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SỐ 143 NGÀY 01 THÁNG 10 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. 

 
ĐẠO TẤT HÀNH  

 
Kệ 

 
Đạo đời thực hiện, quý tình thương 

Hành tu phát triển, chớ vấn vương 
Tục lụy yếu hèn, nên xa lánh 

Khổ nhục an vui, đạo tất hành 

 
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. 

1221. Hỏi. Đạo Trời là đạo gì? 

1222. Hỏi. Còn Đạo Hành là sao? 

1223. Hỏi. Phật là sao, con của ai và có cái gì, mà mình gọi là ông Phật? 

1224. Hỏi. Tại sao, mình gọi ông Phật là Phật và Phật có ý nghĩa gì? 

1225. Hỏi. Tu bao lâu, thành đạo? 

1226. Hỏi. Kiếp nầy tu không thành đạo, thì kiếp sau, tu có thành đạo không?. 

1227. Hỏi. Không tu thì uổng một kiếp làm người, tại sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2015 

1221. Hỏi. Đạo Trời là đạo gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đạo Trời là Đời Đạo song tu. 

Song tu là đạo của Thượng Đế. Vì Thượng 
Đế sanh ra Đạo, và sanh ra Đời.  
 

Kệ 
 

Song tu đời đạo, vẹn cả hai 
Tình Trời chia sẻ, rất chông gai 
Khó khổ cho người, tu ngoại đạo 

Khó tin, khó hiểu, Thượng Đế sanh 
 

Odense, ngày 23/09/2015 
 

1222. Hỏi. Còn Đạo tất Hành là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu thì mình phải Hành, hành thì 

sẽ giác ngộ Đạo. Đạo là con đường có rất nhiều 
thú vị của người chơn tu.  

 
Kệ 

 
Hành thiền phát triển, trí tình thương 
Ngoạn mục yêu thương, chỉ đắp bồi 

Thế giới người đời, luôn hạnh phúc 
Sống lâu trăm tuổi, với tình thương 

 

Odense, ngày 24/09/2015 

1223. Hỏi. Phật là sao, con của ai và có cái 
gì, mà mình gọi là ông Phật? 
 

Đáp: Dạ thưa; Phật là không, là con cuả 
Thượng Đế. Là chiết thân của Thượng Đế.  

 
Kệ 
 

Hào quang của Phật, Thượng Đế ban 
Tợ giống kim cang, có sắc vàng 

Chiếu sáng khắp Trời, tâm chất phác 
Hình thành chơn đạo, phát điển quang 
 

Odense, ngày 25/09/2015 

 
1224. Hỏi. Tại sao, mình gọi ông Phật là Phật 
và Phật có ý nghĩa gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình gọi Phật là vì, Phật không 

có gì, và Phật không bao giờ làm Phật lòng ai. Ý 
nghĩa của Phật cũng là: Không. 
 

Kệ 
 

Thiền tu thanh tịnh, chẳng động ai 
Bất biến không hai, chỉ một lòng 
Chẳng có một lời, than trách oán 

Đạo hành vất vả, Phật vẫn không 
 

Odense, ngày 26/09/2015 
 

1225. Hỏi. Tu bao lâu, thành đạo? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người đi trước đã thành, 

người đi sau cũng thành. Mình hỏi lại, mình 
có thực lòng tu không?  

 
Kệ 
 

Pháp nầy phát triển, trí điển quang  
Giúp bạn tiến sang, tới Niết Bàn 

Cố gắng thực hành, tâm sẽ đạt 
Viết ra hết chữ, tận tâm can 
 

 

Odense, ngày 27/09/2015 

1226. Hỏi. Kiếp nầy tu không thành đạo, thì 

kiếp sau, tu có thành đạo không?. 
 
Đáp: Dạ thưa; Kiếp sau, chưa chắc mình được 

thành người. Mình phải trả nợ cho vạn linh. 
Có duyên lành, ngộ pháp hay. Không tu thì 

uổng. 
 
Kệ 

 
Kiếp sau khó gặp, pháp tu thân 

Định luật Trời phân, chỉ một lần 
Cơ đạo xuống đời, ngay lúc gặp 
Mau tu cho kịp, thoát thế gian 
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Odense, ngày 28/09/2015 

 
1227. Hỏi. Không tu thì uổng một kiếp làm người, tại sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con tu dùm, và viết ra hết. Mình không hành thì uổng. Đâu có tốn tiền và mất 
thời giờ tìm pháp. Đời người chỉ có dịp may một lần được làm người. 

