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SỐ 93 NGÀY 11 THÁNG 05 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 Tụ  

 
Kệ  

 
Tu thiền điển Phật, tụ trung tâm 

Phát triển chiều sâu, triết học thiền 
Tâm thiện ý lành, vun sới mãi 

Mai sau đãnh lễ, kiến Bề Trên   
 

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. 

811. Hỏi: Phật là sao, xin thiền gia minh giải? 

812. Hỏi: Còn Tiên là sao, xin thiền gia minh luận? 

813. Hỏi: Tiên có thờ Phật không? 

814. Hỏi: Xác Tiên thì giả thuộc về ngũ hành, còn cái gì là thật?  

815. Hỏi: Làm sao chứng minh được, cái hồn mình mới là thật?  

816. Hỏi: Cái hồn mình là cái gì, hình dáng ra sao, có thể nào diển tả?. 

817. Hỏi: Tại sao cái hồn vô hình và vô tướng? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/05/2014 

811. Hỏi. Phật là sao, xin thiền gia minh 

giải? 

Đáp: Dạ thưa; Ông Phật có 3 luồng điển 
tinh, khí, thần và hào quang. Nên ổng có thể 

giúp cho chúng sanh, mạnh khoẻ và bớt 
phiền não. 

 
Kệ 
 

Hào quang cuả Phật, chiếu phát ra 
Giúp đỡ chúng sanh, giải độc tà 

Nếu ai có lòng, tu tưởng Phật 
Thực hành tu thiện, sống thăng hoa 
 

Odense, ngày 03/05/2014 
 

812. Hỏi. Còn Tiên là sao, xin thiền gia minh 
luận? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tiên thì lo luyện phép, cắp lấy 
điển ngũ hành của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, mà 

không biết, cuối cùng Tiên cũng bệnh, chết và 
hết phép. Vì thể xác của Tiên là xác giả, thuộc 

về ngũ hành. 
 
Cuối cùng Tiên cũng phải tu thiền và luyện điển 

quang như Phật.  
 

Kệ 
 
Tu thiền giác ngộ, đạo càn khôn 

Hiểu điển âm dương, sống với Trời 
Bất diệt linh hồn, luôn phát triển 

Hào quang pháp Phật, thật vô biên 
 

Odense, ngày 04/05/2014 

813. Hỏi. Tiên có thờ Phật không? 

Đáp: Dạ thưa; Tiên có thờ Phật, nhưng mà 

không chịu hành theo Phật. Phật thì bỏ hết 
ngũ hành. Còn Tiên thì không. 

 
Tiên hay đa nghi, nên Tiên với Tiên hay đấu 
phép. 

 
Kệ 

 
Tiên là võ Phật, động tay chân 

Hoá phép người xem, thuộc võ biền 
Tà thuật ngũ hành, thì sẽ hết 
Tham mê đấu phép, hại chúng sanh 

 
 

Odense, ngày 05/05/2014 
 
814. Hỏi. Xác Tiên thì giả thuộc về ngũ hành, 

còn cái gì là thật?  
  

Đáp: Dạ thưa; Cái hồn mình mới là thật và bất 
diệt. 
 

Kệ 
 

Xác Tiên bao bộc, bởi ngũ hành 
Đến kỳ mục rã, cũng phải tan 
Chỉ có linh hồn, mới là chánh 

Hào quang toả sáng, ngọc Minh Châu 
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Odense, ngày 06/05/2014 

 
815. Hỏi. Làm sao chứng minh được, cái 

hồn mình mới là thật?  
 
Đáp: Dạ thưa; Khi mà tu chứng thì mình 

phải viết ra bằng chữ, văn Phật, điển Phật 
minh giải. Cái hồn là thật, cái xác là giả. 

Chết thì tan. 
 
Anh đâu có thấy linh hồn Đức Phật và Đức 

Chuá ra sao. Đúng không?. Thì Anh tìm ra 
trong kinh sách. Thì chữ nghĩa đại diện cho 

linh hồn Ngài. Nhưng có người lợi dụng lời 
Ngài làm kinh giả, vì khi xưa Ngài không có 
viết sách.  
 

Ngày nay văn minh hơn, có bút tích và tên 
tác giả đàng hoàn, trách trường hợp giả 

kinh. Nên điển văn Phật xuất hiện và chứng 
minh, bằng điển thơ. Điển thơ nó giúp cho 
mình phát quang ánh sáng cuả Đại Bi.   

