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SỐ 216 NGÀY 21 THÁNG 10 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. 

 
 

CÂY NGUYÊN LINH 
 

Kệ 

 

Cây nầy mọc ở, chốn trần gian 
Phải luyện kim cang, mới thọ hình 

Dung điểm đạo Trời, ta học hỏi 
Trở lại Nguyên Linh, hiển hiện hình 

 

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. 

1813. Hỏi. Trược là gì?  

1814. Hỏi. Tại sao có trược ?  

1815. Hỏi. Thiên tai là sao ?   

1816. Hỏi. Thượng Đế đang chỉnh đốn quả Địa Cầu bằng cách nào ?  

1817. Hỏi. Chính mình hồi phục bằng cách nào ?  

1818. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh hoạn và tai nạn mới hồi tâm ? 

1819. Hỏi. Trời ở đâu, Phật ở đâu, xin chỉ rõ, nhiều người tu, mong mỏi ngàn năm, sao chẳng 

thấy ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/01/2017 

 
1813. Hỏi. Trược là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Trược là luồng điển xấu, trong cơ tạng chúng ta và bên ngoài cũng có khắp nơi.  
 

Thí dụ, trong quốc hội, chùa chiền, nhà thương, nhà thờ, trong gia đình, nơi trường học, chỗ 
làm việc, trong con người, con thú. v.v. 

 

 

Kệ 
 
Trược khí trong ngoài, khắp không gian 

Rất dễ cho ta, phải nhiễm trần 
Học pháp tu thiền, thanh lọc điển 

Giải tan uất hận, ở tim gan 
 

 

 
 

Odense, ngày 13/10/2017 
 
1814. Hỏi. Tại sao có trược?  

 
Đáp: Dạ thưa; Tại vì con người quá tham lam, chiếm hết quả địa cầu, giành giựt cả không 

gian, khiến trược ô, chỗ nào cũng có.  
 
Trược thì sanh ra bệnh hoạn, hổn loạn, chiến tranh, cướp đoạt, chết chốc và thiên tai.  

 

  

Kệ 
 

Tâm người ác trược, quá thâm sâu 
Giành giựt tranh nhau, quả Địa Cầu 
Bán hết linh hồn, theo vật chất 

Khiến cho trược khí, bệnh nan y 
 

 

               
 

Odense, ngày 14/10/2017 
 

1815. Hỏi. Thiên tai là sao?  
 
Đáp: Dạ thưa; Thiên tai là tại con người gây ra, không phải Thượng Đế.  

 
Con người không minh triết điều xấu xa, tệ hại, do lòng tham lam vô hạn, gây ra, rồi đổ thừa 

Thiên Tai là do Ông Trời. 
 
Con người quá tham lam, lấy hết, tinh tuỷ của Trái Đất (dầu, gas.v.v.), thành ra, trái Đất, thiếu 

tinh tuỷ, núi lửa phun ra, âm dương xáo trộn, khiến thời tiết bất hòa.  
 

Thêm vào đó, con người, dời non, lấp biển, đào quặng mỏ, làm quả Địa cầu, mất thăng bằng, 
sanh ra, nước dâng khắp nơi.  
 

Ông Trời sanh ra chúng sanh, không lẽ, ổng diệt chúng sanh.  
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Chúng sanh là Ổng và Ổng là chúng sanh. Không lẽ Ổng diệt Ổng.  

 
Tại vì con người tối tăm, không thấy mình tham lam, làm hư hỏng và phá nát quả Địa Cầu.  

 
Mong con người biết lầm lổi, ăn năn, sám hối, mà không đổ tội Thượng Đế làm Thiên Tai.  
 

Thượng Đế Ngài đang chỉnh đốn quả Địa Cầu. 
 

