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SỐ 95 NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2014 

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 XÍCH  

 
Kệ  

 
Thiên tình ban rải, khắp nơi nơi 

Trời giúp chúng sanh, tiến về Trời 
Quy y Thiên Địa, đồng cảm ứng 

Linh hồn kết lại, hợp quần anh 
 

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. 

827. Hỏi: Chúng sanh khi nào mới hợp lại? 

828. Hỏi: Trời ở đâu, xin chỉ dẫn? 

829. Hỏi: Trời là ai? 

830. Hỏi: Muốn sống bình an, bớt bệnh tật thì phải làm sao? 

831. Hỏi: Làm sao tu, đúng đường? Xin anh Thành Lợi, giúp đỡ giùm. 

832. Hỏi: Khai thị là sao, anh có hiểu không, xin cho biết, cám ơn? 

833. Hỏi: Lấy cái gì để khai thị? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/05/2014 

827. Hỏi. Chúng sanh khi nào mới hợp lại? 

Đáp: Dạ thưa; Khi chúng sanh bệnh hoạn, 

tai nạn thì sẽ có cơ hội kết lại. 
 
Kệ 

 
Khi nào bệnh hoạn, chết triền miên 

Chúng sanh mới nghĩ, tới nghiệp mình 
Mong sao có người, tu giúp đỡ 
Kết lại tâm linh, sống với Trời 

 

Odense, ngày 23/05/2014 

 
827. Hỏi. Trời ở đâu, xin chỉ dẫn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trời ở trước mặt, mà mình 
không hay. 

 
Kệ 

 
Nếu người nghĩ đến, có Trời sanh 
Ước nguyện tâm linh, sống thực hành 

Nguyên khí đạo đời, luôn cấy mãi 
Tu hành kết tụ, tánh linh thông 

 

Odense, ngày 24/05/2014 

828. Hỏi. Trời là ai? 

Đáp: Dạ thưa; Trời là Thượng Đế. Nếu anh 
tu tiến tới Trời. 

 
Kệ 

 
Trời sinh nguyên khí, giúp chúng sanh 
Có dịp luân lưu, sống chuyễn dời 

Thiên Địa đồng hành, luôn hợp sức 
Giúp cho nhơn loại, sống bình an 

 

Odense, ngày 25/05/2014 

 
829. Hỏi. Muốn sống bình an, bớt bệnh tật thì 
phải làm sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu thiền đúng đắn và đừng có 

động loạn. 
 
Kệ 

 
Tu hành tưởng nhớ, tới Bề Trên 

Thầm nguyện ăn năn, tránh giựt giành 
Tâm tưởng Di Đà, thường biệt niệm 
Phật Trời thương xót, giúp tâm khai  

 

Odense, ngày 26/05/2014 

 
830. Hỏi. Làm sao tu, đúng đường? Xin anh 

Thành Lợi, giúp đỡ giùm. 
 
Đáp: Dạ thưa; Anh tu, mà anh thấy anh 

sai. 
 

Kệ 
 
Ngược đời tu tịnh, sống biết sai 

Sửa cái tâm tu, sống lạ kỳ  
Thiên hạ mọi người, ai cũng đúng  

Riêng ta tu đạo, sống phải sai  
 
 

Odense, ngày 27/05/2014 

831. Hỏi. Khai thị là sao, anh có hiểu không, xin 
cho biết, cám ơn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Khai là mở ra, còn thị là chỉ cho 
mình thấy.  

 
Kệ 

 
Soi hồn pháp ấy, rất dịu thâm 

Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 
Bịt tai, nhắm mắt, không mà thấy 
Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 
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Odense, ngày 28/05/2014 
 

832. Hỏi. Lấy cái gì để khai thị?  
 
Đáp: Dạ thưa; Dùng điển cái, để khai thị tâm linh.  

 
        Kệ. 

 
        Điển hồn nhắc nhở, sống biết tu 
        Thiền định tâm linh, mới trở mình 

        Ở đời chúng sanh, thường gian ác 
        Tâm linh khó mở, bệnh triền miên 

_________________________________________________________________ 
Odense, ngày 29/05/2014 
 

833. Hỏi. Thiên Xích là gì, anh Lợi có biết không ? Xin anh cho biết ý kiến.  
 

Đáp: Dạ thưa; Thiên Xích là con đường kết nối với Thượng Đế.  
 

        Kệ. 
 
