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SỐ 123 NGÀY 11 THÁNG 03 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. 

 
BIẾN HÓA 

 
Kệ 

 
Đạo đời tiến triển, Phật pháp tu 

Biến hóa thâm sâu, của pháp thiền 
Tu luyện Di Đà, ta sẽ hóa 

Thâm niên tu luyện, sẽ thành công  
 

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. 

1053. Hỏi: Nguyên do gì, tạo ra sân hận? 

1054. Hỏi: Căm thù sẽ ra sao? 

1055. Hỏi: Tại sao con người bị bệnh nhiều? 

1056. Hỏi: Bệnh từ đâu sanh ra? 

1057. Hỏi: Trở về không là sao? 

1058. Hỏi: Thuốc Phật, hít thở, có tác dụng gì? 

1059. Hỏi: Tại sao con người lì lợm? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/03/2015 

1053. Hỏi. Nguyên do gì, tạo ra sân hận? 

 
Đáp: Dạ thưa. Luồng điển động loạn, thù 

hằn, nghĩ chuyện xấu, ghanh ghét và ích kỉ. 
 
Kệ 

 
Điển trược trong mình, khó giải yên 

Tạo ra sân hận, ở trong lòng 
Lo tu để giải, tà khí điển 
Ghanh ghét thêm chi, chỉ tạo phiền 

 

Odense, ngày 03/03/2015 
 

1054. Hỏi. Căm thù sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Căm thù sẽ bị hoạ bất ngờ.  

 
Kệ 

 
Căm thù sẽ hại, đến tương lai 

Tai hoạ xảy ra, khó mà lường 
Nhập định tham thiền, nên xoá bỏ 
Thù hằn tâm bệnh, tất sẽ tan 

 
 

Odense, ngày 04/03/2015 

1055. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh 

nhiều? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tiền kiếp đã có trược, bây 

giờ lại hút thêm trược. 
 

Kệ 
 
Trược ẩn trong mình, khó giải thông 

Sanh ra độc khí, ở trong lòng 
Khó tránh bệnh tình, khi trở chứng 

Thiền tu dùng điển, Phật giải ra 
 

Odense, ngày 05/03/2015 
 

1056. Hỏi. Bệnh từ đâu sanh ra? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh từ điển khí sanh ra. 

 
Kệ 

 
Bệnh tình từ điển, trược sanh ra 
Nếu biết ăn năn, tránh trược tà 

Khí tốt trong lành, tất sẽ hiện 
Tu thiền luyện đạo, sẽ gặp may 

 
 

Odense, ngày 06/03/2015 
 
1057. Hỏi. Trở về không là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trở về không là trở về sự 

thanh nhẹ. 
 
Kệ 

 
Cái gì mệt quá, dứt bỏ đi 

Đem vô nó mệt, ở trong lòng  
Cơn bệnh hoành hành, không giải quyết 
Nên dùng thuốc Phật, hít thở không 

 

Odense, ngày 07/03/2015 

1058. Hỏi. Thuốc Phật, hít thở, có tác dụng gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Thuốc Phật có tác dụng trị bá 
bệnh, giúp cho mình thọ thêm và ít bệnh tật. 

 
Kệ 
 

Thuốc nầy linh nghiệm, giúp điển quang 
Công phu cố gắng, sống thọ bền 

Tâm thật tu hành, nên cày cấy 
Điển quang của Phật, giúp Bác minh 
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Odense, ngày 08/03/2015 
 

1059. Hỏi. Tại sao con người lì lợm? 
 
Đáp: Dạ thưa; Vì chưa có nạn. 

 
             Kệ  
 

             Còn bạc, có quyền, mạnh tự nhiên 
             Nạn tai chưa tới, chẳng biết phiền 
             Tu luyện tham thiền, luôn luôn nghĩ 

             Cầu Trời giảm bớt, xóa nạn tai  
___________________________________________________________________________________ 

 

Odense, ngày 09/03/2015 
 

1060. Hỏi. Bất nhân là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bất nhân thì không đúng là người.  
 
            Kệ 

 
            Đừng nên cay đắng, khó lòng tu 

            Cố gắng công phu, Phật sẽ phù 
            Hộ độ cho mình, đừng nóng nảy 
            Thành tâm tu luyện, tất sẽ yên 

     
         

 

 

TÌM BẠN ĐẠO DỊCH SÁCH: TRƯỜNG SANH HỌC  
 

Bạn đạo Thành Lợi viết xong quyển sách song ngữ Việt và Đan Mạch: 
Quyển sách nầy có tên: Trường Sanh Học.  
 

