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SỐ 198 NGÀY 21 THÁNG 04 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. 

 
HỒI SINH  

 
Kệ 

 
Phản lão hoàn đồng, pháp Vô Vi 

Chứng minh thực tế, rất rõ ràng 
Bạn cứ tu thiền, theo tông chỉ 
Hồi sinh trẻ lại, khỏi bệnh đau 

 
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. 

1670. Hỏi. Ngủ không được thì phải làm sao, có nên uống thuốc ngủ không  ?  

1671. Hỏi. Khi nào trược tới  ?  

1672. Hỏi. Chừng nào con người mới thích sự thanh tịnh  ?   

1673. Hỏi. Thần hồn bay cao là sao  ?  

1674. Hỏi. Tu thiền thì hồi sinh có đúng không  ?  

1675. Hỏi. Bệnh thì sao ? 

1676. Hỏi. Làm sao diệt được tham danh  ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/04/2017 
 

1670. Hỏi. Ngủ không được thì phải làm sao, có nên uống thuốc ngủ không? 
 
Đáp: Dạ thưa. Uống thuốc ngủ thì nó sẽ lờn, sau nầy trí nhớ mình nó bị mất. Nhiều người đã 

bị. Vả lại thuốc nó làm cho mình nóng tánh bực bội và ngủ không được. 
Mình nằm uống thuốc Phật ( hít thở điển quang theo pháp Phật) thì sẽ ngủ yên giấc. Bác nhớ 

thường xuyên áp dụng. Tiền bạc mua không được thuốc Phật ban. 
 

 
Kệ 
 

Nhiều người ngủ được, rất an yên 
Chỉ dụng lời khuyên, gắng thực hành 

Mới thấy pháp nầy, luôn cứu giúp 
Sức khỏe an khang, sống vững bền 

 

 

 
 

Odense, ngày 13/04/2017 
 
1671. Hỏi. Khi nào trược tới? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trược thì luôn luôn tới bất ngờ, không tránh khỏi, nhưng Bác tu thiền trược tới 

thì chắc chắn cũng nhẹ hơn. Bề trên cũng che chở cho mình rất nhiều. Bác so sánh với người 
không tu thì họ bị nặng hơn.  
 

  
Kệ 

 
Người không tu luyện, trược lấn vô 

Chẳng kể quyền quy, chẳng dị tình 
Nhưng Bác tu thiền, Bề trên giúp 

Giúp mình giải toả, nạn nhẹ hơn  
 

 

 
 

Odense, ngày 14/04/2017 

 
1672. Hỏi. Chừng nào con người mới thích sự thanh tịnh?  

 
Đáp: Dạ thưa; Con người thích tham dâm và động loạn, khi mà bệnh thì mới thích thanh tịnh 

và yên lặng. Lúc đó thì có thể hồi tâm, chuyển ý. Thân mình trước đây động loạn, nói đến sự 
thanh tịnh ngồi thiền thì người ta ghét. Mình phải tu trước để hòa nhập vào sự thanh tịnh.  
 

Vì thanh tịnh nó sẽ giúp cho phần hồn mình minh mẫn. Minh mẫn nó mới đem lại lợi ích cho sự 
tu thân. Thân mà mình tu thì sẽ tránh được những bệnh đau. 
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Kệ 
 

Thần hồn chìm đắm, ở bể xâu 
Động loạn tham sân, bệnh khắp người 
Dụng pháp tu thiền, hành rốt ráo 

Đêm ngày thanh lọc, giải trược ô 
 

 

 

Odense, ngày 15/04/2017 
 

1673. Hỏi. Thần hồn bay cao là sao ? 
  
Đáp: Dạ thưa. Có thanh tịnh thì thần hồn mới bay cao. Muốn bay cao thì mình phải thanh lọc, 

ba tạng, tim, gan và thận. Tim, gan và thận chứa: Tinh, khí và thần.  
 

