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SỐ 140 NGÀY 01 THÁNG 09 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. 

 
TIẾN HOÁ 

 
Kệ 

 
Tâm linh phát triển, tiến hai chiều 

Đời đạo song hành, ta dẫn chuyên 
THÂN TÂM tu luyện, người hành đạt 

Tiến hoá con người, Phật pháp xuyên 

 
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. 

1193. Hỏi. Mình tu thiền Vô Vi, thuộc về tâm linh cao siêu và khoa học huyền bí, thế nên mình 

hỏi ai, có khả năng để giải đáp? 

1194. Hỏi. Người hỏi đạo, là người tu như thế nào? 

1195. Hỏi. Thế kỹ 21 nầy, thời đại mới, tu kiểu mới, tu theo pháp mới là sao? 

1196. Hỏi. Tại sao, những pháp môn khác, họ không nói điển? Còn Vô Vi nói điển, họ thắc mắc 

nhiều. 

1197. Hỏi. Thế gian, tại sao người tu giúp? 

1198. Hỏi. Máu tham lam, dùng chất khoa học tẩy sạch không? 
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1199. Hỏi. Anh Lợi có biết, tại sao, bệnh hoạn và nạn tai xảy ra? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/08/2015 

1193. Hỏi. Mình tu thiền Vô Vi, thuộc về 
tâm linh cao siêu và khoa học huyền bí, thế 

nên mình hỏi ai, có khả năng để giải đáp? 
 
Đáp: Dạ thưa. Ở đời người học thành tài 

xong, mới có khả năng giúp mình. Đạo cũng 
vậy. Họ chỉ mình chánh điểm. 

 
Kệ 
 

Thiền tu ánh sáng, Phật chiếu ban 
Bác vững niềm tin, Phật dẫn đường 

Giải toả tâm hồn, không uất ức 
Suy tư động loạn, sẽ rời xa 
 

Odense, ngày 23/08/2015 

 
1194. Hỏi. Người hỏi đạo, là người tu như thế 

nào? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người hỏi đạo là người có tu. Và 

tu mau tiến bộ. Người hỏi thì sẽ giải được phiền 
muộn trong nội tâm. 

 
Kệ 
 

Tu hành tiến tới, giới điển quang 
Gần kề ánh sáng, sáng sẽ lan 

Nới rộng thương tình, tâm tiến bước 
Thực hành tu học, luyện tâm thân 
 

 

Odense, ngày 24/08/2015 

1195. Hỏi. Thế kỹ 21 nầy, thời đại mới, tu 
kiểu mới, tu theo pháp mới là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Thời đại mới, tu kiểu mới, là 
tu cả hai: Tâm và Thân. Thiền Vô Vi điển 

quang trường sanh học. 
 

Kệ 
 
Thế kỹ nầy đây, tiến hợp thời 

Tu hành pháp lý, điển Vô Vi 
Việt Nam ánh sáng, trường sanh học 

Tâm thân tu luyện, cả hai chiều 
 

Odense, ngày 25/08/2015 

 
1196. Hỏi. Tại sao, những pháp môn khác, họ 

không nói điển? Còn Vô Vi nói điển, họ thắc mắc 
nhiều. Xin giải đáp. 
 

Đáp: Dạ thưa, Con người ta có điển, họ tìm 
không ra, nên không có nói. Còn Vô Vi tìm ra 

điển quang và con người luyện được. Con khám 
phá ra, Đức Phật Thích ca ngài có điển quang. 
Bác có điển tốt Bác ít bệnh và sống thọ hơn. 

 
Kệ 

 
Vui vẻ nào bằng, có điển quang 
Tâm thân Bác khoẻ, ít lo sầu 

Sống với Phật Trời, tâm sống động 
Tu hành học đạo, giúp thế gian 
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Odense, ngày 26/08/2015 

 
1197. Hỏi. Thế gian, tại sao người tu giúp? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thế gian thì quá trược và 
chỗ nào cũng có. Quốc hội, chỗ linh thiêng, 

chỗ làm việc, ở gia đình v.v. Tu hành giác 
ngộ thì nên giúp thế gian. Chết thì mình 

cũng cần người tu giúp. 
 