Sách nầy giúp người tu thiền Vô Vi điển quang sẽ sống trung bình 100 tuổi và hơn.  
 

Ít bệnh tật. Ngừa và trị bệnh ung thư. 
 
Thành Lợi, tìm bạn đạo giúp dịch ra đủ ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Tây Ban Nha.v.v,  

Rất mong sự hợp tác và giúp đỡ của bạn đạo.  
 

Xin liên lạc email. lethanhloi@hotmail.com 
 

Mấy chục năm trước Vô Vi có nói, sau nầy Vô Vi tiến tới Điển quang Trường Sanh Học. 
Giúp người sống trung bình 100 tuổi và hơn. Điển quang sẽ giúp được.  
 

 

mailto:lethanhloi@hotmail.com
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Thơ song ngữ Việt /Đan Mạch 

Nr.75 

 
ÅRSAGER TIL JORDSKÆLV 
 

I mange år og i mange måneder har vi 
forstået 

Årsager til jordskælv  
Natur og mennesker har forbindelse med 
hinanden 

Hvis vi ikke forstår det, så ødelægger vi 
os selv igen og igen  

 
Men hvis vi forstår klart  

Vil naturkatastrofer stoppe med det 
samme  
Årsagen er, 

At vi graver, vi borer, vi fjerner mange 
bjerge og flytter en masse jord mange 

steder i verden 
 
Bjergfolk og skov destruktion  

Tunnel arbejder, minedrift og gravende 
dybt til bygninger  

Og stadigvæk udvinder vi gas og olie  
Så mister vi jordens smukke energi 
 

Jorden drejer hurtigt   
Mere end et tusind kilometer i timen 

Jorden er meget blød indeni 
Ved den høje hastigheds drejning af 
jorden 

Så opstår der jordskælv, stedet var 
stadig blødt  

 
Vi graver i miner og borer alle steder i 
verden uden ansvar 

I flere lande i verden, også i 
Guldminer, sølvminer, oliefelter  

Diamantminer og kulminer… for at skaffe 
egen rigdom  
 

Mere gravning, mere boring skaber forsat 
jordskælv 

Ligesom orme spiser huller i æbler 
Lande drejes ofte til kollaps  
Fordi ingen af os forstår, og i stedet siger 

vi, at Gud straffer!  
 

Nr.75 

 
Nguyên Nhân Động Đất 
 

Nguyên nhân động đất gây ra 
Nhiều năm nhiều tháng thì mình cũng 

hiểu 
Thiên nhiên liên hệ con người 
Nếu mình không hiểu thì mình phá thêm 

 
 

 
Còn như mình hiểu rõ ràng 

Thiên nhiên sẽ hết không còn tai ương 
Lý do mình bị tai ương 
Mình đào, mình động nhiều nơi Địa Cầu 

 
 

 
 
Người thì phá núi, phá rừng 

Đào hầm, đào mỏ, đào hang đường hầm 
Lại còn lấy gas lấy dầu 

Tuỷ tinh của Đất còn gì xinh tươi 
 
 

Đất thì xoay chuyển rất nhanh 
Hơn ngàn cây số một giờ tính ra 

Trong lòng trái Đất rất mềm 
Đất xoay phải sập, những nơi còn mềm 
 

 
 

 
Mình đào, mình khoét tùm lum 
Ở trên thế giới nước nào cũng tham 

Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu 
Kim cương, than đá, cho mình giàu to 

 
 
 

Đào nhiều, Đất phải nát tan 
Giống như qủa táo, sâu ăn thủng vào 

Đất xoay phải sập là thường 
Tại vì không hiểu cho là Thiên Cơ! 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
TỰ ÁI CHE LẤP VINH QUANG 

 

THƯỢNG ĐẾ VÀ CON NGƯỜI 
 

Còn tiếp kỳ trước…… 
 
Trên thế gian nầy, tất cả những tôn giáo, hay những nhà có hiểu biết thần học. Họ 

cũng nói nôm na về Thượng Đế, nhưng không có giống con: Thượng Đế và mình là một, giống 
nhau.  