 
Chính Anh là nhà Bác Học, anh cũng không 

có thấy hồn Anh ra sao, Anh muốn diển tả 
cái trí khôn của Anh thì cũng phải viết ra 
bằng chữ. Đúng không? Thì chữ nghĩa đại 

diện cho linh hồn Anh, nhưng Bác học ở cõi 
Thế gian, trược. Trên Anh còn cõi Thiên 

Đàng, Vô Vi bất diệt. 
 
Kệ 

 
Luận từ văn điển, viết thành thơ 

Viết ra triết lý, ở cõi Trời 
Phát ra chơn lý, tròn sống động 

Âm ba quấn quýt, quyện trong Anh 
 
 

Odense, ngày 07/05/2014 

816. Hỏi. Cái hồn mình là cái gì, hình dáng ra 
sao, có thể nào diển tả?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Linh hồn mình nó là điển cái cuả 
Hắc Bì Phật, vừa là ánh sáng hào quang lửa đỏ 

của Mâu Ni Châu. Thoạt có, thoạt không, có hình 
mà không hình, không hình mà có hình. Đi đến 

Thượng Đế vô hình và vô tướng. Anh cảm nhận 
được sự kỳ diệu.  

 
Kệ 
 

Hồn mình điển cái, thật cao sang 
Phát ra ánh sáng, rất dịu dàng 

Thanh thản trong lòng, luôn tưởng Phật 
Nam mô biệt niệm, nguyện lai sinh 
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Odense, ngày 08/05/2014 
817. Hỏi. Tại sao cái hồn vô hình và vô tướng?  

 
Đáp: Dạ thưa; Nó vô hình và vô tướng thì mới chứng là bất diệt.  
 

Bất diệt thì mới biến hoá được Hữu Vi và Vô Vi. Thoạt có, thoạt không. Lúc cần thì có, 
lúc không, thì không. 

 
Vô hình, vô tướng cũng là tánh cách của Thượng Đế, huyền dịu vô song.  
 

Để tôi chứng minh qua Đức Thầy Vĩ Kiên cho Anh thấy, có lúc anh thấy Thầy cao siêu, có lúc 
anh thấy Thầy giống như người bình thường.  

 
Anh biết hình ảnh như vậy, là như thế nào không? Cái đó là lúc ẩn lúc hiện. 
Không cần thiết, cho những người thiếu trí thấy, cái oai vệ của mình. Ai biết được thì biết, ai 

không biết thì thôi. Nên có người thấy, lúc hình ảnh Thầy bình thường, lại hổn láo.  
 

Bởi vì, khi tu, đi đến tối thượng, thì không cần thiết, phải làm như chúng sanh nghĩ, là phải oai.  
Đi đến tối thượng, khi thì phải làm cái nùi giẻ, cho thiên hạ chùi, chà, đạp, đánh, chửi. 

 
Mắt phàm mình hiểu ít, mình đòi hỏi Ông Thượng Đế hiện ra. Khi mà bái kiến Ngài, chỉ có nước 
chết, và tu đời đời, kiếp kiếp.  

 
Bái kiến được rồi và không dám bái kiến lần thứ hai. Uy lực của Ngài kinh hồn, lo trở về tu, để 

đạt được như Ngài. Anh luyện được kim cang bất hoại, thì sẽ ngộ Ngài để thấy cái uy lực. 
 
         Kệ 

 
         Muốn có chiều sâu, của đạo mầu 

         Pháp thiền điển Phật, nhớ đào sâu 
         Vô Vi pháp lý, tu bằng điển 
         Trường sanh bất diệt, điển tâm minh 
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Thơ song ngữ việt/ Đan Mạch  

DU KAN BLIVE PSYKISK SYG AF AT BRUGE SMS FOR MEGET  

44 

Sử dụng SMS điện thoại cầm tay quá nhiều 

Sẽ Bị Bệnh Thần Kinh  

 

 

Det er en slags ny sygdom 
Der kommer direkte fra mobiltelefonen 
Hvis du vil undgå den 

Så skynd dig at meditere Vo Vi 
 

Fordi vi ved, at det er atmosfæren 
Der kan gøre dig psykisk syg 
Sygdommen kan være svær at undgå 

Fordi den er spredt ud i hele samfundet 
 

Man opdager den ikke med det samme 
Men lidt senere vil man kunne se 
At de ting, som jeg har skrevet 

