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SỐ 100 NGÀY 21 THÁNG 07 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. 

 
NGUYÊN ĐIỂN  

 
Kệ 

 
Âm dương hoà hợp, vũ trụ ban 

Sống trong đạo đức, vũ trụ bàn 
Thiên điển ban hành, tâm gắng bó 

Tái tạo điển lành, trở về thiên  
 

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. 

870. Hỏi: Âm dương hoà hợp là sao? 

871. Hỏi: Nguyên điển là gì? 

872. Hỏi: Luật càn khôn là luật gì? 

873. Hỏi: Có nhiều người không thích mưa, nắng, gió, tuyết, sương là sao? 

874. Hỏi: Cảm giác con người từ đâu có? 

875. Hỏi: Thành Lợi có biết tại sao, con người nói tiếng khác nhau, Anh, Pháp, Hoa…? 

876. Hỏi: Môn trường sanh học mà anh Thành Lợi hướng dẫn, thật sự con người sẽ sống trung 

bình 100 tuổi, có đúng không, xin anh xác nhận? Cám ơn. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/07/2014 

870. Hỏi. Âm dương hoà hợp là sao? 

Đáp: Dạ thưa; Là quân bình thì thấy điển 

năng của vũ trụ và điển năng con người  là 
một. 
 

Kệ 
 

Vũ trụ vận hành, bởi âm dương 
Thế nên tạo hoá, khó đổi dời 
Mưa nắng bốn muà, luôn phát triển 

Tràn đầy sống động, luật càn khôn  
 

Odense, ngày 13/07/2014 

 
871. Hỏi. Nguyên điển là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Nguyên điển là ánh sáng của 
Phật Trời, điển quang không pha trộn. 

 
Kệ 

 
Điển hồn phân tán, cũng tại ta 
Thích cõi tà ma, dính trược tà 

Tâm tánh không còn, trong chánh nghĩa 
 Lo tu nguyên điển, trở về ta 

 

Odense, ngày 14/07/2014 

872. Hỏi. Luật càn khôn là luật gì? 

Đáp: Dạ thưa; Là nắng, mưa, gió, sương, 
tuyết giúp chúng sanh. 

 
Kệ 
 

Có nắng có mưa, phát triển hoài 
Có gió vận hành, cảm xúc nhanh  

Có sương và tuyết, làm tăng trưởng 
Vẻ đẹp con người, rất hồn nhiên    
 

Odense, ngày 15/07/2014 
 

873. Hỏi. Có nhiều người không thích mưa, 
nắng, gió, tuyết, sương là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nếu mà không nghiên cứu thiên 
nhiên, con người dễ bệnh hoạn và không phát 

triển. 
 
Kệ 

 
Bốn mùa tứ quý, vẫn đẹp xinh 

Tạo ra cảnh vật, sống thực lòng 
Phát triển muôn chiều, trong nắng gió 

Hồn nhiên sống động, thật nên thơ 
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Odense, ngày 16/07/2014 

 
874. Hỏi. Cảm giác con người từ đâu có? 

 
Đáp: Dạ thưa; Cảm giác của con người sinh 
ra từ tứ qúy bốn mùa.  

 
Kệ 

 
Vui buồn giận dữ, nó sinh ra 
Phát triển từ ta, ở bốn mùa 

Biết nắng, gió, mưa, tìm chỗ núp 
Xuân về ấm áp, nở thêm hoa  

 
 

Odense, ngày 17/07/2014 

875. Hỏi. Thành Lợi có biết tại sao, con người 
nói tiếng khác nhau, Anh, Pháp, Hoa…? 

 
Đáp: Dạ thưa; Ở trong đất, có luồng sinh khí và 
đồ ăn khác nhau, từng địa phận. Thế nên mình 

ăn cái gì nhiều, ở vùng đất đó, thì phải nói tiếng 
đó. Thí dụ: Nam, Trung, Bắc nói tiếng khác nhau 

là do đồ ăn, và sinh khí trong đất mình ở. Mà gọi 
là thổ ngữ. Ăn cái gì nói tiếng  địa phương  đó. 

Anh nói chưa thạo tiếng Mỹ, nhưng con anh sẽ 
nói thạo tiếng Mỹ, Pháp .v.v.. 
  

Kệ 
 

Ăn Hamburger thì nói tiếng Mỹ nhiều 
Ăn bánh mì thì nói tiếng Pháp chuyên 
Ăn hoành thánh thì nói tiếng Tàu nhiều 

Ăn gạo nhiều, thì nói tiếng Việt Nam siêu 
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Odense, ngày 18/07/2014 
 

876. Hỏi. Môn trường sanh học mà anh Thành Lợi hướng dẫn, thật sự con người sẽ sống trung 
bình 100 tuổi, có đúng không, xin anh xác nhận? Cám ơn. 
 

