chỉ hại lòng 

             Tâm tưởng người hiền, ta không có 
             Khó tầm, khó giác, ngộ Tây Phương 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
93. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

ET DIGT KAN GAVNE BRYSTKRÆFTSYGE 
 

Bài Thơ Giải Bệnh Ung Thư Ngực 

 
Denne sygdom kommer fra brystet 

Fordi brystet indeholder nogle sørgelige 
ting 

Hvis man gerne vil reducere den 
Kan man dyrke meditation og få energi 
herfra 

 
Den meditation, Gud giver 

Dyrker du og der fra kan du reducere 
sygdommen 
Men kun hvis du mediterer flittigt 

I dit hjem og sygdommen kan 
formindskes 

 
Sjælen og kroppen kan opløse sørgelige 

ting 
Hvis man studerer den nøjagtigt og søger 
forklaring i meditationen 

Fra nu af kan sygdommen reduceres 
Fordi man øver sig flittigt og har Gud i 

sine tanker 
 
Fra Gud kan man altid få gode tanker 

Og din rehabiliterede energi kommer 
tilbage til dig i et centralt univers 

Hvor Gud og Buddha sender energi til dig 
Men du skal være loyal og modig 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Bệnh nâỳ từ ngực phát ra 

Tại vì súc tích, những gì buồn đau 
Nếu mình muốn trị giảm mau 

Cần nên tu luyện, pháp thiền điển quang 
 
 

 
Pháp nầy là của Trời ban 

Thế nên mình luyện, mong mau giảm liền 
Chỉ cần cố gắng tham thiền 
Về nhà tu luyện, bệnh tình giảm mau 

 
 

 
Tâm thân bớt bệnh sầu đau 

Cần nên cố gắng, những gì pháp trao 
Từ đây con bệnh giảm đau 
Là nhờ hành pháp, tu thiền hướng tâm 

 
 

 
 
Hướng về tâm thiện hiền lương 

Sưả cho luồng điển, trở về trung ương 
Bề Trên phát điển liền liền 

Cần nên hành pháp, trì tâm trung thành 
 
 

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

 
 

ĐIỂN QUANG PHẬT 
DIỆT BỆNH UNG THƯ 

 
Kệ  

Tu hành sửa tiến, tận tâm can 

Thiền duyên hạnh ngộ, pháp Phật ban 
Điển lành sẽ giải, nhiều nghiệp chướng 

Sống thọ người vui, cũng nhờ thiền 
 

Tiếp theo báo kỳ trước 143. 

 
Tu Vô Vi giác ngộ lời phân giải thì biết chắc: Bệnh từ đâu sanh ra mà trị. Còn không 

tu Vô Vi hoặc có làm Bác Sĩ đi chẳng hạn cũng chưa biết hết hoàn toàn.  
 
Con người ta mắc bệnh là do “điển khí” sanh ra. Mà nói về Điển khí sanh ra thì mấy nhà 

khoa học họ không thiền Vô Vi thì họ không biết về điển quang cuả Phật. Không biết về 
điển quang cuả Phật thì làm sao mà nói với họ được.  

 
Nhưng tới lúc họ bị ung thư và tai biến, họ tin. 
 

Nhưng mà con nói điển quang, các Bác Bạn đạo tu thiền Vô Vi, mình tin. Vì các Bác Bạn 
đạo Vô Vi mình, ai nấy cũng đang tu về điển. Thì mình dùng điển để trị bệnh. 

 
Kệ 
 

Vô Vi tu luyện điển quang 
Lấy thanh khử trược, hai đường đối nhau 

Giao nhau một điểm chơn đường 
Sống trong thanh điển, diệt màn bệnh đau 

 

Chỉ có lấy điển mới trị được những chứng bệnh nan y ngặc nghèo. Ngoài ra, nếu không 
dùng điển thì khó mà trị.  

 
Vậy thì làm cách nào để lấy điển?  

 
Điển quang mới là quan trọng, tu được điển mới tự trị được, còn tu không được điển là trị 
không được. Nhiều thầy tu ở phái khác, họ không hiểu điển. Cho Vô Vi tu là tà. Bệnh tai 

biến là điển khí xáo trộn. Cũng có người tu, bị tai biến. Có điển mà không hiểu.  
 

Vậy chứ hỏi điển là gì?  
Dạ thưa điển là do kết hợp của guồng máy âm dương của tạo hoá diễn biến trong thiên 
nhiên và ngoài thiên nhiên, mà phát sanh ra luồng điển.  

 
Muốn có điển tốt thì phải khổ luyện bằng phương cách thiền định trong Vô Vi đã thực 

hành là ”Tinh hoá Khí, Khí hoá Thần và Thần hoàn Hư”.  
 
Khi đến giai đoạn hoàn Hư thì tiến vào Hư Không. Tới Hư Không là hoà vào tự nhiên và 
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hồn nhiên.  

