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SỐ 94 NGÀY 21 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 Tầm  

 
Kệ  

 
Thiên không diệu giác, học tiến hoài 

Thiên tầng khai mở, biết lầm sai 
Thiên Cung có tội, phải bị đày 

Thiên tầm linh điển, tiến về không  
 

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. 

818. Hỏi: Khi nào mình biết, tâm linh mình được thăng hoa? 

819. Hỏi: Báo kỳ trước anh Lợi có viết: Đạo Càn Khôn. Vậy Đạo Càn Khôn là đạo gì, xin giải 

thích? Cám ơn Anh. Bạn đạo.  

820. Hỏi: Khi nào thiên hạ, mới bình yên? 

821. Hỏi: Phụ quốc gia là sao? 

822. Hỏi: Truy thiên mạng là truy như thế nào? 

823. Hỏi: Thiên tầm là sao? 

824. Hỏi: Vô Vi Pháp Lý là sao, Thiền gia Lê Thành Lợi có hiểu không, xin cho biết? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/05/2014 

818. Hỏi. Khi nào mình biết, tâm linh mình 

được thăng hoa? 

Đáp: Dạ thưa; Điển hồn mình được thanh 
nhẹ và sáng suốt. 

 
Kệ 

 
Điển hồn thanh nhẹ, phát thanh quang 
Trí tâm vui vẻ, sống yêu người 

Thích cảnh tu hành, luôn giúp đỡ 
Mong sao thiên hạ, sống bình yên 

 

Odense, ngày 13/05/2014 
 

819. Hỏi. Báo kỳ trước anh Lợi có viết: Đạo Càn 
Khôn. Vậy Đạo Càn Khôn là đạo gì, xin giải 
thích? Cám ơn Anh. Bạn đạo.  

 
Đáp: Dạ thưa; Đạo Càn Khôn là đạo của 

Thượng Đế. Là đời đạo song tu. Anh tu mà tâm 
linh phát triển tới mọi nơi và Thượng Đế thì anh 

biết: Đạo Càn Khôn.  
 
Kệ 

 
Càn khôn vận chuyển, độ nhơn sinh 

Giúp đỡ tâm linh, tiến về Trời 
Nơi đó có Cha và Phật Tổ 
Ngày đêm mong mỏi, tiểu linh căn 

 

Odense, ngày 24/05/2014 

820. Hỏi. Khi nào thiên hạ, mới bình yên? 

Đáp: Dạ thưa; Khi lãnh tụ tu. Quan văn và 

quan võ, bất ái tiền và không sợ chết.  
 
Kệ 

 
Thấy người đói khổ, sống rất thương 

Tâm vương giúp đỡ, vượt đói nghèo 
Sống cảnh thanh bình, không trộm cướp 
Dân thiền hiếu thảo, Phụ quốc gia 

 

Odense, ngày 25/05/2014 

 
821. Hỏi. Phụ quốc gia là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Phụ là cha, quốc là nước.  
 

Kệ 
 

Mẫu nghi quốc nước, vạn dân thiền 
Bá tánh hiền lành, sống diệt tham 
Tham sân khó tránh, con đường bệnh 

Tắt hẳn tâm linh, cướp giựt giành 
 

Odense, ngày 26/05/2014 

 
822. Hỏi. Truy thiên mạng là truy như thế 

nào? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tận lực. 

 
Kệ 

 
Nhìn về trước mặt, học tâm linh 

Hỏi sao tâm địa, quá trược tà? 
Tâm tỉnh tu hành, tận hết sức 
Thiên tình ban rải, dạy chúng sinh 

 

Odense, ngày 27/05/2014 

823. Hỏi. Thiên tầm là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tâm mình tu thiền, hướng về 
thanh và không.   

 
Kệ 
 

Thiên tầm tu định, hướng về thanh 
Đời đạo vây quanh, khó thực hành 

Trong trược thúc lòng, tu tiến bước 
Hành trình gian khổ, khó nài bao 
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Odense, ngày 28/05/2014 
 

824. Hỏi. Vô Vi Pháp Lý là sao, Thiền gia Lê Thành Lợi có hiểu không, xin cho biết? 
 
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi là nhỏ nhất, mà cũng là vĩ đại nhất.  