Đáp: Dạ thưa; Con là người tu, con hiểu và nói sự thật. Là mình tu, có thể sống tới đó và hơn. 
 

         Kệ 
 
         Xưa nay sự thật, thích chối từ 

         Nghĩ điều giả dối, lại say mê 
         Danh cao áo mảo, thường tưng bốc 

         Cuộc sống nhân gian, khó giải trừ 
 
__________________________________________________________ 

Odense, ngày 19/07/2014 
 

877. Hỏi. Hiện tại, anh chưa sống tới 100 tuổi, sao anh nói điều đó trước, có quá đáng không?  
 

Và anh lấy cái gì chứng minh, xin anh giải thích thêm. 
 
Đáp: Dạ thưa; Những người quen và không quen, không tu Vô Vi, không tu về điển quang, họ 

đang sống 80- 90.... tuổi. Nếu mà họ tu Vô Vi, chắc chắn sẽ sống trung bình 100 tuổi và hơn. 
 

Con người ta bệnh là điển trược rước vào.  
Con người ta bị tai nạn, chết sớm là tim, gan, tỳ, phế, thận, khối óc điển quang yếu và xấu.  
Con ngưiời ta bệnh hoạn là do ngũ tạng không đồng đều và không điều hoà. 

Bác học thiền điển quang thì sẽ giải quyết cơ tạng của mình mạnh mẻ và điều hoà. Thì hy vọng 
sẽ sống lâu.  

 
Ông Trời cho mình sống trung bình 100 tuổi, Vô Vi điển quang trường sanh học chứng 
minh điều nầy. Và mình phải luyện, chứ không phải ngồi không. Thần kinh khối óc của mình 

sẽ tiếp nhận điển quang.  
 

        Kệ 
 
        Trường sanh sống thọ, nếu Bác tu 

        Điển năng cơ tạng, sẽ đổi chiều 
        Trược mất, thanh còn, trong thể xác 

        Lo chi không đạt, sống thọ an  
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

Vi må ikke stjæle! Smukke mennesker og smukt land 

52 

Không nên ăn cắp! Người đẹp và nước cũng đẹp 

 
Vi må ikke stjæle ting fra de andre 

Folk har meget hårdt arbejde og lider 
med det 

Derfor må vi ikke overtage 
Vi bliver kede af det og trætte af vor 
grådighed 

 
Livet er blevet sygt 

Den Hellige mand beklager, at vi ikke er 
fornuftige 
Vi spørger os selv og får intet svar, og vi 

klager til Gud! 
Vi er sure på os selv på grund af det syge 

liv og siger, at det bare er Guds skyld 
 
Det syge liv giver mange katastrofer 

Og nogle lever på et uheldigt sted 
Liv er ikke velfærd mere 

Selvom vi har mange millioner i banken 
 
Medicin virker kun en lille smule 

Sygdom og helbred er blevet værre og 
værre 

Skynd dig at finde en meditations energi 
og studér den 

Den kan hjælpe dig og forhindre 
sygdommen 
 

Ad en eller anden vej skal vi genopbygge 
vores sjæl 

Kroppen er ren og smuk og lever i fred 
Mange mennesker vil tage hensyn til os 
Vi må love os selv ikke at stjæle ting eller 

tage jord fra andres land 
 

Hvis vi forsætter med at tro på, at vi er 
de bedste 
Bliver vi til sidst syge og dør som et 

spøgelse uden sjæl 
Hvis vi ønsker verden smuk for evigt 

Må vi love os selv ikke at stjæle ting eller 
tage jord fra andres land 
 

 
Mình đừng nên lấy cuả người 

Người ta khổ cực, làm ra đất lành 
Thế nên mình đừng có giành 

Tham chi cho mệt, thân mình buồn đau 
 
 

 
 

Cuộc đời sẽ gặp bệnh đau 
Thần tiên trách móc, tại sao lắm lời 
Hỏi ai chẳng biết than Trời 

Trách sao mình bệnh, tại Trời chẳng 
thương 

 
 
Cuộc đời sẽ gặp tai ương 

Sống trong lộn xộn, cửa nhà tan hoang 
Cuộc đời sẽ hết giàu sang 

Mặc dù bạc tỉ, cất trong ngân hàng 
 
Thuốc thang cũng chẳng giúp gì 

Bệnh càng bành trướng, sức càng giảm 
thêm 

Mau về tầm lấy phép tu 
May ra ngăn được, bệnh tình giảm mau 

 
 
 

Đường nào cũng phải dồi trau 
Thân người thanh thản, sống trong thái 

bình 
Ai ai cũng đã vì mình 
Hy sinh đừng có, chiếm đồ thế gian 

 
 

Nếu mà mình cứ cái ta 
Con người mình sẽ, thành ma không hồn 
Muốn cho thế giới sinh tồn 

Con người đừng có, lấy đồ chúng sinh 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
KHÔN LANH QUỈ QUYỆT 

 
Tiếp theo kỳ trước.... 
 