 
             Kệ 

 
             Khó lòng tìm gặp, giới tu chơn 
             Chỉ dẫn hết trơn, chẳng tính tiền 

             Cứ thế Bác hành, siêng sẽ đạt 
             Không còn lưu lạc, cõi thế gian 

                              

 

Odense, ngày 29/09/2015 
 
1228. Hỏi. Môn thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, có thể giúp cho hành giả tu hết bệnh,  

và sống trung bình đến 100 tuổi, tại sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con khám phá ra, con người ta, sống bằng điển quang, mình luyện điển quang 
tốt, chắc chắn sẽ bớt bệnh và sống lâu.  
 

Hiện tại người ta sống đế 90 tuổi không tu điển quang.  
Nếu người ta tu điển quang, trung bình sống tới 100 tuổi và hơn.  

 
Người ta bay lên cung trăng được, thì mình cũng luyện điển quang được. Chuyện rất dễ hiểu. 
 

Hiện tại thì mình phung phí điển, phá hoại điển năng, và thâu thêm điển xấu.  
Điển xấu chỗ nào cũng có, nhà thờ, chuà, quốc hội, hãng xưởng, trong gia đình, v.v. 

 
Mình luyện điển quang, mình có thể chống đỡ điển xấu xâm nhập, bảo trì, phát triển và không 
phung phí, khi giác ngộ.  

 
Người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, sẽ mất điển. Bệnh tật từ điển xấu sanh ra. Tu học về điển quang 

rất khoa học, điển của mình, mình cần học, gìn giữ và phát triển điển quang.   
 
             Kệ 

 
             Thế giới ngày nay, tiến rất nhiều 

             Điển lành tu luyện, pháp Trời ban 
             Sống lâu bớt bệnh, hành thiền định 
             Xoá hết ưu tư, sống thọ hiền 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
93. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

LIVMODERHALSKRÆFT 

Bệnh Ung Thư Nữ Giới 

 
Sygdommen kommer fra kvindens 

menstruation 
Hendes krop indeholder mange giftige 

stoffer 
Hvis man gerne vil stoppe dem 
Bliver man nødt til at studere meditation 

 
Mange har meget travlt i deres verden 

Men man bør rehabilitere sig i sit eget 
hjem  
Man må virkelig tro på 

At Buddha kan forbedre ens sind  
 

Sind og krop bevæges i harmoni 
Hvis du studerer ærligt og går langt væk 
fra de dårlige ting 

Som du har levet med i fortiden 
Og således vil sygdommen kunne 

reduceres 
 
Verden varer ikke evigt 

Men du trænger til at lære meditation 
hvis din sygdom skal gå over 

Gud og Buddha benåder os 
Når vi lever på jorden, uden at vi lader 
sex beherske vores liv 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Bệnh nầy là bệnh kinh mang 

Mang nhiều độc tố, trong người phát ra 
Thế nên muốn bệnh dứt ra 

Cần nên tu luyện, để mình tránh qua 
 
 

 
Cuộc đời quá bận vì ta 

Nên tu nên sửa, ở nhà lo ta 
Chỉ cần tâm nguyện thiết  tha 
Hướng về Phật pháp, mà lo tâm hồn 

 
 

Tấm thân bớt động ôn tồn 
Tu hành thực chất, để mà tránh xa 
Những gì mình đã bị qua 

Phải nên từ bỏ, bệnh tình sẽ xa 
 

 
 
Cuộc đời cũng chẳng có xa 

Cần nên cố gắng, để mà vượt qua 
Kỳ nầy Trời Phật phát ban 

Cho người nhân thế, vượt qua biển tình 
 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

ĐIỂN QUANG PHẬT 
DIỆT BỆNH UNG THƯ 

 
Kệ  

 

Tu hành sửa tiến, tận tâm can 
Thiền duyên hạnh ngộ, pháp Phật ban 

Điển lành sẽ giải, nhiều nghiệp chướng 
Sống thọ người vui, cũng nhờ thiền 

 

Thưa các Bác Bạn đạo! Chuyện nầy là sự thật, con nói cho các Bác Bạn đạo mừng, việc tu 
thiền Vô Vi sẽ hết bệnh nan y. Con sẽ nói chi tiết, tại sao tu hết bệnh.  

 
Trước hết mình tìm nguyên nhân Bệnh là gì, rồi sau đó mình, tìm ra cái giải pháp để trị 
bệnh. Không khéo mình trị Bệnh, trị không đúng chỗ, không đúng Thầy thì có nước chết 

mòn và chết dần.  
 

Chết mòn chết dần là bệnh nhỏ thành bệnh lớn, bệnh lớn thì giải phẩu chết luôn. Điều trị 
một người bệnh rất khó khăn, nhất là bệnh nan y, bệnh ung thư. Các Bác Sĩ đều bó tay. 
Nhiều người chết không biết nguyên do, tại sao bệnh nay y.  

