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SỐ 184 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2016 

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. 

 
Vua Soi Hồn 

 
Kệ 

 
Ổn định bộ đầu, phải đào sâu 

Thực hành đứng đắn, chẳng mê cầu 
Pháp điển Phật Trời, luôn ban chiếu 
Cho người thiền thực, đạt Minh Châu  

 
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. 

1567. Hỏi. Tại sao mình hay bị stress và nhứt đầu? 

1568. Hỏi. Có cách nào ngừa và giải bệnh náo loạn tiền đình? 

1569. Hỏi. Tập quán cũ là sao? 

1570. Hỏi. Đức Phật Thích Ca nói, qua sông phải quên đò là sao? 

1571. Hỏi. Đức Phật Thích Ca chỉ ngón tay cho đệ tử thấy mặt trăng, Ngài bảo các đệ tử, đừng 

nghĩ là ngón tay chỉ, là sao? 

1572. Hỏi. Khoa Học Di Đà là sao? 
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1573. Hỏi. Tại sao phải Soi Hồn, bỏ được không? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/11/2016 

1567. Hỏi. Tại sao mình hay bị stress và 
nhứt đầu? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bộ đầu chứa rất nhiều điều, 
chuyện không cần thiết. Thường hay lo lắng 

và tính toán.  
 

Kệ 
 
Náo loạn tiền đình, sống bất an 

Khổ đau bệnh hoạn, cứ kéo dài 
Đi hết các thầy, cũng không khỏi 

Tâm can mệt mỏi, sống buồn đau 
 

Odense, ngày 23/11/2016 

 
1568. Hỏi. Có cách nào ngừa và giải bệnh náo 

loạn tiền đình? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh náo loạn tiền đình là tâm 

bệnh. Tâm bệnh phải dùng tâm dược trị thì hết. 
Bệnh nầy đưa người khác trị, cũng còn tái phát. 

Bệnh nầy là điển trược bị nghẹt trong khối óc. 
Tu thiền thì sẽ hết, nên bỏ hết tập quán cũ. 
 

Kệ 
 

Sự thật con người, bệnh tâm lo 
Phải nên dùng dược, cuả Phật thiền 
Sẽ biến con người, không trần trược 

Giải đi uất nghẹn, ở tâm không 
  

Odense, ngày 24/11/2016 

1569. Hỏi. Tập quán cũ là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa, Trước kia mình nghĩ, tiền là 
chánh, nghĩ tình là chánh, ghen ghét, giận 

hờn. Tiền, tình, ghen ghét  nó làm cho mình 
khùng không hay. Chuyện nào cũng tính 

trước, lo trước, sợ đũ chuyện.   
 
Kệ 

 
Tập quán con người, sống thế gian 

Tiền, tình, ghanh ghét, nặng đeo mang 
Bỏ đi không được, thành ra khổ 

Tu thiền hành bỏ, tập quán xưa  
 

Odense, ngày 25/11/2016 
 

1570. Hỏi. Đức Phật Thích Ca nói, qua sông 
phải quên đò là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Xe hơi mình chạy qua quảng 
đường đó rồi, quẹo lại hao xăng, đúng không. 

Qua sông phải quên đò, là chuyện cũ, quên đi.  
Người tu hay nhắc chuyện cũ. Cái thời cũ rít đó, 
không lẽ, nó còn tiếp diển sao.  

 
Cái thời cũ rít đó, nó tái diển hoài thì làm sao 

văn minh. Cái thời cũ rít đó, mình tu mà nhắc 
nửa thì đứng một chỗ.  
 

Kệ 
 

Hồng trần ám ảnh, chuyện đi tu 
Thế nên Bác phải, quên như Đò 
Ngày xưa Đức Phật, thường hay thuyết 

Nhiều người không hiểu, Phật khuyên quên 
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Odense, ngày 26/11/2016 

 
1571. Hỏi. Đức Phật Thích Ca chỉ ngón tay 

cho đệ tử thấy mặt trăng, Ngài bảo các đệ 
tử, đừng nghĩ là ngón tay chỉ, là sao? 
  