        Giàu nghèo sống chết, khó này bao 

        Đời đạo song tu, gắng thực hành 
        Mặn, đắng, chua, cay, liều thuốc bổ 

        Nắng, mưa, sương, tuyết, vẫn bình yên 
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Kính gửi bạn Lợi 
Bạn cho mình hỏi điều này. 

 
1. Mình bị bệnh xổ muỗi kinh niên, uống thuốt không hết, bạn có biết thuốt nào trị cho 

mình không? 

 

 
Thành Lợi đáp  

Tôi có giúp người khác bệnh 19 năm, uống xong thì hết, nhưng mà phải học thiền, mới mau 
hết. 

 
Bệnh nầy cũng dễ trị, một lần mua 3 thang thuốc bổ phổi. (thuốc nam, bắc hay tàu) thuốc nào 

cũng được. Khi uống nhớ niệm Phật. 
 

A. Uống thuốc tiên. 

 
 Mua 3 thang, sắc uống 3 ngày sáng, trưa và tối. Rồi ngưng ba ngày không uống. 

 Sau đó mua 3 thang cũng uống ba ngày, sáng trưa và tối. Ngưng ba ngày không uống. 
 Kế tiếp mua 3 thang uống ba ngày, sáng trưa và tối. Ngưng ba ngày không uống. 

 

B. Uống thuốc Phật. 
Trong khi uống thuốc tiên xong, phải uống thêm thuốc Phật, nhiều chừng nào tốt chừng 

nấy. Uống thuốc Phật là hít thở điển quang theo phương pháp chỉ dẫn. Chờ bụng trống 
rồi hít. Coi phương pháp công phu, thở www.voviland.com 
 

Khi mà bạn hết bệnh, thì bạn sẽ là thầy môn nầy. Tôi khẳng định như vậy. 
 

Hỏi. 

Tôi công phu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp, sao tôi thấy tôi không có tiến bộ 
gì cả, từ sức khỏe cho tới tâm linh. Hiện tại bây giờ tôi có tâm trạng rất chán đời, đạo chẳn có 
tiến bộ mà đời thì cô đơn và buồn quá. 

 
Thành Lợi đáp 

Không phải một mình anh chán đời lẫn đạo. Rất nhiều người cũng như anh.  
 
Anh tu theo tôi chỉ dẫn thì sẽ thay đổi cuộc sống anh, rất nhiều người thay đổi. Thường xuyên 

theo dỏi báo điển năng mỗi kỳ.  
 

        Kệ 
 
        Cuộc đời thay đổi, rất dễ tu 

        Tâm linh khai mở, nếu bạn hành 
        Cố gắng thực hành, khi tôi chỉ 

        Bạn là Thầy thuốc, giúp chúng sanh  
 
 

 

 

 
 

http://www.voviland.com/
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Hỏi. 
Tại sao ở việt nam không có ai đứng ra dẫn dắt các bạn đạo như ông 8 ngày xưa đã từng làm. 

 
Thành Lợi đáp  
 

 Trước đây mấy mươi năm, Vô Vi có nói, sau đời Ông Tám. Sẽ có người hướng dẫn môn  
Vô Vi điển quang trường sanh học. www.voviland.com ( tham khảo) 

 
 Bạn đạo muốn ít bệnh hoạn và sống lâu 100 tuổi, tu thành tựu. Tôi giúp giùm, không 

quản ngại.  
 

 Tu không nên cất giấu. Tu mà nói cất giấu là tu, không đạt.  
 
Kính lời 

B/đ. Thành Lợi 
 

 

 

Hello Anh Loi, 
  
Ba của D bị tai biến mạch máu não, hiện tại bị liệt một tay và một chân phía bên trái đã bị 5 

tháng nay rồi. Hiện tại đang nằm bệnh viện chửa trị, nhưng không có tiến bộ. Xin anh có cách 
chi giúp đỡ giùm Ba tôi. Cám ơn anh, hẹn gặp lại.  

 
D 
Bạn đ. A 

 

http://www.voviland.com/
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Thành Lợi đáp 
 

Cánh tay 
 

 Mạch máu bị nghẹt, làm bế tắt hệ thống thần kinh. 

 
 Lấy kim thử máu, đâm vô 10 đầu ngón tay. Nặn máu ra, rồi lau sạch. Chỉ làm một lần. 

 
 Sau đó bấm và chà các mắc xương nhô lên trên bàn tay.  

 

 Có chỗ sẽ đau nhói. Chỗ đau đó là mạch máu bị bế tắc.   
 

 Bấm hoài ngay đó, cho não mình, chuyễn máu nghẹt đi ra. 
 