Kệ 

 
Ánh sáng đạo đời, giúp nhân gian 

Thoát đi cảnh khổ, bệnh tâm thần  
Chúng sanh mắc bẩy, thầy manh đạo 
Tạo máu tham lam, chốn cửa từ 

 

Odense, ngày 27/08/2015 

1198. Hỏi. Máu tham lam, dùng chất khoa học 
tẩy sạch không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nếu mà dùng chất khoa học tẩy 
sạch máu tham, thì thế gian không có dơ. Hiện 

tại môi sinh quá dơ, là con người có máu tham 
quá nhiều. 

 
Kệ 

 
Máu tham lan rộng, khắp thế gian 
Thế nên tác động, đến Thiên Đàng 

Thế giới bàng hoàng, tâm hoảng sợ 
Giàu nghèo cũng phải, gặp nạn tai 

 

  

 
Odense, ngày 28/08/2015 

 
1199. Hỏi. Anh Lợi có biết, tại sao, bệnh hoạn và nạn tai xảy ra? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bên trong người mình có trược điển và bên ngoài cũng có trược điển. Hai bên 

kích động nhau, nên mình bị tai nạn và bệnh hoạn. 
 
             Kệ 

 
            Ngũ hành vận chuyển, khắp nơi nơi 

            Trược lấn thanh tàn, ta phải bị 
            Nhơn gian khó thoát, tránh nạn tai 
            Bệnh hoạn tiêu trừ, tu sẽ hết 

                           

 

Odense, ngày 29/08/2015 
 

1200. Hỏi. Trong gia đình, nạn tại sao xảy ra hoài, nhờ Thành Lợi chỉ cách, tu thiền để tránh 
được nạn tai? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác tu thiền siêng năng, thì nạn lớn thành nạn nhỏ, bệnh lớn thành bệnh nhỏ. 
Bác tu một thời gian, có kết quả tốt. Rồi đem so sánh Bác với người không tu, nạn của Bác nhỏ 

hơn và bệnh của Bác nhẹ hơn.  
 
             Kệ 

  
             Đây là chơn lý, của càn khôn 

             Vận chuyển khắp nơi, giúp dân lành 
             Cố gắng tham thiền, tu đúng đắn 
             Tâm người thanh nhẹ, hết nạn tai 
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Odense, ngày 30/08/2015 
 

1201. Hỏi. Muốn tránh nạn tai và bớt bệnh thì phải làm sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác làm thinh soi hồn, thiền và uống thuốc Phật nhiều, ai nói gì cũng không 

sao. Mình nên nghĩ, Trời Phật luôn lúc nào cũng độ cho Bác tu.   
 

             Kệ 
 
             Hướng về Trời Phật, pháp sẽ khai 

             Thanh tịnh nam mô, quyết một lòng 
             Quy hội chơn hồn, tâm chất phác 

             Thành tâm tu luyện, nguyện ăn năn 
 

 
Odense, ngày 31/08/2015 
 

1202. Hỏi. Anh Lợi mến. Nhờ Anh chỉ điểm. Mới đầu tu thì mình thấy, mình mạnh.  
 

Tu mười năm trở lên, ngày càn yếu và tu càn lùi, tại sao?.  
 

Anh có cao kiến gì xin chỉ giúp. Tu như vậy làm sao trở về Thiên quốc. Bây giờ thì tôi có bệnh, 
mong anh Lợi giúp dùm, cám ơn nhiều. 
 

Đáp: Dạ thưa; Không phải riêng một mình Bác yếu và tu lùi, phần đông ai cũng bị, mà tìm 
không ra.  

 
Tu phải khỏe mạnh và minh mẫn thì mới đúng.  
 

 Tu đời nay là cả: TÂM VÀ THÂN. 
 

Bác có bệnh thì Bác nên uống thuốc Phật nhiều hơn.  
 
Phương pháp uống thuốc Phật, hít thở điển quang, con có viết trong phương pháp công phu. 

www.voviland.com. Chúc Bác thành công. 
 