 
Vô Vi: là không, không và không.  

 
Thì ba cái không: là Thiên đàng, Địa ngục, Nhơn gian, là không. 
 

Không, không, không thì mới hoà được càn khôn. Càn khôn là Thượng Đế. 
 

        Kệ. 
 
        Càn khôn vũ trụ chung vòng 

        Mặt Trời cũng thế, một vòng sáng choang 
        Địa hình không giới đường dây 

        Ba vòng kết lại, hiển linh sao Trời 
____________________________________________________________________ 

 
        Còn pháp lý: là có một không hai.   
 

         Kệ 
 

         Vô Vi tu đạo, nói phải hành 
         Pháp lý rành rành, một không hai 
         Tâm nói thân hành, không lay chuyển 

         Càn khôn vũ trụ, ở trong ta 
          

 

 

Cám ơn Chú Lợi 
 

Cháu rất vui mừng, được chú Lợi giúp đỡ cho Ba cháu trong những ngày Ba cháu bị đột qụy, 
không đi được. Sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Tưởng chừng cuộc đời Ba kết thúc.  
 

Từ khi Ba đi bệnh viện về thì bị đột qụy. Không biết có phải là tại nhà thương làm không. 
 

Nhà thương thì cũng để mình chịu tật như vậy. Gia đình không biết phải làm sao.  
 
Mai gặp chú Lợi giữa đường và nhờ chú Lợi chữa trị 2 lần. Thì ngày nay Ba cháu đi được, nhưng 

không mạnh như lúc xưa. 
 

Hỏi: 825. Chú Lợi có cách nào giúp cho Ba cháu đi lại mạnh như xưa, xin cám ơn chú. 
 
Cháu NT 
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Chú Lợi đáp 825 

 
Nói Ba cháu muốn mạnh như xưa. Tập đứng lên và ngồi xuống, tay vịn cạnh bàn hay cạnh cửa, 

làm như vậy cho hai chân mạnh.  
 
Sau đó tập làm thể dục Di Đà. Lạy Phật theo khả năng của mình. 

 
Còn muốn sống lâu, nên thuốc thuốc Phật thường xuyên. Hít thở điển quang, môn trường sanh 

học. Thì nó giúp mình sống dai thêm. Rãnh thì học niệm Phật.  
 
Kính lời 

Chú Lợi  
 

 
Kính gởi Chú Lợi 

 
Hỏi: 826.  
 

Nhờ Chú minh giải giùm. Tôi tu thiền cũng gần 15 năm, liên tục hành thiền và ít khi nào gián 
đoạn. Có vài lần bệnh ngủ quên không thiền, không biết có sao không? 

 
Còn vấn đề thứ hai, tôi không biết hỏi ai, ngoài chú. Hy vọng chú sẽ giúp tôi bằng điển quang. 

Sự lo âu nầy khó tu.  
 
Một trăm lần, tôi nằm chiêm bao, thấy mình đi lạc đường.  

Vậy sự chiêm bao, có liên hệ với công việc mình tu không, tôi lo lắng, rất nhiều năm. 
Nhờ Chú giúp đỡ và giải giùm. Rất mong tin. 

 
Cám ơn chú BD 
 

 
Thành Lợi đáp 826 

 
1. Bệnh có ngủ quên, không hành thiền, cũng không sao. Miễn là Bác tiếp tục tu thì Bề Trên 

sẽ giúp. 
2. Nằm chiêm bao cũng là học. Ban ngày chư Tiên và chư Phật có độ cho Bác tu. Nhưng mà 

mình ít chú ý, vấn đề tu. Tu cũng là công việc hằng ngày. Mình đối xử ra sao, mình bỏ 

quên không hành.  
 