 Kế đó anh bấm hai ngón tay vào hai mắc xương phía trên và phía dưới cùi chỏ, Bấm 11 

lần. 
 Kế tiếp thì anh kết bàn tay anh và bàn tay bệnh nhân đâu lại. Lận bàn tay bệnh nhân 

ngược lên, kéo tay vẹt ngang ra cho thẳng và ngang vai. Sau đó dùng sức, đẩy cách tay 
cho thụt vào khớp xương vai. Là xong. Anh có thể làm động tác nầy 2-3 lần.  

 
Bàn chân 
 

 Bàn chân cũng vậy, cũng châm vô 10 đầu ngón chân, lau  sạch máu.  
 Bấm và chà các mắc xương nhô trên bàn ngón chân, nhiều lần. Chỗ nào đau, thì đó là 

mạch máu bị bế tắt. Chà và bấm nhiều lần, để phục hồi bộ não và mạch máu khai thông. 
 

 Ngồi thẳng người trên bộ ván hay ghế gỗ dài cứng, tay anh, nắm bàn chân bệnh nhân, 

ấn xuống và đẩy lên, cho bàn chân, gân co giản. 11 lần, 22 lần. 
 

 Sau đó anh đút chân bệnh nhân, co gấp lại giống như số 1.  
 

 Rồi anh dùng hai tay, kéo đầu gối bệnh nhân, cho dây gân giản ra, ngược về phía anh. Là 

xong. 
 

 Động tác nầy có thể làm  2-3  lần. 
 

Uống thuốc Phật rất quan trọng 

 
 Nằm xấp xuống, ngóc cỗ lên, hai chân cong ngược lại. Hít thở điển quang 50 lần.  

 
 Uống thuốc Phật nhiều, phục hồi nhanh chóng. Có thể xem trong phương pháp công phu. 

 

 Trái thận Ba anh bị xuống cấp. Mất hết điển năng. Cái nầy nhà thương, không tìm ra. 
 

 Bệnh tai biến, tới tuổi thì dễ bị. 
 

 Tu thiền, tôi chỉ thì ngừa cái bệnh nầy.  

 
 Vì điển khí, có ngày sẽ xáo trộn trong cơ thể, và sinh ra tai biến hay đột qụy.  
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 Anh học để biết thôi và đừng ra tay. Vì nhà thương họ không thích, đúng hơn là họ không 

giải quyết được.  
 

 Và anh chờ đến lúc nhà thương sa thải, người bệnh tuyệt vọng ở nhà thương. Thì 

may ra, bệnh nhân họ tin tưởng. Những người bị nhà thương làm lờ, họ mới tới tôi. 
 

 Chính trong gia đình tôi, tôi đã giúp hai người bị đột qụy, đi lại được. Họ nằm liệt trong 
giường, vệ sinh hôi thúi. Họ đi lại được, mà họ cũng không hiểu, tôi làm gì và làm cách 
nào giúp họ.  

 
 Anh biết tại sao, tôi giúp họ không?  

 
 Khi tôi tu, họ khinh thường mình. Họ nói tôi, tu Vô Vi vô dụng. Tôi dùng điển giúp họ, mà 

họ không hay. 

 
 Rồi tôi có hướng dẫn tận tình cho họ, tu cho hết bệnh, chỉ cách tập hết bệnh, sống 

trường sanh 100 tuổi, mà tôi có nói và viết ra thành sách 2 ngôn ngữ. Mà họ cứ lơ lơ, 
theo cá tánh cũ. Hết bệnh rồi thôi. 

 
 Tôi nói tôi tu, tôi mới làm được những chuyện kỳ lạ nầy. Rồi tôi khuyên họ nên tu, để ít 

bệnh và sống lâu. Họ cũng không hiểu tại sao, tu sẽ được. Tôi chỉ cho cách giải, mà họ cứ 

lờ lờ. 
 

 Tôi nói, không tu, tai nạn sẽ tới bất ngờ, tránh không nổi. Tai nạn là trược.  
 

 Trược ở trên thế gian nầy đầy dẫy. Trong nhà mình, trong chùa, nhà thờ, quốc hội, 

hãng xưỡng, chỗ làm .v.v. 
 

 Ai tu thì tôi sẽ chỉ cho trược, giải trược, né trược, bớt nạn, bớt bệnh tật, sống lâu 100 tuổi 
và hơn. Tôi dám khẳng định như vậy.  Nếu mình tu luyện điển quang thì sẽ được.  
 

 Bạn thiền và thực hành thì sẽ giác ngộ lời tôi giải thích.  
 