             Kệ 
 
             Thuốc Phật thường xuyên, nhớ phải dùng 

              Thanh lọc điển hồn, Bác phải siêng 
              Trược kia sẽ biến, khi hành đúng 

              Sức khoẻ tăng dần, Bác sẽ vui 
              

 

 

 

 

http://www.voviland.com/
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
91. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

 
STOP ISSMELTNING OG 

OVERSVØMMELSE  
 

Højvande, som oversvømmer huse 
Træer og græs bliver ødelagt 
Mennesker og dyr løber spredt 

Og holder sig væk fra regnvand, fordi det 
dræber  

 
Mange mennesker græder og skriger 

Hvorfor oversvømmelser, der spreder sig 
alle steder! 
Folk er meget bange for 

At miste huse, og folk dør uretfærdigt  
 

Ønsker du, at vandet stopper sin stigning 
Mennesker skal ikke tage olie og gas 
Olie og gas er sundt for jorden 

Fjernes det, vil jorden få feber 
 

Jorden er endnu varmere indeni 
Og udefra bliver havvand påvirket direkte 
fra solen 

Jorden har fået meget varme både ude 
og inde 

Derfor inddamper havvand for meget 
 
Skyerne, som indeholder meget 

inddampet havvand 
Slipper vand overalt på jorden 

Årsagen er fjernelsen af gas og olier 
Jorden får feber, smerter og varme, der 
genererer mange 

 
På grund af jordens manglende energi 

opstår oversvømmelse og klima 
forandring 
Fordi vi ikke har tænkt på det 

Nu ønsker vi at leve fredeligt 
Stop grådighed og tag ikke al jordens 

energi 
 
Blodet er menneskers energi 

 
STOP BĂNG TUYẾT TAN VÀ LŨ LỤT, 

NƯỚC DÂNG 
 

Nước dâng cao ngập khỏi nhà 
Ngọn cây, ngọn cỏ cũng đều tan hoang 
Con người, con thú chạy toan 

Tránh xa cơn nước, cuốn đi chết người 
 

 
Nhiều người khóc lóc kêu vang 

Tại sao nước ngập, dâng tràn khắp nơi! 
Khiến cho thiên hạ tơi bời 
Cửa nhà mất hết, dân tình chết oan 

 
 

Muốn cho mực nước khỏi dâng 
Con người đừng có, lấy dầu và gas 
Dầu, gas chất dưỡng Đất lành 

Lấy đi, Đất sẽ, sốt nhiều bên trong 
 

 
Đất sinh quá nóng, bên trong 
Bên ngoài nước biển, mặt Trời chiếu vô 

Hai bên cùng nóng hai chiều 
Khiến cho nước biển, bốc hơi quá nhiều 

 
 
 

Nước thì tích tụ trên mây 
Thế thì rơi xuống, tràn đầy khắp nơi 

Nguyên do là lấy chất dầu 
Đất đau bệnh sốt, sinh ra nóng nhiều 
 

 
 

Vì mình chưa nghĩ ra điều 
Nước dâng vì Đất, thiếu nhiều dưỡng sinh 
Bây giờ muốn sống an bình 

Đừng tham lấy hết, chất dầu và gas 
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Thành Lợi Trị Bệnh 

 

 
 

ÔNG PREBEN 77 TUỔI, NGƯỜI DANMARK BỊ TÊ HAI BÀN CHÂN 3 NĂM, ĐƯỢC THÀNH 
LỢI TRỊ GIÚP HẾT 60%. 

 

Hvis vi fjerner blod, hvad sker der så med 

os! 
Skal vi dø med det samme! 

Og for jorden er det lige sådan! stop 
grådighed 
 

Vi slår os selv 
Hvis vi tager energi 

Jorden kan ikke overleve 
Folk får katastrofer igen og igen 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Máu là sinh lực con người 

Nếu mình lấy, hết việc gì xãy ra 
Con người sẽ bị chết liền 

Đất thì cũng vậy, chớ đừng có tham 
 
 

Chính mình sẽ tự diệt nhau 
Nếu mình tiếp tục, lấy gas và dầu 

Đất không tiếp tục sinh tồn 
Con người sẽ bị, tai ương dài dài 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