Nên Bề Trên cho Bác nằm chiêm bao thấy mình đi lạc đường, là mình tu sai. 
 

 Tu sai thì sửa lại cũng dễ dàng. Làm hiền thôi. Ai nói gì mình cũng đừng xen vào.  

 Niệm Phật cho nhiều và uống thuốc Phật thường xuyên thì sẽ đi đúng đường. 
 

Kính bác 
Thành Lợi 
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Thơ song ngữ việt/ Đan Mạch  

VI ER SÅ STORE, MEN VI ER SÅ ONDE 

45 

Càng Lớn Càng Tồi 

 
Vi er så store men vi er så onde 
Vi er så vrede og vi er så nysgerrige 

Der opstår mange uenigheder 
Vi tror vi er så stærke og så gode 

 
Men vi begår alle store fejl 
Fordi vi altid har ønsket at arbejde med 

stor status  
Man kender os overalt 

For vores grådighed og foragt for andre 
mennesker 
 

Omverdenen har ofte påpeget vores 
ondskab 

Og prøvet at få os til at se vores fejl 
Men vi vil ikke høre 
Og snart vil vi være uden venner og uden 

familie 
 

Man har kun oplevet et årtusinde skifte 
Fra himlen sendes der bud til jorden, at vi 
ikke skal ønske stor status 

Nogle gange er vi gået i fælden 
Fordi vi er så grådige 

 
Vi er store, men vi kan huske jeres 
anbefalinger 

Om ikke at være så vilde med høj status 
fordi den tryllebinder os så vi taber vores 

ære 
Penge, kærlighed og høj status omringer 

os 
Vi er så store, men vi fejler gang på gang 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Người cao càng lớn càng tồi 
Càng hay hung dữ càng hay rình mò 

Sinh ra cái tánh bất bình 
Ỷ mình to lớn ỷ mình tài cao 

 
Người nào cũng bị tội cao 
Tại vì làm chuyện tài trời ngồi cao 

Nơi nao cũng có ghi hình 
Con người tham vọng ỷ mình khinh khi 

 
 
 

Chuyện tình nhắn nhủ từng li 
Xin người nhìn lại cái sai của mình 

Vì cao mình chẳng chịu nghe 
Sau nầy chẳng có bạn bè người thân 
 

 
 

Thiên niên mới có một lần 
Nhỏ lời xuống thế xin đừng làm to 
Một khi mình vướng mắc lò 

Buông ra không kịp tại vì tội tham 
 

 
Người to xin nhớ mấy lời 
Đừng mê danh vọng biến mình bại danh 

Tiền tình danh nghiệp vây quanh 
Người to quen lối làm tồi xưa nay 

 
 

 
 
 

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 
 
Tiếp theo kỳ trước ...../.  

 
Như vậy bệnh di truyền là do chất khí điển trong ta phát xuất ra, từ nhiều kiếp tái dựng thành 

mà ai ai cũng phải chịu. Chính nhà bác sĩ cũng phải bó tay luôn, khi mắc bệnh di truyền. Ngoài 
chứng bệnh di truyền đó, còn một loại bệnh do khoa học gây nên từ chất hữu cơ, chất hoá học.  
 

Ngày nay khoa học phát triển quá mạnh, các chất phóng xạ, các chất hóa học xử dụng thật 
nhiều, để đáp ứng với nhu cầu hiện tại. Người ta chạy đua theo vật chất để phát triển hầu để 

kiếm miếng cơm, manh áo, các nhà khoa học xử dụng muôn chiều, làm thế nào để thu lợi. Họ vì 
vật chất quyền lợi cá nhân mà làm ô nhiễm quả địa cầu, qua hình thức kỹ nghệ tân tiến. Họ tận 
dụng tất cả những gì trái đất có, họ tận dụng tất cả những gì người ta thích, để đưa con người 

vào thời kỳ hủy hoại là phải lâm bệnh theo khoa học ngày nay. 
 