Làm thiện mà không biết làm thiện cũng vẫn bị tội như thường, bằng chứng là nghe 
người ta kể chuyện ác. Mình sợ ác thì có tội, rồi đem tiền bạc cúng dường làm việc thiện cho 

mình hết tội. Không dè vô tình gặp phường lợi dụng đạo, đội lớp nhà tu, làm lợi cho cá nhân thì 
mình cũng tội lây. Vì cúng vào manh sư, chuyện nầy có thiếu gì. Vì mình nông cạn, nghĩ lớp áo 
khoát bên ngoài đó là đại diện cho Thánh Tiên Phật có thể cứu vớt tội mình. Nhưng mà cái áo đó 

chỉ là giả tạo, cho người đời thích theo sự giả tạo chạy theo.  
 

Còn người theo cái tâm thì họ cúng dường theo cách khác. Họ coi cái người Thầy nầy 
giảng đạo ra sao. Có đúng với sự thật thà chất phác hay không. 

 

Muốn coi người Thầy nào, không có thật thà chất phát, mình nhìn cặp mắt họ, coi họ 
thuyết giảng mà đôi mắt cứ lườm qua, lườm lại, là hắn. Người tu, mà không thật thà chất phác, 

là vị thầy đó chỉ xúi người cho ta cúng, mà không khuyên người ta tu và sửa. Hoặc là vị thầy đó 
không làm mình mở tâm thức!  

 
Còn vị Thầy nào nói cho mình mở tâm thức! Là vị Sư đó không có đặc nặng về vấn 

đề cúng dường. Mà làm sao cho người khác thức tâm giác ngộ, cởi bỏ những sự tham lam, ác 

ôn, sai lầm lố bịch. Và giúp cho người ta, sao nầy có một đời sống thanh cao, thanh nhẹ tốt lành 
hơn.  

 
Nên Đức Phật có khuyên ăn cướp, mà bỏ dao tu, thì cũng thành Phật. Phật không có 

cần tiền, Phật chỉ cần cái tâm chân thật. Nên người cúng dường bằng cái tâm, là điều đáng quí 

nhất, mà Trời Phật nào cũng chứng cho.  
 

Người mà khôn ngoan thì họ tìm đủ mánh lới để thực hiện lợi ích cá nhân họ.  
Mánh lới là sao?  
Họ mưu mô làm hại đồng bào, đồng bạn, không có chỗ ngất đầu lên. Để một mình 

họ thống trị, thống trị làm sao nổi mà thống trị. Nội mình muốn thống trị cái thân mình, mà còn 
thống trị không xong mà đòi thống trị ai. Nội cái tội gian tham dâm của mình mà mình trị không 

được, mà mình trị ai. Trị người ta thì có ngày người khác cũng trị mình.  

Hvis mennesker gør det igen 

Så er mennesker ikke kloge 
Og landet er ikke smukt 

Mennesker er ikke rige, og verden er ikke 
solid 
 

Med venlighilsen 
Thanh Loi Le 

Nếu mình tiếp tục gian tà 

Con người mình sẽ, âm u tâm hồn 
Quê hương hết sức sinh tồn 

Con người nghèo đói, thế gian thảm sầu 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Những người khôn ngoan là những người giỏi, đầy quyền thế, vì họ biết cách nịnh bợ 
thì đúng hơn. Thằng nhỏ nịnh thằng lớn, rồi thằng lớn lại nịnh lại thằng nhỏ.  

 

Hỏi tại sao thằng lớn lại nịnh và bợ lại thằng nhỏ? 
Hồi xưa mình lập bè nịnh bợ để được thăng hoa. Nay mình làm lớn thì mình cũng 

phải tiếp tục nịnh lại thằng nhỏ để bù trừ cái sự hèn hạ của mình. Không vuốt ve đám đàn em 
đó, thì mình bay đi cái chức, thấy nhục nhả chưa. Cái chuyện nầy mình thấy ở đời xảy ra thiếu 
gì, nay làm ông lớn, có quan hầu bên cạnh.  