 
Ngài cũng giống như Anh, như Chị và như Con. Nếu Ngài không giống Anh, không 

giống Chị, không giống Con, thì mình đâu có nghĩ là có Ngài.  

 
Thế nên Ngài ngự khắp cả nơi nơi. Nếu không có Ngài chỉ giáo thì mình biết đâu là lẽ 

sống, mình biết đâu là con người, mình biết đâu là tình người, mình biết đâu là đồng loại, một 
dáng hình tinh anh, giống nhau. 
 

Nếu mình không giống như nhau 
Tại sao mình biết, thân nầy Trời ban! 

Trời ban cho sắc, cho hương 
Hương thơm thanh đẹp, hương hoa của hồn 

 

Con người ta có linh hồn, có tôn giáo tin và có tôn giáo không tin. Nhưng người ta 
không chứng được, còn Vô Vi chứng được. 

 
Linh hồn đó ở đâu? 
 

Dạ thưa! Linh hồn đó nó ở trong tiếng nói, linh hồn đó nó ở trong nụ cười, linh hồn 
đó nó ở trong tâm của chúng ta.  

 
Tại sao, con người ta có linh hồn, lấy cái gì khẳng định. Điều nầy thì khoa 

học họ không tin. Vậy mình, có bằng chứng gì không? 
 
Dạ thưa! Khoa học không tin là đúng.  

Vì Khoa học không có học tu về tâm linh. Nhưng mà đến lúc Ông khoa học, bệnh gần 
chết. Thì Ông khoa học lại tin con người ta có linh hồn. Tới đây Ông khoa học mới biết là muộn 

Nu har vi forstået 

At vi skal passe på, stoppe straks  
Hvis vi ikke stopper, forsætter jordens 

katastrofer 
Indtil vores død, og vi får ingen 
begravelses plads på jorden  

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

Bây giờ mình hết lu mờ 

Phải nên thận trọng, ngưng ngay tức thì 
Không ngưng, Đất động tơi bời 

Đến khi mình chết, không còn Đất chôn 
 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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rồi.  

 
Rồi nhiều người lợi dụng người khác, tin có phần linh hồn, rồi đem ra vẽ vời, cầu xin 

Ngài Thượng Đế ban ơn. Cho linh hồn người nầy về Tây Phương Cực Lạc và Thiên Đàng.  

 
Cái chuyện cầu khẩn, van xin là không bao giờ: Khoa học và thực tế.  

 
Chính nhà khoa học, cũng nên hiểu chuyện van xin, cầu khẩn, là không có phải là 

khoa học: Con người phải: 

Học mới đạt bằng cấp và tu mới tới Thiên Đàng. 
 

Con biết Ngài Thượng Đế có hẳn hòi, mà người khác lại không tin. Con lần lượt phân 
tách, đức tín của Ngài Thượng Đế, có những gì, và những gì, mà loài người mình có.  

 
Cô Bác coi hai bên có phù hợp tương đồng nhau không.  

 

Dạ thưa! Ngài Thượng Đế có tất cả những gì trong vũ trụ có, như mình thấy là: Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mặt Trời, mặt Trăng và các vì Tinh Tú. Ngoài những việc nêu trên thì Ngài 

còn có cái Hào Quang vô tận, ít có người thấy và biết. Bác tu tới kim cang bất hoại thì Bác sẽ 
chứng phần hào quang của Thượng Đế rất kinh hồn.  

 

Mình phải tu xuất hồn, vượt qua hư không đại định thì mới thấy, mới biết cái Hào 
Quang của Thượng Đế. 

 
Vậy thì giữa Thượng Đế có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mặt Trời, mặt Trăng, Tinh 

Tú và hào quang, mà con đã nói bên trên. Và đối với con người có liên hệ như thế nào, 

mà con cho là con người cũng giống như Thượng Đế?  
 

Mình coi dưới đây là phần phân tích tương quan giữa Đại Vũ Trụ là Thượng Đế và 
Tiểu Vũ Trụ là con người, có sự mật thiết tương quan giống nhau.  
 