 
Kệ 

 
Chính mình tạo dựng, mối đớn đau 
Tham lam tinh tuỷ, quả Địa Cầu 

Hút hết điển lành, trong Đất Mẹ 
Tạo nên khí trược, khắp thế gian 

  

 

           
 

Odense, ngày 15/10/2017 
 
1816. Hỏi. Thượng Đế đang chỉnh đốn quả Địa Cầu bằng cách nào ? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Ngài chuyển ánh hào quang xuống nhân gian, cho người tu, minh giải những 

điều chơn lý cho mọi người cùng biết, sự ngu muội của con người, tự phá vở quả Địa Cầu.  
 
Vì lòng tham lam vô hạn.  

 
Muốn chỉnh đốn quả Địa Cầu trở về thuần khiết trong sạch, con người nên tu thiền, giải trược 

khí trong bản thân, thì bản thân tốt và quả Địa Cầu cũng thay đổi. 
 

 
Kệ 
 

Tu thiền giải trược, ở trong ta 
Bản thân minh triết, sống thuận hòa 

Trí óc của mình, thêm minh mẫn 
Sống lâu không trược, tránh bệnh đau 
 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 16/10/2017 

 
1817. Hỏi. Chính mình hồi phục bằng cách nào ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Nói những lời diệu ngọt và chân lý thì đâu có ai thèm nghe.  
 

Ngưới đời họ thích nghe, tiền, tình, danh vọng. Mà tiền, tình, danh vọng, ai cũng mang tội ác và 
bệnh đau. Nhưng mà họ không biết, chính vì tham.  
 

Thế nên bản thân bị bệnh hoạn và tai nạn thì mình sẽ hồi tâm.  
 

Thấy chuyện tham lam nó không có kết quả tốt cho bản thân và nguy hại cho nhân loại.  
 

Nếu các nhà lãnh đạo, khoa học tu thiền, diệt được lòng tham, thì thiên cơ sẽ thay đổi. 
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Kệ 

 
Tham thiền sẽ rõ, được nghiệp thân 

Xưa kia tiền kiếp, đã không hiền 
Lãnh đạo tu thiền, tâm sửa tiến 
Thiên tình ban rải, sống thọ yên  

 

 

 
 

 

Odense, ngày 17/10/2017 
 
1818. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh hoạn và tai nạn mới hồi tâm ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tại vì bản chất tham mê, ngu muội và lì lợm. Tưởng mình là số một, khinh khi 

Trời Phật.  
 

 
Kệ 
 

Bản tánh con người, khó đổi thay 
Dù cho chơn lý, phát thanh đài 

Họ cứ miệt mài, trong tham vọng 
Trừ khi tai nạn, tới hồi tâm 
 

       

 

 
Odense, ngày 18/10/2017 

 
1819. Hỏi. Trời ở đâu, Phật ở đâu, xin chỉ rõ, nhiều người tu, mong mỏi ngàn năm, sao chẳng 

thấy?    
Đáp. Dạ thưa. Anh tu Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học thì Anh sẽ chứng có Trời Phật, đã và 
đang hằng hữu khai ân và giúp đỡ anh, trong mọi hoàn cảnh.  

 

 

Kệ 
 

Tu thiền mới nhận, được điều may 
Mới hay Trời Phật, giúp đỡ mình 
Thấy được thân mình, mang quá trược 

Hành thiền giải trược, vượt thế gian 
 

 

 
 

 

Odense, ngày 19/10/2017 
 

1820. Hỏi.  Trời Phật giúp bằng cách nào?   
  
Đáp. Dạ thưa. Anh làm một việc gì thành tài, thì anh sẽ thấy. Anh bị hoạn nạn, bệnh tật thì 

anh sẽ thấy, Trời Phật sẽ hiện diện bên anh và giúp đỡ anh, theo trình độ và nghiệp chướng của 
anh.  
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Anh không thể nào quá tham lam.  

 
Vì Ngài ân độ anh theo khả năng của anh. Nếu tiền kiếp anh làm phước nhiều thì anh sẽ nhận 

nhiều. Tiền kiếp anh, làm phước ít, anh nhận ít.  
 
Anh tu thiền Vô Vi, anh sẽ nhận được ánh hồng ân của Ngài quang chiếu.  

 
Yếu trở thành mạnh khỏe và dốt trở thành thông minh. 