Đáp: Dạ thưa; Ngài cũng dạy mình. Nên 
biết chuyện hiện tại, là mặt Trăng. Đừng có 

nhắc chuyện cũ, ngón tay 
 
Tối ngày cứ kể chuyện Đức Phật Thích Ca, 

mà không chịu hành ở hiện tại. Hiện tại 
pháp lý chỉ rõ tông chỉ của Phật, mình nên 

hành tu, chuyện thực tế trong bản thân, 
trong gia đình. Phật ở trong bản thể của 
mình, Phật trong nhà mình. Rồi mình thấy 

Phật hiện diện khắp mọi nơi, không nhất 
thiết Phật phải ở trong chùa. Phật tại gia. 

  
Kệ 

 
Ngày nay pháp lý, chỉ đuôi đầu 
Đừng có vọng cầu, học ở xa 

Hiện thực pháp thiền, tu ứng dụng 
Sửa mình học hỏi, tại nơi ta 

 

Odense, ngày 27/11/2016 

1572. Hỏi. Khoa Học Di Đà là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Khoa Học, có nghiã là thực tế, rõ 
ràng, là anh phải thực hành pháp môn đúng 
đắn, trong đời sống hằng ngày, gặp khó khăn. 

Khoa Học có nghĩa là sửa tiến, sửa tiến và sửa 
tiến.  

 
Sau khi anh thực hành có kết quả theo phương 

pháp Di Đà chỉ dẫn, hiện thực là tháo gỡ, những 
khuyết điểm. Anh mới thấy là khoa học huyền 
bí. Mà Khoa Học Vật Chất tìm chưa ra.  

 
Khoa Học Vật Chất chỉ chú trọng trong món đồ 

thì làm sao so sánh.  
 
Khoa Học là hành thực tâm.  

 
Tâm linh anh được khai mở, sức khoẻ dồi dào, 

anh mới thấy là Khoa Học Huyền Bí cuả Phật 
Pháp Vô Vi, chỉ dẫn rõ ràng.  
 

Học cái hiện tại, chứng minh thông suốt và phát 
triển cái mới, trình ra, đem đến sự hữu ích cho 

mọi người, đó là đường lối Khoa Học Di Đà, cũng 
là văn minh thời đại.  
 

Học để phát triển, chứ không phải, học, mà 
đứng tại chỗ.  

 
Kệ 
 

KHOA nầy thực tế, học tâm linh 
HỌC ở tại gia, phát triển hoà 

DI thiện tâm hành, luôn khử trược 
ĐÀ vàng ánh sáng, bặt sáng ra 
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Odense, ngày 28/11/2016 
 

1573. Hỏi. Tại sao phải Soi Hồn, phương pháp kỳ lạ, bỏ được không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Phương pháp nầy là độc nhất vô nhị, không có phương pháp nào có thể so 

sánh. Pháp Soi Hồn là pháp của Phật, không phải pháp người phàm.  
 

Tập phương pháp Soi Hồn, để làm ổn định thần kinh và nội tạng.  
 
Soi thì nó sẽ kết tụ áng sáng Mâu Ni Châu, nếu không soi hồn thì không thấy ánh sáng của nội 

tâm. Soi hồn mới thấy được thế gian.  
 

Soi hồn bộ đầu nó mát, mắt sáng, tâm minh và không nhứt đầu.  
 
Vua mà nhứt đầu, stress cũng nên soi hồn.  

 
Vua mà soi hồn đạt được Minh Châu, mới chính thực là Vua.  

 
          Kệ 

 
          Khối óc con người, quá trược ô 
          Mình nên dụng pháp, cuả Phật thiền 

          Sẽ thấy tâm hồn, mình trong sáng 
          Không còn u tối, cảnh nhân gian 
   

 
Odense, ngày 29/11/2016 
 

1574. Hỏi. Đạt được mật pháp và thành tích vẻ phát minh máy soi hồn và niệm Phật là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tất cả những pháp trên thế gian, đều có mật pháp.  
Sỡ dĩ gọi mật pháp là chủ ý, người không tu, không ăn cắp được. Nên mình thấy tu giả danh rất 
nhiều. Mang danh tu, nhưng không đạt. Nói chuyện tu hành ráo riết, nhưng thức hoà đồng 

không có.   
 