 
 Thượng Đế có: 

 
1. Kim (thuộc về Khí)................................... 

2. Mộc (thuộc về Cây sự phát triển)................ 
3. Thủy (thuộc về Nước)………………………………….. 
4. Hỏa (thuộc về Lửa)................................... 

 
 

5. Thổ (thuộc về Đất)................................... 
 
6. Mặt Trời (thuộc dương khí)........................ 

7. Mặt Trăng (thuộc âm khí).......................... 
8. Tinh Tú (ngôi sao).................................... 

9. Hào Quang ( ánh sáng )............................ 
 

 
 Người ta có: 

 
1. Hơi thở (Phổi là chủ)  
2. Sức mạnh phát triển (Gan là chủ) 
3. ¾ cơ thể con người là nước. Tương quan với 
trái đất cũng có ¾ nước (Thận là chủ) 

4. Máu (Tim là chủ) 
 

5. Đồ ăn, cặn bả, vật, người (Tì là Bao tử, là 
chủ) 
6. Con Mắt trái (dương tính) 

7. Con mắt phải (âm tính) 
8. Điểm linh quang  (linh hồn) 

9. Trí tuệ (điển quang) 
 

 
Nếu mà so sánh thì sự quang chiếu bên trên chẳng có thấy gì là tương quan lẫn 

nhau. Một đàng Thượng Đế thì quá to. Một đàng thì con người thì quá nhỏ. Mà Anh cho rằng 

Thượng Đế và con người giống nhau. Tôi vẫn còn không tin, lời Anh phân tách. Là đúng. 
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Anh coi thêm phần dưới đây, thì Anh sẽ thấy hết hồn. Cái chứng minh, nhiều chi tiết 

kỷ càng.  
 

Dạ thưa! Sở dĩ, con người quá nhỏ, so giới Thượng Đế là vì: Con người là tiểu hồn 

của Thượng Đế, nên được chiết thân ra từ Ngài, nên nhỏ.  
 

Nhưng mà ý chí con người vẫn bằng Thượng Đế. Và Thượng Đế có: Kim Mộc Thủy 
Hỏa Thổ, mặt Trời mặt Trăng, Tinh Tú và Hào Quang. So với con người cũng thế, không khác gì 
nhau. Năm bộ phận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ được thâu nhỏ lại thành năm bộ phận cho con người 

đó là, Tim Gan Tì Phế Thận.  
 

Đây là bộ máy huyền vi của tạo hóa của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ của Thượng Đế Ngài 
gắn cho con người và loài vật. Ngoài ra, hai con mắt của con người, cũng giống như hai con mắt 

của Thượng Đế đó là mặt Trời và mặt Trăng, để cho con người quang chiếu. Thế nên hai con mắt 
của Thượng Đế soi cả ngày lẫn đêm. Anh có làm cái gì mờ ám, Ngài cũng biết.  
 

Mặt Trăng quang chiếu ban đêm 
Để cho mảnh đất, sinh tồn nên thơ 

Mặt Trời quang chiếu ban ngày 
Để cho thiên hạ, ấm êm tình Trời 

 

Tại sao, mặt Trời và mặt Trăng là hai con mắt của Thượng Đế?  
 

Dạ thưa! Nếu mà Ông Thượng Đế, Ổng không có hai con mắt vĩ đại như vậy, để 
chiếu hoặc quan sát ngày và đêm của vũ trụ, thì lấy gì Ổng Thượng Đế kiểm soát vũ trụ nầy.  

 

Nên mặt Trời và mặt Trăng là hai luồng điển của Ông Trời quang chiếu xuống thế 
gian. Và con người ta, cần phải có hai luồng điển âm dương nầy, là hai con mắt để nhìn thấy vũ 

trụ và sự biến hóa của vạn linh.  
 

Mặt Trời là khí dương nóng, mặt Trăng là khí âm lạnh. Nhờ có nóng, nhờ có lạnh điều hòa, mà 

vạn vật mới sinh tồn và phát triển. 
 

Trong con người, cũng nhờ có điển nóng, nhờ có điển lạnh thì người ta mới quân bình và có sự 
cảm giác, để phát triển sự sống và văn minh. Con người, mà quá nóng hoặc quá lạnh thì sẽ mất 
đi sự sinh tồn. Kêu bằng chết. 