 
Mai mốt tuột dốc thì làm ông bé, tới hồi làm ông bé. Thì cái ông nhỏ hơn, ổng quăng 

rác vào mặt mình, mình cũng thấy đáng cái tội, ngày xưa kia mình ngông nghênh cho ta là khôn 
lanh. 

 
Khôn lanh hay cúi hay lòn 

Cho mình được việc, tại gì cái tham 

Tham tiền tham của tham danh 
Sắc thần lộ diện, tướng người lom khom 

 
Mình khôn lanh bửa nay thì ngày sau con cháu mình nó ngu dốt. Tại sao? Tại vì mình 

khôn lanh quá mình ăn hết của thiên hạ. Thì đời sau, con cháu mình nó lấy gì mà nó ăn. Mà nó 

phải trả nợ lại cho mình nửa. Cha làm thì con trả. Đó là luật tất nhiên. Còn nếu mà cha chịu trả 
ở kiếp nầy, thì đời sau con nó hưởng.  

 
Chịu tu thì trả hết. Không tu thì chưa trả. Vì còn cái tội khôn lanh. Khôn Lanh còn có 

hai cái chữ theo sao, đó là Quỉ Quyệt. Khôn lanh thì phải quỉ quyệt. 

 
Khôn lanh quỉ quyệt làm càng 

Tính điều lừa lọc, kiếm tiền nuôi thân 
Ăn trên ngồi trước quen rồi 

Tới chừng thảm bại, thân tàn tại tham 

 
Cũng có những người khôn lanh, có quyền thế thông minh, là gì kiếp trước ông bà tổ 

tiên họ đã có tu ở kiếp trước. Ngày nay họ hưởng, mà họ không biết gìn giữ phước đức của ông 
bà tổ tiên để lại. Mà họ xử dụng cái thông minh ích kỷ của họ, thành ra xảo quyệt, xảo kế thì 
mất đức. Người mà mất đức, thì tại mình, chứ không phải tại ai. Gia cang mình sẽ gặp quả báo, 

nói quả báo thì không tin.  
 

Thử coi một gia đình nào mà cha mẹ ác ôn, thì sau nầy con cái nó khổ sở. Ai cũng 
muốn tích đức, tích thiện để đức lại cho con. Muốn được như vậy thì chỉ có nước mình tu thân, tu 
thiền, thức tâm, không làm ác, không nghĩ chuyện ác nửa, thì mới có quả tốt về sau.  

 
Tại sao phải tu thiền tu thân mới được, còn tu kiểu khác không được?  

Tu thân tu thiền mới nhanh, nhanh là mình giác ngộ ngay hiểu được điều Phật dạy 
mình áp dụng trong đời sống hằng ngày, thì mình thấy nó hay.  

 

Hay là mình tự tu, tự sửa, không van lơn cầu vọng. Còn như tu mẫu, tu kiểu mình 
thấy, có ai thức giác và ngộ chơn lý đâu?  

 
Người nào nói thức giác thì cắt nghĩa hai chữ thức giác là sao cho người khác hiểu, 

còn nói ngộ chơn lý là gì thì cứ giảng cho người khác nghe.  
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Thì biết được tu kiểu mẫu và tự tu, tự hành cái nào nhanh.  

 
Tu kiểu mẫu là sao? Là chỉ có nhép lại lời kinh.  
 

Còn tu mà hành là sao? Là có phương pháp hành thì nó tiến rất nhanh. 
 

Người tu thiền có phương pháp tốt, mình ngồi thiền làm thinh, yên lặng, rồi mình 
thấy mình, động loạn, ăn nói hổn ẩu, bất kính mọi người.  

 

Mình sửa lại cho thành người tốt là giác ngộ. Chứ có cái gì đâu mà khó.  
 

Những người tu mà không giác ngộ, họ thường hay lợi dụng kinh giả mà giảng ẩu 
làm cho người nghe đạo mù mờ.  

 
Giác Ngộ là mình hiểu được, điều sai lầm của mình mà sửa, mình sửa được rồi thì 

mình thấy nó ngộ. Là quá đơn giản. 

 
Tu không tu đàng hoàng và không học thiền, thì không hiểu giác ngộ là gì.  

 
Tại mấy ông Thầy, tu hoài mà không giác ngộ thì nói chuyện tùm lum.  
 

Người thường mà biết tu tâm, tu tánh, thì cũng giác ngộ như thường. Khỏi cần vô 
Chùa hay vô Tu Viện. Tu tại gia, tu ở nhà giác ngộ nhanh. 

 
Tu Vô Vi sẽ giác ngộ, không phải giác ngộ dành riêng cho những thầy giả tu. 
 