 

 

Kệ 
 
Con người khoẻ mạnh, tránh bệnh đau 

Phải lo tu luyện, điển trong mình 
*Thuốc Phật uống nhiều, theo tông chỉ ( Uống 

Thuốc Phật là hít thở theo phương pháp Phật, trong phương pháp 
chỉ dẫn hành thiền. www.voviland.com 

Chỉ cần tâm niệm, nguyện Nam Mô 
 

 

 
 

 

 

 

 
TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

CÂY NGUYÊN LINH 

 
Thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến 

 
Hôm nay tôi xin phép quý Cô Bác Anh Chị cho phép tôi nói về cây Nguyên Linh như thế nào, mà 

quý vị nghe trong Thiên Đàng Du Ký. Cây Nguyên Linh đó là hình tượng và tướng tinh của người 
chân tu. Được kết tụ từ, ĐIỂN, TÂM VÀ THÂN.  
 

Sự thật thì mình luyện thì sẽ có và chứng minh xác thực là trong mỗi hành giả Vô Vi, ai đều 
cũng trồng được cây Nguyên Linh của mình.  

 
Bằng chứng là tôi đã trồng và thực hành, qua Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt 
Nam.  

 
Để chứng minh cái pháp nầy đúng, giúp cho, ĐIỂN, TÂM vàTHÂN đạt quân bình, khoẻ mạnh và 

ít bệnh tật.  
 
Quý Cô Bác Anh Chị có thể kiểm chứng, qua hình ảnh, thi thơ, kinh kệ mà nhiều năm qua tôi đã 

âm thầm chứng minh thực tế.  
 

Không có điều gì u ơ, chỉ có tâm hành giả, trung thực, thiền và hành qua tông chỉ của Vô Vi. 
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Tôi đã ghi chép rất nhiều kết quả và kinh nghiệm, trong kinh kệ, thi thơ và hình ảnh đạt được 
để chia sẽ cùng bạn đạo, mình có thể nghiên cức, lấy đó làm kinh nghiệm tu học.  

 
Việc tu học phải đòi hỏi sự siêng năng, trung thành, nghiêm chỉnh thì sẽ có kết quả như ý muốn 
mình mong đạt. 

 
Ngày xưa thì Cô Bác Anh Chị không nhìn rõ được, ai đúng, ai sai, ai có kết quả khả quan và ai 

không kết quả. Cái miệng, họ có thể ru ngủ các bạn. 
 
Ngày nay hình ảnh, thi thơ, kinh kệ và sách vở thì chứng minh thực sự và rõ ràng.  

Nói có sách vở, mách có chứng từ và hình ảnh.  
 

Thế nên Cô Bác và Anh Chị dễ dàng nhận định, là mình có cây NGUYÊN LINH chính chắn.  
 
Tôi là người thực tiển, thực hành PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM, 

chứng minh cho quý vị Cô Bác Anh Chị thấy. Là mọi người trong chúng ta, ai cũng có thể thực 
hiện được. Và KHÔNG CÓ CẦU XIN.  

 
Nếu mà quý vị tu, CẦU XIN, CÚNG VÁY, MỘNG TƯỞNG Trời Phật giúp, thì THƯỢNG ĐẾ không 

chấp nhận.  
 
CẦU XIN, CÚNG VÁY, MỘNG TƯỞNG, là quý vị, tự làm mình lụn bại và đánh mất, lòng DŨNG 

CẢM của chính mình và Thượng Đế. Ngài mong mỏi, mọi chúng sanh, ai ai cũng dũng cảm như 
Ngài.   

 
Quý vị có thể nói, người khác hành được và mình cũng hành được.  
 

Chỉ có một con đường duy nhất, ngắn nhất, là mình mượn KINH NGHIỆM của người đi 
trước, để lại.  

 
Tu để đóng góp, tu để chia sẽ cùng nhau tiến bộ. Quý Cô Bác Anh Chị có CÂY NGUYÊN LINH rõ 
ràng, dũng mãnh và anh dũng. Tự mình trồng, tự mình nấu và tự mình minh.  