Ngày nay khoa học tối tân 
Tại sao con bệnh chết mòn chết non? 
Chết non là cứ lo bòn 

Của Trời của Đất của người thế gian 
 

Tại sao khoa học càng ngày càng tối tân, giúp đỡ nhân sinh nhiều lãnh vực nhiều khía 
cạnh, mà Con nói người ta bị bệnh nan y là do khoa học phát triển?  
 

Bây giờ mình thử mình cầm bất cứ cái gì trong tay, coi cái đó có chất độc. Cái chất độc là cái 
chất hóa học xử dụng quá nhiều trong đồ ăn, cũng như trong kỹ nghệ chế biến. Mình ăn mình 

xài toàn là chất độc, chưa nói mình đi làm trong hãng biết bao nhiêu người bệnh ung thư chết 
luôn, sau một thời kỳ làm việc. Mà người ta thưa kiện kiện đủ thứ, sau khi bác sĩ tìm ra là do 
chất hóa học trong nhà máy gây nên. 

 
Còn một loại người khá đông, trong quần chúng không làm trong nhà máy hoặc có làm mà chưa 

phát bệnh ung thư, dần dần cũng sẽ phát bệnh.  
 

Vì ảnh hưởng đời sống quá mạnh trong các chất hóa học xử dụng trong đồ ăn, đồ uống. Trong 
khi mình mắc bệnh nan y nhẹ, vì sức phản khán của tế bào trong người mình còn mạnh, nên 
chưa phát sinh, vô tình mình đã có thai nghén. Thì mình đã cấy thêm cho con cháu mình loại vi 

trùng nan y mà mình mang trong người mình không hay.  
 

Rồi con mình cũng không hay, tiếp tục đem vi trùng từ các chất hóa học qua đồ ăn đồ uống. Mà 
ai ai cũng phải đi con đường nầy. Lâu ngày vi trùng nan y nầy nó càng ngày càng mạnh thêm 
mà sanh ra bệnh nan y. Khiến một số người bị bệnh nan y rất trẻ mà mất mạng và một số khác 

lớn tuổi hơn, cũng mất mạng vì bệnh nan y, như là ung thư gan, ung thư bao tử, ung thư đường 
ruột, ung thư phổi, ho lao, suyễn, ung thư máu, ung thư óc. Dần dần ai cũng bị ung thư. 
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Những người nào có bệnh nầy là di truyền, vì các loại bệnh nan y, nó nằm trong khí điển, máu 
huyết mà ra. Chính các nhà khoa học cũng phải công nhận điều nầy. 
 

Còn một loại bệnh nan y nầy, rất nặng và nguy hại vô cùng, đó là do chất phóng xạ hóa học từ 
vũ khí chiến tranh phóng ra, như những vùng nào mà bị bom đạn trong thời kỳ chiến tranh. Dân 

chúng ở đây sẽ bị bệnh, vì chất phóng xạ, khi phung ra và sẽ bay lên, trong một phạm vi nào 
đó, thì các chất hóa học phóng xạ nầy sẽ rớt xuống. Tại sao? 
 

Vì các chất phóng xạ nặng hơn không khí, thế nên những người chung quanh vùng chiến tranh 
sẽ bị bệnh nan y hoặc nhiều chứng bệnh kỳ quái sanh ra. Như ở Nhật Bản, Đại Hàn và nặng 

nhất là ở Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh. Vào thời kỳ chiến tranh nầy, ở miền Nam cây trái tự 
nhiên vàng lá chết hết, sau một cuộc bom đạn gây ra. Chất phóng xạ còn thấm dưới đất và 

chúng ta trồng hoa màu, hoa màu sẽ hút những chất phóng xạ nầy và lớn lên, vì chất phóng xạ 
loãng dần, nên hoa mầu dẫn phát triển được.  
 