 
Khi mà hoà vào tự nhiên và hồn nhiên, thì tự mình hoá giải.  
 

Hoá giải bằng cách nào? 
Là mình dùng điển của mình phối hợp với luồng điển cái của vũ trụ bên ngoài, mà hoá giải 

những căn bệnh do chính mình gây ra.  
 
Bệnh là do điển khí gây ra như con nói bên trên.  

Cái gì sanh ra điển?  
Điển phát sanh là do hai luồng điển âm/dương trong cơ tạng nghịch chiều, tạo ra điển 

tốt và xấu.  
 

Điển tốt và điển xấu, thì mình nhìn cái mặt người đó có điển như thế nào, thì mình biết. 
Đó là do công phu tu luyện của mình, tiến đến cực thanh, cực tịnh. Thì nó biến thành khí 
điển và hào quang. Anh cũng có thể thấy. 

 
Khí Điển nầy là do Cha Trời chuyển giải cho chúng sanh. Phật Tiên Thánh Người Ma Quỉ 

Côn Trùng Vạn Vật, cũng phải dùng điển khí nầy.  
 
Trong điển khí nầy nó có ba hạng, Khí Tiên Thiên: Thượng, trung và hạ. 

 
Mình tu tới đâu thì hưởng tới đó. Người nào tu đến độ phát ra được hào quang thì người 

đó đạt cao nhất.  
 
Vì hiệp cùng một khí đó là Chơn điển của Hào Quang. Mà chơn điển của hào quang nó có 

sẵn trong thiên nhiên và ngoài thiên nhiên. 
 

Trong thiên nhiên mình đã biết rồi:  
Như là đất, nước, cây, gió, lửa, ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ). 
 

Còn ngoài thiên nhiên nó là sao?  
 

Nếu mà nói trong thiên nhiên đã có, thì ngoài thiên nhiên cũng có luôn. Con khám phá ra. 
 
Ngoài thiên nhiên nầy rất mới lạ với chúng sanh.  

 
Cái nầy gọi là siêu thức học. Vì bên trong thiên nhiên, nó phải có bên ngoài thiên nhiên hỗ 

trợ thì mới có sự tiến hoá.  
 
Nếu không có sự bên ngoài thiên nhiên hỗ trợ, thì trong thiên nhiên chẳng hình thành: cỏ 

cây, sỏi đá, vàng, kẻm, sắt, thú vật, ma, qủi, Người, Thánh, Tiên, Phật.  
 

Vì một khi cơ cấu hình thành của một vật phải có trong và có ngoài hỗ trợ lẫn nhau.  
 

 Trong thiên nhiên nó có đất nước gió lửa. 

 Thì bên ngoài thiên nhiên nó có hào quang.  
 

Nhờ cái hào quang ở ngoài thiên nhiên (Thượng Đế) chiếu rọi, nên trong thiên nhiên nó 
mới hình thành cái vật, cái vũ trụ bao la nầy.  

 
Nếu mà không có cái hào quang Thượng Đế ở ngoài thiên thiên chiếu rọi, thì vũ trụ vạn 
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vật sẽ không có màu sắc.  

 
Màu sắc là sự kết hợp tương quan giữa nóng và lạnh, rồi đi trong định luật hoá sanh.  
Biến từ cái đen, đi tới cái đủ màu, rồi cái trắng, biến đủ màu, rồi đi tới cái đen.  

 
Nên màu sắc nó bị giới hạn trong cái định luật tàn rụi của thiên nhiên. Nên mình chỉ diễn 

tả nó trong phạm vi xanh đỏ trắng vàng.v.v.  
 
Lấy cái gì diễn tả, mình lấy cái khối óc, mình diễn tả, trong khối óc mình, nó có hào 

quang.  
 

Hào quang nầy là gì?  
Dạ thưa hào quang nầy còn gọi là điển Cái.  

 
Muốn có điển Cái, muốn có hào quang mình cần phải luyện. Hợp nhất cùng Bề Trên. 
Mọi người Bạn đạo mình ai nấy cũng luyện. Mà luyện đúng mức thì sẽ giải được bệnh của  

mình.  
 

Các nhà khoa học họ cũng lấy điển họ trị bệnh, mà họ chưa tìm ra hết.  
Tại vì họ không tu về điển.  
Tu thiền có nghiã là môn học phát minh khoa học của Phật.  

Mà người ta hiểu lầm. Như những người tu tụng kinh, cúng váy. 
 

Khoa học họ lấy điện nhà đèn trị bệnh?  
Dạ thưa họ dùng tia sáng Lase, tia sáng Lase là điện nhà đèn, họ đốt những con vi trùng 
xấu, trị bệnh ung thư và các chứng bệnh khác. Nhưng mà đốt rồi, thì con vi trùng ung 

thư, nó vẫn còn tiếp tục phát triển mạnh hơn. Tại sao?  
 