 Tôi giúp cho tới GIÁC NGỘ, mà không hành thì thôi.  
 

 Nhiều người chạy vào chuà, nhà thờ, mà bệnh hoạn, tai nạn không hết, trách Trời Phật 

không giúp. Có người giúp lại không tu. 
 

 Con người phát triển và đạo giáo cũng phát triển. 
 

 Vô Vi nắm cái khoa nầy ” Điển quang Trường Sanh Học”. 

 
 Thiên hạ, có điển mà không học. Tại vì, bản tánh kỳ thị.  

 
 Bệnh hoạn, tai nạn là do điển khí sanh ra. Ai học sẽ sống lâu. 

 

Bđ. Thành Lợi, kính lời 
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Thơ song ngữ việt/ Đan Mạch  

VI ER SÅ SMÅ, MEN VI ER SÅ GODE 

46 

Càng Nhỏ Càng Xinh 

 
Vi er så små, men vi er så gode 
Vi kommer i første række, men de andre 

tror ikke på vi er gode 
De har misforstået os 

Men de, der forstår, respekterer os 
 
Man bliver hurtigt forbavset  

Når man ikke forstår denne ideologi 
Hvis du vil vide noget om den 

Bør du bruge Buddhas energi meditation 
til at finde ud af hvordan 
 

Vi kan komme højt på strå men være 
som de laveste 

Vi er gode, men vi synes ikke vi er 
dygtige 
Så vi opfører os meget normalt 

 
Man kan se på Buddha og Jesus 

De levede og opførte sig meget normalt  
De spiste og de sov hvor som helst 
Deres sjæl og kroppe klarede sig fint 

 
Vi er så små, men vi er så gode 

Vi kommer op i top både i samfundet og 
religionen 
Vi tror på Buddha 

Vi dyrker Hans tanker og håber på, at vi 
alle kan enes ! 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Người nào càng nhỏ càng xinh 
Lên cao phải vậy khiến người không tin 

Đinh ninh mình đã nghe lầm 
Tại sao làm nhỏ khiến người ta kinh 

 
 
Người ta kinh hoảng thất thường 

Tại vì không hiểu những điều cao siêu 
Người nào muốn hiểu lý siêu 

Phải dùng điển Phật pháp thiền mới hay 
 
 

Muốn cao làm thấp mới tài 
Chớ đừng có ỷ mình là ta hay 

Người hay thì chẳng có hay 
Người hay thì phải tầm thường thế thôi 
 

 
Nhìn xem những bậc siêu phàm 

Ai ai cũng nhỏ cũng thường thế nhân 
Ăn nằm ở chốn lao đao 
Tâm thân khổ cực nơi nào cũng kham 

 
Con người càng nhỏ càng hay 

Càng lên tới đĩnh điểm cao đạo đời 
Tin vào đường lối bậc siêu 
Thực hành sẽ được mọi người vẫn hay 

 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
 

6. GIẢI MÊ - PHÁ CHẤP 
 
Giải đi cho hết chuyện mình 

Tham đời thế sự, tại vì còn mê 
Đường về Thiên Quốc lê thê 

Phá đi cái chấp, cái ta lu mờ 
 
Làm thế nào phá được chấp và làm thế nào phá được mê, vì trong cái mê nó có cái chấp và 

trong cái chấp nó có cái mê. Mà hai cái nầy ai cũng có và mắc phải trên đường tu học. Tu hoài 
mà không có phá được chấp, không có phá được mê thì mình sẽ lẩn quẩn, lòng vòng, trong ba 

cõi. Ba cõi giới nầy còn có cái tên thượng, trung, hạ. 
 

Thượng Trung Hạ là sao? 
Cố nhiên người tu nào cũng có những kinh nghiệm thăng tiến trong ba cõi nầy. Mình có thể 

chứng minh như sao. Khi mình tu đã chứng ngộ một điều gì trong tam giới. 
 
Thì khi đó người tu, một lúc mình nói đạo, thuyết đạo hay lắm trong tầng cao siêu. Nghe hấp 

dẫn, rồi mình tiếp tục tu một thời gian, cái cao siêu trong lớp thượng thừa mình vừa thuyết, vừa 
nói, sao nó đi đâu mất tiêu.  

 
Những trường hợp nầy là những trường hợp người tu cao, thượng trung hạ không đồng nhất, 
nên mất mác những thanh điển mà mình đã đạt được. Vì đã lẩn quẩn trong bậc thang mây. 