Chúng ta ăn vào thì sinh bệnh không hay, mà người nào ở VN cũng phải ăn các chất hoa màu. 
Trẻ em bị bệnh kỳ quái và thanh niên khoảng 30 tuổi là bị bệnh ung thư. Hiện nay ở VN còn 

chứng bệnh Viêm mũi là do khí độc quá mạnh, hít vào mà không có chỗ giải ra. Cái chứng bệnh 
nầy, lâu ngày sẽ trở thành ung thư luôn, vì con vi trùng nầy nằm trong máu huyết mỗi ngày 
mạnh thêm và nó sẽ di truyền lây thêm.  

 
 Chất hóa học phóng xạ, nguy hiểm mạnh như thế thì làm nhiều người bị thiệt hại, làm người ta 

chết non hoặc bị bệnh di truyền ở VN.  
 
Mà Con thấy hình như gia đình nào, hoặc bà con họ hàng mình và những người không quen, 

cũng chết vì bệnh ung thư. Thì các chỗ khác bị bom hàng tiệu tấn trong chiến tranh sẽ còn thê 
thảm hơn. Nếu không tin, thì thử thí dụ làm một bài toán thống kê ở VN thì biết liền, hoặc hỏi 

bác sĩ ở VN thì chắc ăn. 
  
Càng ngày con người ta càng giảm thọ nhiều, đáng lẽ khoa học càng ngày càng tân tiến thì giúp 

con người ta sống lâu mới đúng. Chứ tại sao khoa học càng ngày càng tối tân thì người ta mau 
chết sớm, có phải là khoa học dởm không?  

 
Khoa học nói thì hay, thử mình bị bệnh ung thư, mà chính mình là bác sĩ. Hỏi tại sao ông là bác 
sĩ mà ông bị bệnh ung thư, thì ông không biết trả lời và ông không biết vì sao ông bệnh. Ông nói 

đông rồi ông nói tây.  
 

Khoa học chưa tìm hiểu về điển tâm linh. Điển nầy trị được bá bệnh.  
Con người ta, sống bằng điển, khoa học có mà không xử dụng. Muốn phát triển phải tu Vô Vi 
điển quang trường sanh học. Học mới khám phá được điển quang của mình có mà trước đây 

không tận dụng và huỷ hoại điển quang của mình.  
 

Bệnh là do điển khí sanh ra, nếu mà dùng phương pháp lấy điển khí, hóa giải chất độc thì bệnh 
sẽ tiêu trừ. Kêu bằng lấy độc trị độc, mà các bác học gia, bác sĩ đã hành mà không hay.  
 

Lấy độc trị độc trị độc là sao?   
Là bác sĩ cho người ta uống thuốc để giải bệnh, thuốc chế ra từ chất độc để giết vi trùng, kêu 

bằng lấy độc trị độc.  
 

Còn bệnh nan y là bệnh di truyền. Do khí điển tạo thành, dùng khí điển TIÊN THIÊN, kết hợp 
thanh và trược, mà giải nó ra thì cũng có thể kêu bằng lấy độc trị độc, cũng như khoa học 
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đang dùng. Nhưng cao hơn một bực là dùng cả hai: thanh trị theo thanh, trược trị theo trược. 

 
Một phương pháp cũng giống như khoa học, rất tinh vi và nhẹ nhàng. Được gọi là khoa học 
huyền bí của pháp lý Vô Vi. 

 
Vô Vi pháp lý nhiệm màu 

Lấy thanh khí điển, giải trừ ngày đêm 
Ngày đêm thanh lọc tâm thân 
Dần dần khí độc, trong mình biến luôn 

 
Làm sao mà tạo ra được khí điển để hóa giải những chất độc trong người đó là then chốt.  

 
Chỉ có phương pháp tu về điển quang, tu Vô Vi dùng khí điển thiên nhiên mà hóa giải từ từ. Một 

phương pháp hít thở rất là khoa học. Khoa học cũng tìm ra những chất vô cơ từ thiên nhiên kết 
thành rồi biến thành những chất hữu cơ để chúng ta xài.  
 