Khi Bác Sĩ đốt nó, giết vi trùng, và không hết bệnh. Vì con vi trùng, nó biết, bị diệt, nên 
nó di chuyển đi chỗ khác. Trong khi đốt, chỗ chưa lành, có khi làm nhiễm độc thêm. 
 

Còn như tu thiền Vô Vi, là mình giáo dục con vi trùng, nó quẹo trở lại, trở về nguyên 
thuỷ, thì nó không hung hăng.  Mình dung điển quang của Phật truyền. Nó sẽ nghe. 

 
 
Đường lối của khoa khoa học là dùng tia sáng diệt nó.  

Cho đến bây giờ khoa học vẫn không biết cách nào diệt hết tận gốc.  
 

Họ cũng đang xử dụng điện nhà đèn, nhưng mà có một chút xíu của Trời Đất thôi. Điển 
của Trời Đất bao la vô tận thì làm sao mà lấy hết.  
 

Khoa học họ lấy tia sáng Lase họ trị bệnh. Họ phải dùng khối óc chế dòng điện.  
 

Thì mình tu Vô Vi, tu về điển, mình cũng dùng khối óc, bên trong cơ tạng mình, cũng có 
tia sáng điển quang, nhưng mà mạnh hơn, siêu hơn cái tia sáng Lase của khoa học.  
 

Mình không tu để lấy cái tia sáng điển quang nầy thì uổng. Mà tia sáng điển quang nầy ai 
tu Vô Vi thì có.  

 
 Tia sáng là luồng điển ở trong cơ tạng, chính mình có và phải luyện. Không ai l àm 

dùm mình được. Con vạch ra hết trơn, mình chỉ áp dụng thôi. 
 Bên ngoài vũ trụ cũng có điển quang.  
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 Tu kết hợp trong và ngoài vũ trụ thành một: Là trị được.  

 
Nói về bệnh là rất khổ, đừng có mang cái bệnh nào là sướng nhất.  
Muốn đừng có mang, cái bệnh nào vào người là mình nên tu thiền Vô Vi, tu về điển thì 

loại bỏ hết các chứng bệnh di truyền. Trái lại sáng suốt thêm. 
 

 Dạ thưa, bệnh là do chứng tật xấu sanh ra.  
 Chứng tật xấu sanh ra là do luồng điển âm dương bất trị, ở các tế bào.  
 Giáo dục các tế bào bằng điển Phật, và luyện được luồng điển âm /dương quân bình 

thì bệnh tình tiêu tan.  
 

Thí dụ:  
Tật xấu là hút thuốc sanh ra bệnh.  

Bỏ hút thuốc thì hết bệnh ung thư cỗ.  
Tật xấu là là dâm dục, bỏ dâm dục thì khoẻ sống lâu mặt mày hồng hào, không bệnh aids 
hay sida.  

Tật xấu là uống rượu, bỏ uống rượu là hết bệnh gan, hết bệnh tim, hết bệnh thần kinh. 
Ông bà nào cũng uống. Mấy cái thứ nầy người đời cho là đã quá, bỏ là ngu.  

 Không bỏ là đại ngu. 
 
Con xin tạm biệt. Chúc các Cô Bác Anh Chị Bạn đạo tu cho được cái hào quang của mình, 

mà trị cho hết bệnh, thì thế gian không còn nguy biến nữa.  
 

Mọi người sẽ vui vẽ, sống trong Thiên Đàng của Đấng Cha Trời, mong đợi. 
 

Hạnh Phúc Nơi Ta 

 
Sống trong nhân loại hợp hoà 

Con đường tu sửa, tìm đường thoát thân 
Thoát qua cái cảnh cơ hàn 
Sanh trụ hoại diệt, tự tầm đường tu 

 
Đường tu giải hết chữ ngu 

Âm u tại thế, không còn nơi ta 
Không tu thì phải ngục tù 
Sanh lão bệnh tử, biết đường nào đi? 

 
Đi đâu cũng phải đối đầu 

Sống trong tứ khổ, dập dùi đau thương 
Xác thân tàn tạ héo mòn 
Con đường tục lụy, yếu hèn nhơn sinh 

 
Tu thiền phát triển chơn linh 

Sống trong đời đạo, tự mình lập thân 
Âm thầm tu luyện bên trong 
Sửa mình tiến tới, lập đài vinh quang 

 
An lành hạnh phúc cao sang 

Nhớ Thầy nhớ Tổ, thiết tha đủ lời 
Vài lời nhắn nhủ yêu thương  

Sống trong trật tự, phát mùi đạo tâm 
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Kính bái các Bác Bạn đạo 

Con 
Lê Thành Lợi 