Tinh, khí và thần là tinh ba của vũ trụ. Tam bảo của người tu thiền Vô Vi Điển quang trường 
sinh học. 
 

Tinh, khí và thần hội đủ điều kiện, thì anh mới hoà nhập vào vũ trụ.  
Thì thần hồn của bạn bay cao, vượt không gian.  

Còn pháp tướng cuả bạn cũng khác lạ và dũng mãnh hơn xưa.  
Bạn không còn bệnh hoạn hay buồn tủi.   

 

 
Kệ 

 
Thực hành mới hiểu, đạo cao sâu 

Vạch ra tâm pháp, phải đối đầu 
Cá tánh không còn, tham ngoại cảnh 

Thần hồn thanh nhẹ, vượt bay cao 
 

 

 

 

 
Odense, ngày 16/04/2017 
 

1674. Hỏi. Tu thiền thì hồi sinh có đúng không? 
 

Đáp: Dạ thưa. Muốn hồi sinh, bạn phải tu về điển quang để phục hồi. TÂM, THÂN, ĐIỂN. 
Chỉ có pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, mới giúp bạn hồi sinh rõ ràng minh bạch.  

Bạn thực hành thì, TÂM bạn minh. THÂN bạn khỏe. ĐIỂN bạn sáng.  
 
TÂM, THÂN, ĐIỂN quân bình thì bạn sẽ HỒI SINH.  
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Kệ 

 
Một tiểu linh quang, sáng giữa Trời 
Hồi sinh sống lại, điển quang minh 

Tiền bạc ở đời, không thể sánh 
Trả bằng tâm huyết, mới hồi sinh  

 

 

 

 

Odense, ngày 17/04/2017 
 
1675. Hỏi. Bệnh thì sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh thì khổ, nhiều người chưa bệnh thì chưa biết khổ. Tới khi mang bệnh, rồi 

mới biết khổ. Than Trời trách Phật, sao không cứu. Trời Phật cứu mà không hay.  
 
Bệnh nặng mình mới hiền, bệnh nặng mình mới tin có Trời Phật. Bệnh nặng mình mới im 

miệng.  
Bệnh nặng mình mới có cơ hội tu thiền. Thành ra có bệnh nặng, mà gặp được pháp thiền tu thì 

cũng nên cám ơn cái bệnh. Mình gần gủi Trời Phật. Bạn tu thiền là bạn gần gủi với Phật Trời.  
 

Bạn không tu thiền thì bạn sẽ rước trược.  
 
Bệnh là tự mình rước vào và bệnh thì mình tu thiền giải ra. Đâu có chuyện gì giải không được, 

mỗi ngày mình hành, thì điển năng của mình nó hồi tụ, và cái pháp nó giúp cho mình giải ra.  
Bệnh là trược, trược là điển xấu. Thì mình tu là mình giải trược. Bạn tu thì bạn phải tin bạn, tin 

người hành pháp, đạt được và viết ra.  
 
Bạn coi đó bạn hành thì sẽ đạt. Có tâm tu thì sẽ đạt. Trời Phật không có phụ bạn.  

Chỉ có bạn phụ Trời Phật. Trời Phật đã và đang tận độ.  
 

 
Kệ 

 
Giàu nghèo cũng bệnh, khó phân minh 
Chớ trách Bề Trên, chẳng giúp mình 

Chỉ có tâm người, tham lười dối 
Tu hành thành thật, đạo mới minh 

 

 

 
 

Muà đông 2017 nhiệt độ trừ – 1*C 
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Odense, ngày 18/04/2017 
 

1676. Hỏi.  Làm sao diệt được tham danh? 
       
 Đáp. Dạ thưa. Tu mà không biết mình còn tham, lại đi dạy bá tánh tu. Muốn diệt được tham, 

bạn phải từ bỏ cái pháp môn bạn tu và cỡi ra hết tất cả. Tại vì, cái pháp môn đó, nó tạo cho 
bạn như vậy đời đời kiếp kiếp tham. Không phải nói cái miệng gạt được Bề Trên. Bạn phải dùng 

điển để hoá giải. Cái chất tham nầy, nó kinh hồn, nó dính trong óc, máu, tim, gan, tỳ, phế, 
thận.  
 