Mà chất vô cơ đó cũng từ khí điển thiên nhiên mà sanh ra.  
Như sắt, đồng, thao, gan, thép, cao su, dầu v.v. Những thứ nầy, thì sinh ra từ vô cơ, nhưng mà 

nó hút nguyên khí điển của thiên nhiên biến thành hữu cơ.  
 
Những chất vô cơ như đá, sắt, cát v.v. Mình theo khoa học nói là vô cơ. Chứ thật sự là hữu cơ 

hết.  Vì còn nằm trong lòng đất, là còn sức sống. Cái nào mà còn sống phát triển là hữu cơ. Vì nó 
chưa đưa qua lò lửa và dòng điện diệt trừ. Anh tu anh sẽ thấy linh hồn cây, sỏi, đá, sạn, cát, thì 

thầm.  
 
Anh tu thì mình dùng phương pháp lấy thanh khí điển từ thiên nhiên, mà dụng công thành khí 

rồi tống những chất độc trong người nầy thoát ra ngoài bằng khí điển của mình. Mỗi ngày thì 
mình ăn vô là mình giải ra, bằng phương pháp, hít thở điển quang và uống thuốc Phật, của Vô Vi 

mà nhiều người đã làm. Đâu có sợ chất độc đó nó tích trử trong máu huyết của mình, mà sanh 
bệnh di truyền, mà con cái đời sau khỏi lo sợ.  
 

Phương pháp khỏi cần tốn tiền mà hiệu quả vô biên. Những người nào chưa bệnh hoặc đang 
bệnh, vẫn còn có cơ hội để học, mà ngăn chừa chứng bệnh di truyền tái phát. 

 
Ngoài cái bệnh di truyền hay là bệnh của tiền kiếp, bệnh khoa học, bệnh chiến tranh đã nêu 
trên.  

 
Và còn đây là thêm một cái bệnh khác nguy hiểm hơn là mọi người ai cũng phải bị bệnh.  

 
Đó là tánh bệnh, cái tánh tham lam, cái tánh sân si.v.v. Là do máu huyết, điển khí trong người 
phát tiết, trong khối óc kết tụ thành. Cái tánh phát tiết là do luồng điển lực từ bên trong khối óc 

cấu tạo của nhiều đời, nhiều kiếp. Mà cái tánh nầy không ai kiềm chế được, mỗi ngày cái tánh 
của mình cứ bành trướng nặng thêm, cái luồng khí điển trong người.  

 
Không tin khí điển hoạt động của con người, thì cứ đo, coi cái tánh của mỗi người hoạt động ra 
sao, trong một ngày, một giờ thì biết liền, luồng khí điển đó phát tiết tới đâu nặng hay nhẹ. 

 
Người đời sống bởi khí thiên 

Vận hành không đúng tạo phiền nội tâm 
Sân si đầu óc tối mù 

Tại vì không khử, không lưu điển lành 
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Một người nóng giận sân si, tức người ta thì do khối óc. Mà sự tức giận đó ai cũng để trong 

bụng, trong gan, trong ruột, trong tim, trong óc. Khi mà mình giận lên thì luồng khí điển trong 
người của mình nó biến dạng qua cơ thể và khuôn mặt xanh lè hay đỏ gay.  
 

Đó là luồng khí điển phát tiết, từ nhỏ cho tới lớn, tới già. Lâu ngày thì luồng khí điển nầy phát 
triển càng ngày càng mạnh và lấn áp các cơ quan nội tạng khác trong bụng mình, máu huyết 

mình, khối óc mình và phát sinh thành ung thư.  
 
Ung thư trước hết là từ điển khí của cá tánh tham sân kết tụ thành rồi hóa thành vi trùng ung 

thối.  
 

Ông bà cha mẹ ta ai nấy cũng sân si, hờn giận, ganh ghét, thù hận..v.v. Từ trong khối óc. Trong 
óc mình đã thù giặc Tàu 1000 năm đô hộ, thù giặc Tây 100 bốc lột, thù 30 năm anh em tương 

tàn cấu xé lẫn nhau. Và bây giờ cũng vẫn còn thù.  
 