 
Thang mây là một danh từ, người tu đạo thường nói, thường dùng trong văn chương, ám chỉ 

đường danh lợi. Nếu tu mà còn ham danh lợi và địa vị trong đạo thì đường tu không có vững.  
 
Thế nên người chánh tu là từ bỏ công hầu danh tước là người đi trên thang mây. Thang mây 

đây, là con đường dẫn về Trời.  
 

Một loại thang có dây mà không dây, kêu bằng đi trên không. Đi vào đường chánh tu, là tu Vô Vi 
là đi trên không trung.  
 

Có nghĩa là mình mang một tâm huyết xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, chứ không phải vừa tu, 
vừa mưu cầu hưởng thụ. Nếu mà mình chấp nhận đi trên mây, đi trên không, thì đây chính là 

đường giải thoát. 
 

Thang mây ba bậc rõ ràng 

Người tu phải gánh, phải hành vượt qua 
Không qua là nghĩ Ta Bà 

Làm sao không chấp, không mê cõi đời 
 

Còn mê đời là không sao tu giải thoát.  
 
Giải thoát là sao?  

Giải thoát là mình giải hết nghiệp tâm kêu bằng giải thoát. Còn không giải thoát, là sống trên cõi 
đời, cõi phàm trần, vì công danh và sự nghiệp chất chồng trong trí óc ta ngày đêm không sao 

giải quyết được.  
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Giải quyết được chuyện nầy thì chuyện kia nó đưa tới, làm cho ta cuống cuồng trong sự sống. 
Mà tương lai sau nầy chính mình cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Vì con người không bao giờ 
tồn tại mãi trên thế gian. Qui luật của nó là Sinh, Trụ, Hoại, Diệt hay là Sanh, Lảo, Bệnh, Tử.  

 
Đi tới giai đoạn bệnh rồi chết, thì người ta mới hết hồn, cuộc đời sao quá oan khiên. Không làm 

sao giải quyết được và không làm sao nói được, khi sức lực và tiếng nói thiều thàu, trên giường 
bệnh. Lúc bấy giờ thì hối tiếc những gì đã qua. Con người ta tại sao khổ, tại sao sướng và con 
người tại sao có nghiệp quả chất chồng từ bao nhiêu kiếp mà không thể nào giải thoát được 

vòng Sinh Tử Luân Hồi. 
 

Nghiệp chướng thì phải có, ai cũng vậy, nếu mình chịu tu, chịu giải, thì sẽ thoát.  
 

Giải bằng cách nào đó là điều quan trọng cho mỗi hành giả tu. 
 
1. Giải mê, là giải làm sao?  

 
Ở đời thì mình mê, mà mình không biết mình mê. Thấy, nghe, nghĩ, ham, rồi thích thì mình đã 

mê.  
 
Mê là gì?  

Là mình hướng tâm theo đó, tức nhiên là mình mê.  Nội cái nói, cái câu trả lời của mình thì đã 
thấy mình mê. Họ nói là họ nói việc của họ, chứ không phải việc của mình. Một khi đã mê, thì 

đương nhiên mình sẽ chấp, chấp trong chiều hướng nặng trược mà mình không hay.  
 
Nặng trược là nặng làm sao? 

 
Là mình muốn việc đó phải giải quyết nhanh chóng theo ý nghĩ của mình.  

 
Còn chấp là chấp làm sao?  
 

Là mình bất chấp mọi ý nghĩ của người khác. Rồi mình chỉ cho ý nghĩ của mình là đúng, là sai, 
rồi bắt người khác, nghe theo thì có phải chính mình vừa mê, vừa chấp. 

 
Tu hoài mà vẫn còn mê 
Hay đi lý luận, cho mình thâm cao 

Bất cần thiên hạ ra sao 
Nói năng bất cẩn, tâm thân loạn cuồng 

 
Mình nói năng hổn ẩu và cẩu thả. Thì mình phải giải cái mê.  
 

Trong khi người thực tập chịu sửa giải mê. Người thân của mình, sẽ ngộ nhận một điều, mà ai ai 
cũng vấp phải.  

 
Đó là người thực tập giải mê, trong lúc động loạn đưa tới, thì người tu, mình từ từ tìm nguyên 
nhân để giải quyết vấn đề nội tâm, trong lúc sự việc bị kích động.  

 
Người thân của mình, họ không tu, vì phản ứng sự kích động quá nóng, sẵn có của họ, mà sanh 

ra ngộ nhận người tu, sao khù khờ, chậm chạp.  
 

Kỳ sau tiếp……/…. 
 