 Thiếu tham, người ta không sống nổi.  
 Tham nhiều thì người ta, sống cũng không yên. 

Cái nầy, nó nằm trong sự HUYỀN BÍ cao siêu vô tận, ngoạn mục vô biên.  
 

 
Kệ 
 

Thượng Đế không tham, nhưng vẫn có 
Luật Trời có có, vẫn không không 

Tâm điển Phật Trời, ban cho bạn 
Vô cùng sống động, bạn tiến vô 
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135. THƠ SONG NGỮ VIỆT NAM, DANMARK 

GENOPLIV 

HỒI SINH SỐNG LẠI 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
Den sorte sky vil forsvinde 

Og det mørke liv vil få lyset igen 
Lær princippet om stilhed og ro intensivt 

Du og jeg ved, at Guds visdom er her 
 
Ingen ønsker at dø i morgen 

Alle slipper fri af sorg i livet 
På trods af bølger der vender tilbage 

Du og jeg behøver ikke være bange for 
det hårde liv 
 

Vi ønsker, at menneskeheden skal nyde 
lykken 

Du og jeg synger en sang om tilgivelse 
Selv om livet er anstrengende hårdt 
Du og jeg har lært over hele verden, at vi 

skal elske 
 

Verden har kun os to 
Prøv at lære dødens måde og genopliv 
døden igen 

Vi ejer åndelig opvågnen 
Tilbage til det himmelske land og 

genopliv vores sjæl 
 

Retur til princippet om at lære dødens 
måde 
Så oplever vi den udødelige sjæl og 

smerten forsvinder 
Der er ingen lidelse af stress 

Død og lidelse stopper 
 
Dette liv ændrede sig hurtigt 

Gud åbnede vejen og vi træder ind 
Træder ind i en verden fuld af lys 

Du og jeg er glade for at slutte med 
bekymring 
 

 
 

 

 
Mây đen rồi cũng sẽ tàn 

Đời đen rồi cũng, có ngày sáng trong 
Học thầm nguyên lý diệu thâm 

Em anh sẽ thấu, thiên tình là đây 
 
 

Hết còn muốn chết nay mai 
Hết còn vất vã, sầu bi tình đời 

Mặc cho sóng gió tơi bời 
Em anh chẳng thiết, cuộc đời chông gai 
 

Muốn cho nhân loại vui say 
Em anh hoà điệu, hát bài thứ tha 

Cuộc đời vất vã phong ba 
Em anh gắng học, vượt qua thế tình 
 

 
 

 
Thế gian chỉ có chúng mình 
Đi vào cửa tử, tìm đường hồi sinh 

Chúng mình thức tỉnh tâm linh 
Trở về cố quốc, linh hồn hồi sinh 

 
 

 
Trở về nguyên lý siêu sinh 
Linh hồn bất diệt, diệt màn đớn đau 

Chẳng còn động loạn lao xao 
Hết còn sống, chết, hết còn khổ đau 

 
 
Từ đây cuộc sống đổi mau 

Khung Trời mở cửa, em anh bước vào 
Bước vào thế giới diệu thanh 

Em anh sung sướng, hết còn âu lo 
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Livet er ikke så trist 
Du og jeg elsker at synge vores historie 

Det eneste tidpunkt, vi ejer 
Kom tilbage til Buddha og lær meditation 
og åndelig oplysning 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 

 
Cuộc đời chẳng có buồn lo 

Em anh ca hát, nỉ non tình mình 
Thế gian chỉ có chúng mình 
Đi tu giải thoát, trở về Buddha 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 