 
 Dung điểm của mình có sẳn, trong tim gan và khối óc. Do phần hồn quản lý.  

 
 Quý vị, nhìn đó, mà hành, thì tự mình sẽ khai mở. Chính mình là một tiểu LINH QUANG, 

CÂY NGUYÊN LINH TỐT đại diện cho Càn Khôn Vũ Trụ. 

 
 Chuyện tu hành có kết quả tốt, không có ai muốn dấu diếm và cất kĩ.  

 
Ở ĐỜI cái gì tốt, ai cũng muốn cất dấu làm của riêng và buôn bán để kiếm lời.  
 

Còn ở ĐẠO, ở VÔ VI thì tôi nói và trình bày ra tất cả, không vụ lợi cá nhân.  
 

Quý vị nào có tâm đạo, thực hành thì thâu đạt hết tất cả, mà không tốn đồng xu.  
 
Thời đại nầy mình nên tu. ĐIỂN, TÂM và THÂN quân bình.  

 
ĐIỂN, TÂM và THÂN quân bình như thế nào thì quý vị có thể tham khảo, trong hình ảnh, thi 

thơ, kinh kệ và sách vở của tôi.  
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Khi mà quý vị nhận định rõ. 
 

ĐIỂN QUANG là gì, TÂM ĐỊNH và THÂN QUÂN BÌNH ra sao thì quý vị có thể đánh giá mình và 
người khác.  
 

Có như vậy thì đường tu mình mới tiến.  
Tiến tới Điển Quang, tiến tới Tâm Định và tiến tới Thân quân bình.  

Đó là cây NGUYÊN LINH CỦA CHÍNH MÌNH.  
 
Tôi không có dấu các bạn làm gì. Cái gì tôi cũng bày ra bằng thi thơ, kinh kệ và hình ảnh cho 

quý vị dễ dàng nghiên cứu và suy đón.  
 

Vì trong Đạo, có rất nhiều ma tăng, họ lợi dụng đạo, nhép lời Phật và ru ngủ các bạn qua hành 
trình của Đức Phật, mà chính họ không làm.  
 

Quý vị làm, quý vị mới đạt, thì đây mới là khoa học.  
 

Giúp cho mình GIÁC NGỘ, mở trí sáng suốt, THÔNG MINH, không lụn bại, không van xin và 
không suy nhược.  

 
Quý vị thực hành thiền Điển Quang thì quý vị sống thọ thêm trung bình trăm tuổi và hơn.  
 

Trong dân gian, người VN đã có và thường hay cầu chúc nhau trong dịp Thành Hôn.  
 

CHÚC CÔ DÂU VÀ CHÚ RỄ SỐNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, ĐỂN RĂNG LONG VÀ TỐC 
BẠC.  
 

Quý vị muốn đạt được điều hạnh phúc, sống lâu, đến răng long, đầu bạc thì mình phải tu thiền 
luyện điển, không nên ngồi đó mà cầu xin.  

 
Trời Phật và quý vị, không ai, mà ban cho người lười biếng.  
 

Người VN, ai ai cũng tu thiền luyện điển, thì chắc chắn sẽ sống thọ trung bình một trăm tuổi và 
hơn mà Thượng Đế ân ban.  

 
Đây là thông điệp, mà Thượng Đế ban cho chúng sanh, ban cho người VN. Tu Thiền, luyện điển.  
 

Trời Phật có điển và bạn cũng có điển.  
 

Tự mình tạo lấy qua phương pháp hành thiền, để tránh bệnh tật và sống thọ.  
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        CÂY NGUYÊN LINH LÊ THÀNH LỢI 
 

        CÂY nầy mọc ở, chốn Trần Gian  
        NGUYÊN Thuỷ Thiên Tôn, đã dưỡng trồng 
        LINH điển Ngọc Hoàng, luôn ban chiếu 

        LÊ Sơn Thánh Mẩu, cũng tặng ban 
        THÀNH quả Đạo Đời, tâm nung nấu 

        LỢI ích cho đời, gắng điểm tô 
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