 
Chết không biết nguyên do?  

Dạ thưa là vừa đến lúc làm lớn, làm giàu có tiền nhiều, có quyền thế, mà tự nhiên ngã ra 
chết. Là chết không biết nguyên do, chết uất ức. 
 

Chết biết nguyên do?  
Là nó phát ra bệnh từ từ. Mà đúng cái lúc mình có tiền, có quyền, có thế lực thì nó sanh 

ra bệnh nan y. Thì chết rất đau buồn.  
 
Còn nghèo mà chết, thì cũng buồn luôn. Tại sao?  

Tại vì mình nghèo, làm điên đầu, mà cũng vẫn bệnh, vẫn chết. Sống đã thiếu đủ thứ, thì 
chết cũng thiếu đủ thứ luôn.  

 
Cũng giống y như hồi còn sống,  mình tưởng chết là hết, mà chết thì không phải hết đâu. 

Nó còn vất dưởng cái hồn, trôi đi, trôi lại nhiều kiếp. Cũng vì cái Căn bệnh của chính mình 
giải chưa xong.  
 

Bệnh giải chưa xong là sao?  
Là mình bệnh, rồi tới con mình cũng bệnh, tới cháu mình cũng bệnh, rồi tới đời đời kiếp 

kiếp mang bệnh triền miên, không sao tháo gỡ được. Mà không hiểu tại sao mình bị bệnh!  
 
Bệnh nó có cái Gốc bệnh và có cái Căn bệnh.  

Mà Căn bệnh và Gốc bệnh ở đâu, mà các Bác Sĩ lại tìm chưa ra hết.  
 

Nên phần đông làm Bác Sĩ mà cũng vẫn phải bị bệnh ngặt nghèo.  
 
Bệnh là do cái Căn thức, tìm tàng trong nội tạng, mình bị nhiểm độc, lâu ngày ung thúi, 
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sanh ra bệnh nan y, từ nhiều đời nhiều kiếp và cộng thêm sự ô nhiểm của mình nữa. Đó 

là Căn bệnh. 
 
Còn Gốc Bệnh là sao?  

 
Gốc Bệnh là do máu huyết của Cha Mẹ Ông Bà Tổ Tiên mình đã bị bệnh lâu đời. Hồi xưa 

Ông Bà Tổ Tiên mình bị bệnh nan y, bệnh ung thư là âm thầm chết. Ngày xưa thì đâu có 
khoa học hiện đại như bây giờ, phân tích bệnh nầy bệnh kia. Thành ra con cháu, sau nầy 
sanh ra thì phải mang gốc bệnh của Ông Bà Cha Mẹ Tổ Tiên.  

 
Tu Thiền Vô Vi sẽ diệt được Căn bệnh và Gốc bệnh của Ông Bà Tổ Tiên. Tại sao?  

 
Khi mà Anh tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, cái pháp hiện tại nầy, sẽ giáo dục 

các con vi trùng bành trướng ung thư, nó sẽ từ từ dịu lại.  
 
Sau khi con vi trùng ung thư nầy dịu lại và sự bành trướng ác tính của nó bị diệt.  

 
Nó bị diệt là mình tu, có điển quang pháp Phật, huấn luyện và giáo dục chúng.  

 
Tại sao nó bị diệt?  
Khi mà Anh vào Thiền thì Anh tập trung tư tưởng trở về sự lắng đọng, thanh nhẹ, quên sự 

vật chung quanh. Thì con vi trùng ung thư nầy, nó theo sự lắng đọng, huấn luyện và giáo 
dục, thanh nhẹ của Anh. Nó sẽ hồi quy.  

 
Thì ở trong trạng thái lắng đọng thanh nhẹ, quên sự vật chung quanh thì con vi trùng nó 
cũng ngủ quên. Khi mà nó ngủ quên thì những tế bào ung thối ngưng phát triển. Ngưng 

phát triển, thì từ từ nó teo lại, nó bị cô đọng lại thành một lực lượng yếu xiều và tắt luôn 
nguồn sống cũ là tính ác. ( Sau đó nó sẽ chuyển hướng, trở thành điển tốt.) 

 
Khi mà nó bị tắt luồng điển xấu, thì các bộ phận liên quan chung quanh của nó sẽ có bổn 
phận giúp nó hồi sinh trở lại trong chiều hướng quân bình.  

 
Thí dụ: Mình có thể thấy một số người tu, mặt mày hồng hào sáng rực và khoẻ.  

 
Tại sao những bộ phận cơ tạng chung quanh, lại giúp nó hồi sinh?  
 