 
Con người mất hết âm dương 

Là con người chết, hoàn về cõi âm 
Địa linh hút hết phần hồn 
Phải tu phải luyện, nguyên hình hồi sinh 

 
Con người có hai con mắt để quan sát: 

 
Con mắt trái là dương. Dương tánh, luôn luôn lúc nào cũng nằm bên trái. Đây là qui luật của 
huyền bí và cũng là qui luật của khoa học, mà ít ai hay biết. 

 
Nếu mà khoa học không đứng về sự suy thái, bên trái của con người hay sự suy thái bên trái của 

xã hội, thì không phải là khoa học và khoa học không có tiến nhanh.  
 

Khoa học đang đứng, trong cái phần âm, phần trái, để cấu trúc cái phần dương: Là hiện tại 
những cái gì, mình đang xài, đang phát triển. 
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Nếu mà vận dụng cái nguyên lý trái nầy:  
Con người sẽ phát triển văn minh vô cực. Anh phải học thiền điển quang, thì anh sẽ công nhận 
sự phát triển vô cực và vô song nầy của Vô Vi.  

 
 Nguyên lý của nó từ không: mà có.  

 
 Trái cẳng ngỗng với khoa học: Có là có. Nhưng mà khoa học, đã áp dụng nguyên lý trên 

để phát triển, mà không hay. Chưa giác ngộ chiều sâu của vũ trụ, từ không mà có.  

 

 Chưa thành hình chiếc xe: Thì trí tưởng tượng ở trong KHÔNG, vẻ ra chiếc xe. Thấy chiếc 
xe, cho rằng có. Mà không biết, chiếc xe đó, nó từ KHÔNG mà hình thành. Và mình mượn 

điển ngũ hành, để tạo chúng. Nhưng mà chiếc xe nầy, nó sẽ hư, chết và chiếc xe khác sẽ 
biến hoá tiếp tới tột đỉnh. Khi mà tới tột đỉnh, thì cũng phải tu. Vì chiếc xe, cũng phải bị 

huỷ diệt. Nó nằm trong nguyên lý âm dương, lệ thuộc ngũ hành. Nó cũng phải chết, như 
con người.  
 

 Sở dĩ có vật chất và khoa học: Là Thượng Đế, giúp cho loài người sống phát triển, có dư 
thời giờ để tu giải thoát kiếp người và sau đó hoà nhập vào Thượng Đế. Sống trên thiên 
đàng, không còn ở thế gian. Thế gian là cái giả tạm cho vật chất.  

 
Con mắt phải là âm. Âm thì luôn lúc nào cũng đứng về bên phải.  

Tại sao? Dạ thưa để lôi cuốn cái phần dương tánh đi lên.  
 
Thí dụ hiện thời Anh thấy cái gì Anh cũng cho là phải là đúng.  

Theo con mắt nhìn đời của Anh, cái gì Anh cũng cho là Anh phải. Mà Anh cho người khác sai, từ 
xưa cho tới bây giờ. 

 
Thật sự càn khôn vũ trụ nầy không có cái gì là đúng hết, chỉ tạm thời thôi. Nếu mà đúng hết thì 
khoa học đã dừng chân.  

 
Nếu mà đúng hết thì càn khôn vũ trụ sẽ ngừng luôn. Đây là qui luật được sắp xếp theo thiên cơ 

chuyển hóa. Đây là bánh xe tạo hóa, không một ai, mà đi qua khỏi qui luật nầy. Tại sao?  
 
Vì đây là phần tiến hóa của khoa học Thượng Đế, vì đây là phần tiến hóa của tâm linh. 

 
Anh không chấp nhận, rồi anh cũng sẽ phải chấp nhận. Muốn lên, muốn tiến hóa phải 

có định luật kéo trì.  
 
Định luật kéo trì là thuộc về âm. Mà âm cũng là dương luôn, khi mà hai trạng thái nầy đồng 

nhất. Đó là định luật tiến hóa bên ngoài vũ trụ và bên trong con người thúc đẩy một linh hồn 
tiến lên cùng Thượng Đế.  

 
Luồng Điện khoa học, mà mình xài hiện nay, cũng nằm trong nguyên lý nầy. 

 
Còn tiếp ...... 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 