Thù cái gì mà ghê vậy, hỏi thù như vậy, sao mà không bị bệnh. Mình thù thì mình sanh thằng 

con đó. Nó đã tiếp tục mang khí tiết, tinh huyết của mình rồi. Suốt đời nó mang giòng máu của 
mình. 

 
Hỏi tại sao tôi giỏi, tôi thông minh, thì tôi muốn sanh thằng con tôi, nó giống tôi, nó giỏi và 
thông minh như tôi, nó nói giòng.  

 
Còn ngược lại. Tại sao tôi thù hằn, tức giận, sân si, tham lam thì phải sanh thằng con đó nó 

giống tôi để nói giòng, thì không muốn. Tại sao kỳ vậy, cái đẹp thì thích mà cái xấu thì chê. 
 
Cái tánh của mình là cái điển lực trong mình của mình. Vì vô tình không biết xử dụng sai chiều, 

nghĩ chuyện thù hận chém giết, lừa lọc. Nên cơ tạng phát sinh bệnh. Không tin thì thử thí 
nghiệm một người mà nóng giận thì bộ gan sẽ hư, một người mà ganh ghét thì bộ tim sẽ yếu, 

một người oán thù thì khối óc sẽ điên và một người tham ăn sẽ bị bệnh bao tử.v.v.  
 
Hiện tại như bây giờ năm 2004 khoa học đã dẫn chứng những người nặng cân, nhiều ký lô sẽ bị 

bệnh như là ung thư ngực, ung thư dạ dầy, ung thư tử cung, ung thư máu. Họ chứng minh vì là 
bệnh mập.  

 
Bệnh mập, nặng cân là do tánh mà sinh ra bệnh họ tìm không ra, khoa học tìm không ra, xuất 
phát từ tánh, vì chính họ cũng bị bệnh. Tới đây thì các nhà khoa khoa cũng nên công nhận là do 

tánh mình. Tánh của mình tham lam là điển khí.  
 

Lấy cái gì biết cái tánh? 
Có phải là do cái tâm.  
Cái tâm thuộc về linh giác, linh khiếu hay còn gọi là linh hồn. Linh hồn mình ở đâu, có phải là ở 

bên trên thượng giới không, rồi giáng lâm xuống cái thân xác mình đây.  
 

Thượng giới, giới cao siêu, lấy gì mà xét. Lấy tâm linh mà hỏi.  
 
Tu Vô Vi xuất hồn, mới chứng được cõi tâm linh có. Mà xác minh cái tánh, do tâm mà ra. 

 
Tánh mình nóng giận sân si 

Tạo ra bất ổn, nội tình bất minh 
Bất minh không tỉnh phần hồn 

Tại vì không chịu, tu thiền sửa tâm 
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Nếu vậy bệnh là do tánh sanh. Sao những người tham lam, hung dữ, ác ôn, thù hận, họ không 

bệnh cho chết hết cho rồi, sống làm vì cho chật đất?  
 
Họ đang bệnh đấy chứ, nhưng mà mình nói, họ bệnh, họ không tin. 

 
Còn những người quá hiền tại sao cũng bị bệnh?  

Dạ thưa hiền mà cũng bị bệnh là do cái căn quả tiền kiếp ở bên trên mà Con đã thưa qua. 
 
Như vậy thì làm sao giải được hai chứng bệnh nan y nầy, hiền cũng bệnh và dữ cũng 

bệnh?  
 

Chỉ có nước tu thiền Vô Vi, thì sẽ giải. Vì chính Con đã bệnh, chính Con đã giải. Nên Con mới biết 
và kinh nghiệm mà nói ra, chứ làm sao Con biết mà dẫn chứng đủ thứ toàn là trí tuệ không.  

 
Không tin thì đem so sánh những lời minh giải của Con và các nhà khoa học. Coi ai chứng minh 
nhiều hơn. 