Bắt buộc các bộ phận cơ tạng nầy, có bổn phận giúp đỡ nó trở lại bình thường. Khi mà nó 
tự lực bình thường hoạt động trở lại, thì các cơ quan bộ phận khác, nó cũng không vất vả 

và mệt nhọc, mất nhiều điển năng. Nếu mà để nó bệnh nặng thêm thì các cơ quan khác 
cũng chết dần theo. Người không tu thiền điển quang, chết sớm hơn, là lý do đó. 
 

Tu Thiền Vô Vi đúng pháp sẽ đạt được những năng lượng điển quang tốt, để cung ứng cho 
các cơ tạng và loại bỏ những chất độc trong người. 

 
Bệnh, thì ai cũng bị con vi trùng trong Căn Thức, trong Máu huyết bành trướng, diệt mình 
chết dần dần. Từ xưa tới giờ ít có thuốc thang hay cuộc giải phẩu nào cứu được, nếu để 

bệnh nan y đã sanh ra.  
 

Căn người nào cũng nhiểm độc, máu người nào cũng nhiểm độc, trong óc mình nhiểm độc 
và trong đồ ăn, đã có sẵn chất độc thì làm sao mình không sớm bệnh.  

 
Mình đem đi đo máu, coi máu mình độc cỡ nào.  
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Không tin con nói, Căn mình độc, thì mình đem đi soi Căn của mình coi nó độc cỡ nào. 

Nhiều người có máu độc, mà không thấy. Mình hại người khác là máu mình độc. 
 
Căn làm sao mà đem đi soi được?  

Dạ thưa, Căn mình soi thấy được. 
 

Thí dụ: Mình coi mình có ghét ai không và có thù hận ai không.  
 
Nếu không thì mình coi Cha Mẹ mình Ông Bà Tổ Tiên mình có sát hại ai không hay thù 

hận ai không.  
 

Ông Bà Tổ Tiên các nước trên thế giới, ai không thù hận chém giết lẫn nhau. Mỹ, Tây, 
Tàu, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch, Mông Cỗ.v.v.  

 
Ai cũng có hận thù ghanh ghét, cả thế giới.  
 

Nên cả thế giới ai cũng bị bệnh nan y, do Căn thức sanh ra.  
 

Còn Ông Bà Tổ Tiên Việt Nam thì sao?  
 
Ai cũng thù Tàu, thù Tây, thù Mỹ, thù Pháp, độc hơn nữa là người Việt thù người Việt, bạn 

bè thù bạn bè, anh em trong gia đình thù nhau, vợ chồng thù nhau, cha con thù nhau. 
Thù chuyện cũ, diệt chưa xong, cộng thêm cái thù mới, như vậy sao không sớm bệnh.  

 
Ăn no mà cứ ngồi nghĩ chém giết trả thù, sao mà không sanh bệnh, bệnh tới con cháu 
luôn, mà không thấy.  

 
Tại sao bị bệnh tới con cháu? 

Vì cái Căn thức bên trên con đã thưa qua. Cả thế giới bị bệnh nan y, stress, tai biến.v.v.  
 
Nhưng mà tu Vô Vi sẽ diệt được cái căn bệnh của thế giới nầy. Như bên trên con đã thưa. 

Con tu giác ngộ được, con mới nói ra chi tiết cho các Bác Bạn đạo mình diệt. Rồi mình chỉ 
người khác diệt.  

 
Tại sao, nói tu Thiền Vô Vi hết bệnh, mà tu những pháp khác không hết? 
 

Tại vì tu Thiền Vô Vi là tu về điển quang rất khoa học.  
Lấy điển quang để trị bệnh.  

Còn tu những cái khác, không có tu về điển quang thì làm sao trị hết bệnh.  
Trái lại mà còn bị bệnh nhiều hơn. Tại sao?  
 

Tại vì nghe nói mà không học theo Vô Vi, rồi cũng tu, cũng hành cẩu thả, thành ra bị 
bệnh giải không ra. Muốn giải ra, mình phải học bằng điển và giải bằng điển quang. 

 
 Tu Vô Vi sẽ hết bệnh.  

 

Như bệnh nghèo, tu riết hết nghèo, bệnh ngu, tu riết thì thông minh, bệnh cùi tu riết hết 
cùi, bệnh ung thư, tu riết hết ung thư, bệnh suyển, bệnh cao máu, bệnh mất ngủ, bệnh 

phiền muộn v.v.  
 

Còn tiếp……kỳ sau 
Tu Vô Vi giác ngộ lời phân giải thì biết chắc: Bệnh từ đâu sanh ra mà trị. Còn không  