Er korrekte, hvis man tænker sig om 
 

I fremtiden vil sygdommen blive mere 
udbredt 
Så forstå mig ret, når jeg siger 

At du kan forbedre din situation 
Hvis du dyrker meditation, og dermed 

undgår den slags farlige sygdomme 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

 

Bệnh nầy là bệnh mới sinh 
Phát từ điện thoại cầm tay của mình 
Nếu mình muốn tránh bệnh lây 

Mau mau tu luyện pháp thiền Vô Vi 
 

Khi mà mình biết khí sinh 
Nó làm mình bệnh thần kinh sau nầy 
Bệnh nầy rất khó tránh xa 

Bởi vì lan rộng khắp ngoài thế gian 
 

Người ta chưa có nhìn ra 
Sau nầy sẽ thấy nhiều người bệnh điên 
Những gì tôi viết bên trên 

Sẽ là sự thật nếu mình nghĩ xa 
 

Tương lai bệnh sẽ lan tràn 
Người ta mới hiểu lời tôi thật thà 
Bây giờ mình phải sửa mình 

Lo tu thiền định thoát ra bệnh tình 
 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
 

 BỆNH NAN Y – BỆNH DI TRUYỀN – BỆNH KHOA HỌC 
 

Bệnh tình nan giải khổ tâm 

Không sao biết được, ngày nào tới phiên 
Nan y bá bệnh triền miên 

Người nào cũng phải, mang phiền nội tâm 
 
Thưa Cô Bác Anh Chị bệnh nan y là bệnh gì! Mà ai nấy cũng sợ khi nghe nhắc đến mình bị bệnh 

nan y. Bệnh thì có hai loại bệnh, một loại bệnh di truyền và một loại bệnh không di truyền.  
 

Mà hầu hết các loại không di truyền, dần dần cũng sẽ biến thái thành di truyền. Thế nên người 
nào không bị bệnh nan y, rồi cũng sẽ trở thành bệnh nan y.  
 

Tại sao vậy! Bệnh là do chất nhiễm độc từ trong tế bào, trong vi trùng, ẩn tàng trong điển khí.  
 

Điển khí đó ở đâu mà hình thành?  
Thưa Cô Bác Anh Chị, điển khí đó, do chất phối hợp của âm dương. Mà âm dương, do ngũ hành 
hóa thể. Và được vận chuyển qua cơ thể và khối óc ta, rồi biến thành Energi là sức sống. Energi 

sức sống nầy là điển khí của vũ trụ quang kết thành.  
 

Thí dụ: 
Cái cọng rau, cái rễ hút nước ở dưới đất, còn cái ngọn hút hơi nóng của mặt Trời, hơi lạnh mặt 
Trăng và không khí. Nhờ bốn luồng điển thiên tạo nầy mà cọng rau, mới xanh chồi nở nhụy, 

đơm bông kết trái. Con người sống cũng nhờ bốn luồng điển nầy, để phát triển. Sức hút quả Địa 
cầu làm cho người ta thăng bằng và nhờ không khí mà người ta có nguyên lực. 

 
Nguyên năng sinh lực vận hành 
Cơ quan Trời đất cấu thành ngày đêm 

Sinh ra nguyên khí nhiều màu 
Càn khôn vận chuyển đêm ngày đổi trao 

 
Nguyên lực nầy, thể hiện cách thức sống, qua nhiều chiều khác nhau, do khí điển của mình tạo 
thành.  

Tại sao con người bị bệnh?  
Bệnh nó sanh ra nhiều nguyên tố tích trử của nhiều năm, nhiều tháng trong con người, mà khoa 

học cũng đã thừa nhận. Như là bệnh di truyền trong giòng họ, như là quan hệ cha và con. Còn 
nói về bệnh di truyền do tiền kiếp hay nhiều kiếp kết tụ thành thì khoa học không tin, vì khoa 

học chưa đã thấu về tâm linh học, về siêu giác học. Về tâm linh học hay còn gọi là khoa học 
huyền bí, học về siêu giác học là vượt qua khoa học vật chất. Khoa học vật chất chỉ hình dung 
vật thể biến dạng theo thể trạng của vật thể theo thời kỳ, mà khoa học vật chất chưa hình dung 

nổi, sự biến dạng của vật thể từ khoa học huyền bí mà ra. 
 