 
Nhiều người đã bị bệnh nan y, có rất nhiều tiền chạy theo khoa học, chạy theo bác sĩ. Cuối cùng 

thì cũng bó tay, không biết chạy vào đâu nửa. Rồi mới chạy theo khoa học tâm linh, cầu mong 
cứu sống.  
 

Không tin thì thử hỏi những người nhà giàu, có tiền bạc mà khoa học vô phương cứu chữa, thì 
họ lại tin vào khoa học tâm linh. Tìm không trúng chỗ. 

 
Vậy thì sao mình không dựa vào những người đi trước họ đã kể, có tiền có của mà bất trị. Mà 
dùng phương pháp tu thiền ngừa bệnh cho mình trước thì nó có phải hay hơn là chờ bệnh. Chứ 

đừng để bệnh nó phát ra thì bác sĩ cũng phải bó tay, hư đâu thì bác sĩ họ thẻo họ bỏ, khổ lắm. 
   

Phương pháp tu ngừa bệnh nầy là tu thiền Vô Vi, một phương pháp tu độc đáo rất đơn giản, đâu 
có tốn tiền, thích thì làm không thích thì thôi, chứ đâu có ép buộc ai đâu.  
 

Dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hít thở và quán chuyển những gì trược ô từ bên ngoài 
như là đồ ăn đồ uống đưa vào cơ thể mà mình hóa giải. Lần lần thì tâm thức cởi mở vô biên, sức 

lực dồi dào. Môn tu thiền ngừa bệnh nầy biết bao nhiêu bác sĩ tây âu và bác sĩ VN tại hải ngoại, 
họ thực hành qua và đều có kết quả tốt. 
 

Môn tu thiền nầy sẽ ngừa được luôn những chứng bệnh mới như là bệnh aids, bệnh sars, bệnh 
bird influenza, bệnh cúm gà, bệnh cúm chim.v.v. 

 
Tu thiền giữ gìn sức khỏe và thọ lâu, chung sống, chung vui với gia đình đầy, đủ ông bà, cha mẹ 
và con cháu.  

 
Tu còn đỡ hơn là mình không có tu. Không có tu thì ăn thua đủ thứ, tham lam đủ thứ, 

thù hằn đủ thứ. Tu, không bớt cái tánh xấu nầy, thì cũng bớt cái tánh xấu kia, như là 
ăn nhậu, tham dục.v.v. Dục nhiều quá thì sanh bệnh aids, mà quốc gia nào họ cũng sợ. 
Biết tu thì đỡ cho gia đình và xã hội rất nhiều. 

  
Một ông vua hay một ông tổng thống mà biết tu thiền Vô Vi thì đỡ cho dân chúng rất nhiều, họ 

không có bắt dân làm cực khổ. Bởi vì họ thấy dân là họ, họ là dân, cùng loại người như nhau 
không phân biệt. Dân khổ thì họ khổ, dân sướng thì họ sướng. Một người dân mà biết tu, thì gia 

đình vợ con, đất nước sẽ được hạnh phúc vô biên. Bởi vì họ tự thức, họ không làm hại bản thân 
họ, và làm hại đến người khác.  
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Tìm lại sách vở dân Nhật Bổn, nhờ những người tu thiền mà đất nước họ văn minh. Hiện bây giờ 
thì Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch các nước âu châu, họ tu thiền rất nhiều. Tu thiền Vô Vi rất 
văn minh, tại sao? Vì nhiều người họ đã thử qua các loại tu thiền khác trên thế giới. Mà họ thấy 

tu Vô Vi là kết quả nhanh. 
 

TU THIỀN VÔ VI 
 
Tu thiền cuộc sống, rất an yên 

Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 
Thân thể dung hòa, trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khỏe sống lâu 
 

Sống lâu ân hưởng, tình Trời độ 
Cuộc sống thanh bình, bớt bệnh đau 
Bệnh đau trí óc, thêm cằn cỗi   

Chỉ pháp tu thiền, sẽ giảm mau 
 

Kính bái 
Con 
Lê Thành Lợi 

 
 

 
 
 