Tu thì mình mới có đức và để đức lại cho con cháu.  
 

Muốn tạo đức thì chỉ có hành đạo, hành thiền thì đức nó mới tăng, mà truyền lại cho đời 
sau. 

 

Tu thì có đức có nhân 
Mới mong để lại, tấm hình chân dung 

Mong cho con cháu nối giòng 
Con người tu đạo, học điều chơn tâm 

 

Học đạo thì nhiều đạo quá, mà đạo nào cũng cho đạo mình là hay, thì biết đạo gì để chọn?  
 

Chọn đạo thì phải chọn đạo Tâm là tốt hơn.  
 
Vì Đạo Tâm là đạo ở bên trong, tâm của chính mình, chứ không phải bên ngoài. Đạo bên ngoài 

là đạo hình thức, áo mảo. Vô Vi tu, không nên có danh và áo. 
 

Còn đạo trong Tâm, thì ở chỗ nào tu cũng được. Có gia đình tu cũng được, mà chưa có gia đình 
tu cũng được. Tu tại tâm mà. Miển làm sao, cái tâm mình tốt, biết xử thế, trong mọi hoàn cảnh 
là được. Cần chi áo mảo đủ màu, mà không chừng họ dắt sai cái tâm mình là trọng về hình thức 

bên ngoài địa vị cao. Còn phân biệt về màu áo. Màu nầy cao hơn màu kia, màu kia cao hơn màu 
nọ là mình còn tranh chấp hơn thua, lớn nhỏ.  

 
 Còn hơn thua, còn lớn nhỏ, thì làm mình nói công bình và bình đẳng.  

 
 Bình đẳng hay công bình bác ái: Là trên dưới chỉ có một mà thôi.  
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 Không màu sắc và không chức vị. Đó là Tu Vô Vi. Tu theo Phật Thích Ca. 
 
Tu Vô Vi mà cứ nhìn bề ngoài là chết luôn, kêu bằng tu danh, tu chức, tu hình thức, 

thì làm sao mà giác ngộ. Đi sái đường Ông Phật. 
 

Có giác ngộ rồi thì thấy ông Phật hay ông Chúa đều giống nhau, mà mình biết kính 
trọng mọi người, không phân biệt anh Chúa khác, tôi Phật khác. Tu tâm thì bề trên Đức Chúa 
Ngài, cũng như Đức Phật Ngài, họ hoan hỉ mà nhận cái tâm của mình hơn là cái hình thức.  

 
Tu Vô Vi phải có phương pháp và cách thức, thực hành đàng hoàng, tu Vô Vi không 

có tụng kinh hoặc lý thuyết như hồi xưa, mà không hiểu cái gì là tu.  
 

Tu Vô Vi là tu bổ, sửa cho có trật tự, từ tâm lẫn thân.  
 
Kêu bằng minh Tâm và kiến Tánh. Muốn minh tâm, phải kiến tánh trước. 

 
Con không có giấu diếm chi, cho Cô Bác mất thì giờ, sống trong thời Thượng Ngươn. 
 

 

ĐẠO TÂM 
 
                Đạo tâm có một chẳng hai 

Ngài xưa Phật Chúa, cũng đi một đường 
Một đường tự giác sửa sai 

Sửa cho tâm sáng, như người hiền lương 
 

Hiền lương tâm tánh dễ thương 
Ai mà không mến, những người tu tâm 
Tu tâm thực sự sửa mình 

Tánh mình không dữ, tâm mình sáng minh 
 

Sáng minh lý đạo đường chơn 
Thực hành tiến tới, ngộ duyên Phật Trời 
Phật Trời cứu vớt chúng sanh 

Mọi người thức giác, mà lo tu thiền 
 

Tu thiền sửa tánh, sửa tâm 
Sửa cho thanh bạch, như là Như Lai 
Như Lai cũng giống người hiền 

Hai người là một, tự mình sửa thôi 
 

Sửa cho tâm tánh thật thà 
Sao mà không gặp, Phật Trời giáng lâm 

Giáng trần trải phép tu thân 
Luyện cho tâm tánh, hiền lành như xưa 
 

Như xưa mình ở Thiên Đàng 
Tại vì phạm tội, nên mình bị giam 

Giam trong thể xác tham trần 
Nay mình thức tánh, tu thành Phật Tiên 
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Phật Tiên người cũng phàm trần 

Nhưng người nhịn nhục, tu hành thăng thiên 
Thăng thiên thì ở trên Trời 
Hết còn lo sợ, cuộc đời thế gian 

 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 
 

 
 

 