Huyền vi tạo hóa gây nên 
Trong không mà có, chuyển xoay thần hồn 
Thần hồn sức mạnh vạn linh 

Cũng trong huyền bí, huyền vi tạo thành 
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Đây nói về khoa học huyền bí. Bệnh di truyền là một căn bệnh từ ngàn xưa để lại, vì Cha Ông 

chúng ta sống quá lâu và nhiễm độc quá nhiều. Mà người nào cũng có ông bà tổ tiên. Con người 
được xây dựng nên là do tinh huyết của cha ông chúng ta, mà ai ai cũng phải công nhận, mà 
phần đông, mình đâu có biết, cha ông ta đã nhiễm độc tố quá nhiều là do sức sống bên ngoài 

xâm nhập vào tinh huyết được luân lưu nhiều kiếp rồi đến chúng ta.  
 

Chất độc nầy là điển khí của cha ông ta tạo thành và cộng thêm của chúng ta gây ra, thì làm 
sao khoa học họ tìm ra.  
 

Khoa học họ phân tách vi trùng học, họ chưa phân tách được điển khí, điển quang. Mà vi trùng 
học từ đâu phát xuất ra, họ còn chưa biết hết mà, nếu mà họ biết nguyên thủy của vi trùng học 

phát xuất từ điển quang mà ra, như Con nói bên trên thì họ đã trị rồi. Theo khoa học tâm linh. 
 

Ngày nay khoa học họ chỉ sử dụng một tí xíu của điển quang để trị bệnh. Đó là họ dùng tia sáng 
Lase qua máy móc, mà tia sáng Lase đó, nó cũng có sẵn trong người của mỗi cá nhân, mà họ 
tìm chưa ra. Đó là điển quang trong người. 

 
Điển quang ánh sáng trên cao 

Phát ra thanh điển, truyền sang người đời 
Người đời sống bởi điển quang 
Tinh ba vũ trụ, kết duyên thành người 

 
Điển quang là do sự kết tụ của vũ trụ quang là Tinh Tú, Nhật quang và Nguyệt quang mà hình 

thành khí điển hay điển quang.  
 
Ba luồng điển khí phát ra từ trường là ánh sáng và kết hợp lẫn nhau bằng sự cọ sát mà sinh ra 

luồng khí điển. Với sự cọ sát của ba luồng ánh sáng kia mà phun ra những hạt tia sáng mà người 
ta gọi đó là hạt phân tử hay là hạt quang tử. Hạt quang tử nầy chiếu lấp lánh mà người tu thiền 

gọi là hà sa. Hạt quang tử nầy bay lấp lánh ngoài không gian mà mọi người ai nấy hít vào khí 
điển của thiên nhiên thì cảm thấy mình rất khỏe mà không biết tại sao. Nhất là những vùng có 
không khí trong sạch, như là ngoài biển hoặc đồng quê chẳng hạn. Hạt quang tử nầy chỉ có 

người thiền Vô Vi mới hiểu thôi, chứ khoa học chưa có cái tên quang tử nầy. Hạt quang tử nầy 
nó còn có cái tên nửa gọi là Nguyên Hạt đồng nhất. 

 
Con người ta sống về điển quang, chứ con người ta sống về cái gì, nếu con người ta không sống 
về điển quang, thì làm sao con người cục kịch và di động.  

 
Ai đã làm ra vật chất?  

Có phải mình dùng điển của con người mà tạo ra vật chất?  Mà vật chất là do điển quang kết tụ 
thành. Chứ không phải loài người làm ra vật chất, không có điển quang làm gì có cái cây cao su, 
có hòn đá, có sắt, có than..v.v. Loài người chỉ mượn cái hình thức vật chất giả tạo, để mà phát 

triển cho đời sống con người mỗi ngày tinh vi hơn.  
 

Chứ loài người chưa có làm được cái cây hay cục đá, thì làm sao gọi là vĩnh cửu. Cái vĩnh cửu là 
không phải ở trên trái đất nầy. Cái vĩnh cửu là cái tâm linh, trí giác mới là vĩnh cửu. Như là tâm 
linh tri giác của Đức Chúa và của Đức Phật.v.v. 

 
Tâm linh tri giác phần hồn 

Ở trên thượng giới cao tầng thanh quang 
Chúa ban Phật phát nhiều tầng 

Tâm giao cảm mến siêu tầng bề trên 
Còn tiếp kỳ sau ...../.  