Mật pháp được khai thông cho những người chân tu, siêng năng hành pháp và thành tâm tu 
học. 
 

Thành tích năm 2000, tôi có vẻ ra cái mái Soi Hồn và máy niệm Phật cho những người tàn tật, 
không có tay, tập soi hồn. Và cho người tu thiền, đi du lịch, soi hồn trên máy bay, hoặc ngoài 

phi trường hay những nơi công cộng.  
 

Máy soi hồn và niệm Phật tôi có trình lên Đức Thầy và một số bạn đạo vào năm 2000.  
 
(Tôi là nhà phát minh và kiến trúc sư, việc vẻ phát minh cũng không có gì lạ). 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 

       
 

      Kệ 
 
      Soi hồn pháp ấy, rất diệu thâm 

      Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 
      Bịt tai, nhắm mắt, không mà thấy 

      Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 
          

 

 
 

 

 
21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT 

 
20. VẦN X 

 
Đây là mẫu chữ vần X 

XUẤT thân là bậc, thanh bần của ta 

Người đời khó hiểu chúng ta 
Phật văn dễ hiểu, hành ra XUẤT thần 

 

 
 

  

 
21. VẦN Y 

 
Đây là mẫu chữ vần Y 

NHƯ LAI dạy bảo, học tu Y LỜI 
Y chang cứ thế không lời 

Hành theo Phật dạy, ta thì thăng thiên 
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122. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK 

OM GUD, BUDDHA OG JESUS 

VED AT LÆRE VIETNAM VOVI ENERGI MEDITATION, OPDAGER DU, AT GUD, BUDDHA OG JESUS ER I DIG 

 

TU THIỀN VÔ VI SẼ CHỨNG ĐƯỢC TRỜI, PHẬT, CHÚA TRONG TA 

 
Hvordan finder du de mennesker 

Som er Gud, Buddha og Jesus? 
Folk har længe drømt om dem 

Vis mig, hvor er Gud? 
 
I dag har vi meditationens mirakler 

Vo Vi viser os, hvad vi skal gøre 
Heldigvis med Vo Vi kommer vi lige til dig 

Lær meditation for at se, hvad vi 
drømmer om 
 

Livet vil ende lykkeligt 
Ingen frygt og ingen panik 

Folk er meget mistroiske 
Kun få praktiserer for at opnå drømmen, 

som er Buddhas anbefaling 
 
Lyt til mig og uden diskussion 

Prøv at reparere korrekt både krop og 
sind med denne metode 

Så fjerner vi altid vores onde tanker 
Snart kommer Gud, Buddha og Jesus  
 

En smuk verden vil vi se 
Sindet reetablerer sig og vores identitet 

er ikke længere ond 
Gud, Jesus og Buddha er nær 
Træn med Vo Vi energi og vi forstår mere 

om den himmelske lov 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 
Làm sao để thấy những người 

Ông Trời, Đức Phật, Chúa thì nơi đâu? 
Người người mơ ước từ lâu 

Cho con thấy được, Ông Trời ở đâu? 
 
Hôm nay có pháp nhiệm mầu 

Vô Vi chỉ rõ, tu thì thấy ngay 
Dịp may nay đến bên mình 

Tu thiền hành thấy, những gì mình mơ 
 
 

Cuộc đời sẽ hết bơ vơ 
Không còn sợ sệt, không còn hoang mang 

Người đời tâm dạ đa mang 
Không hành để đạt, như lời Phật ban 

 
 
Nghe ta đừng có luận bàn 

Gắng tu hành sửa, pháp tràng trong ta 
Diệt luôn tâm tánh tà ma 

Ông Trời, Đức Phật, Chúa liền hiện ra 
 
 

 
Thấy đời thật dễ thiết tha 

Tu tâm, sửa tánh, tà ma chẳng còn 
Ông Trời, Chúa, Phật chẳng xa 
Tu theo Pháp Lý, hiểu điều thiên cơ 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 

 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 


