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SỐ 101 NGÀY 01 THÁNG 08 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. 

 
OAN TRÁI 

 
Kệ 

 
Vô Vi tu điển, diệt trái oan 

Sống trong phát triển, điển quang Trời 
Gặp gió, mây, mưa, không hề chán  

Hào quang sáng rạng, việc trái oan  
 

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. 

878. Hỏi: Việc trái oan là việc gì, xin thiền gia chỉ giáo? 

879. Hỏi: Hoà vào thanh điển là hoà làm sao? 

880. Hỏi: Muốn giải nghiệp chướng, nên làm sao? 

881. Hỏi: Ăn năn sẽ giảm bớt nghiệp không, xin chỉ dẫn? Cám ơn. 

882. Hỏi: Anh Lợi, tôi tu thiền, nghiệp  lực rất nặng, làm sao tránh được nghiệp lực? 

883. Hỏi: Quy y; tam bảo là sao? 

884. Hỏi: Làm sao, đạt được điển văn Phật? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/07/2014 

878. Hỏi. Việc trái oan là việc gì, xin thiền 

gia chỉ giáo? 

Đáp: Dạ thưa; Việc trái oan là nghiệp 
chướng.  

 
Kệ 

 
Nghiệp chướng sanh ra, cũng bởi ta  
Tu thiền luyện đạo, phải thiết tha 

Quy y tam bảo, thường gắng bó 
Cúi đầu đảnh lễ, nguyện ăn năn   

 

Odense, ngày 23/07/2014 
 

879. Hỏi. Hoà vào thanh điển là hoà làm sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Dấn thân. 

 
Kệ 

 
Dấn thân hành pháp, thực thi lòng 

Hoà vào cảnh vật, thật trong không 
Điển sẽ hoá tan, thành minh triết 
Hoà vào vũ trụ, hưỡng thanh quang 

  
 

 

Odense, ngày 24/07/2014 

880. Hỏi. Muốn giải nghiệp chướng, nên 

làm sao? 

Đáp: Dạ thưa; Mình phải tận tâm, thực 

hành tối đa những gì pháp thiền, ghi rõ.  
 
Kệ 

 
Từ bi phát triển, dụng điển quang 

Hôm nay thi triển, pháp Phật Đà 
Giúp cho vạn linh, cùng tiến hoá 
Thực hành đạo chỉ, dẫn từng li 

 

Odense, ngày 25/07/2014 

 
881. Hỏi. Ăn năn sẽ giảm bớt nghiệp không, xin 
chỉ dẫn? Cám ơn. 

 
Đáp: Dạ thưa; Ăn năn là cơ hội tốt cho mọi 

hành giả, bước vào đất Phật. 
 
Kệ 

 
Thuốc bổ ăn năn, rất nhiệm mầu 

Ngồi thiền tâm tánh, sẽ nhận ban 
Điển quang của Phật, thường trợ giúp   
Bước vào đất Phật, tránh nghiệp oan 

 

Odense, ngày 26/07/2014 

 
882. Hỏi. Anh Lợi, tôi tu thiền, nghiệp  lực 

rất nặng, làm sao tránh được nghiệp lực? 
 
Đáp: Dạ thưa; Nghiệp lực thì khó tránh, vì 

Bác tránh bên nầy, và sẽ đụng bên kia, và 
về sau. Thế nên Bác, phải giải thì sẽ bớt. 

Giải mới đạt được điển ban. 
 
Kệ 

 
Con người nghiệp lực, sẽ hiện ra 

Lôi kéo chúng ta, xuống cõi tà 
Tâm luyện Di Đà, nên ghi nhớ 
Dùng thần điển Phật, niệm Nam Mô  

 
 

Odense, ngày 27/07/2014 

883. Hỏi. Quy y: Tam bảo là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Quy y: là trở về nguyên trạng.  
Tam bảo là ba cái qúi báu: Phật, Pháp và 
Tăng. Tăng là hành giả. Mình phải kính trọng 

Mình, kính trọng Phật và kính trọng Pháp thiền 
Vô Vi điển quang.  

 
Kệ 
 

Tu thiền kính trọng, Phật, Pháp, Tăng 
Chỉ lối cho ta, trở về nguồn 

Nguyên điển của Trời, trong giới Phật 
Thực hành từng bước, lễ trong ta 
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Odense, ngày 28/07/2014 
 

884. Hỏi. Làm sao, đạt được điển văn Phật? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đầu tiên học lễ phép và kính trọng mọi người, sau đó mới có điển văn Phật. 

         
            Kệ 

 
            Tiên đồng, Ngọc nữ, học lễ kinh 
            Hậu nhiên mới mở, sách Thánh hiền 

            Kế đó tu thiền, theo pháp Phật 
            Điển Trời, điển Phật, sẽ cấp ban 

___________________________________________________________ 
Odense, ngày 29/07/2014 
 

885. Hỏi. Tu nhiều năm, sao vẫn bệnh, làm sao bớt bệnh và sống thọ lâu, như anh Lợi nói. Xin 
anh Lợi chỉ giúp? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác lo cho Bác: Uống thuốc Phật nhiều và tham thiền. Phật sẽ giúp cho Bác ít 

bệnh hoạn và sống lâu. 
 
        Kệ 

 
        Lời nầy nói thật, viết từng câu 

        Thuốc Phật thường xuyên, Bác nhớ dùng 
        Đừng có Ta Bà, theo chúng bạn 
        Chuyên tâm học hỏi, pháp tu thân 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

JEG ØNSKER MENNESKER 
53 

Tôi Chúc Người 

 
Jeg ønsker, at mennesker lever livet 
fredeligt 

Jeg ønsker, at mennesker har rige liv 
Bring varm kærlighed med hjem 

At bringe glade oplevelser med hjem, 
opbygger kærligheden 
 

Jeg ønsker, at mennesker lever i 
sikkerhed 

Jeg ønsker, at mennesker lever et 
velstående liv 
Elsk hinanden, når vejret og vinden går 

imod os 
Hav omsorg for dine medmennesker, når 

de er sultne og fattige   
 
Jeg ønsker, at mennesker lever livet 

fredeligt 
Jeg ønsker, at mennesker lever i fuld 

tilgivelse 
Bring kærlighed og opbyg vores land 
Bring glade oplevelser til alle hjem 

 
Bring glade oplevelser til alle hjem 

Bring glade oplevelser til alle hjem 
Bring glade oplevelser til alle hjem 
Bring glade oplevelser til alle hjem 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Tôi chúc người, sống cuộc đời thanh bình 
Tôi chúc người, sống cuộc đời giàu sang 

Mang tình thương, về quê hương hạnh 
phúc 

Mang tin vui đi xây dựng tình người 
 
 

 
Tôi chúc người sống cuộc đời an bình 

 
Tôi chúc người sống cuộc đời giàu sang 
 

Thương yêu nhau, mỗi khi trời chuyển gió 
 

Yêu thương nhau, lúc đói rét, cơ hàn 
 
 

 
Tôi chúc người, sống cuộc đời thanh bình 

Tôi chúc người, sống cuộc đời thứ tha 
Đem tình thương, đi xây dựng quê hương 
Đem tin vui, đi xây đắp muôn nhà 

 
Đem tin vui đi xây đắp muôn nhà 

Đem tin vui đi xây đắp muôn nhà 
Đem tin vui đi xây đắp muôn nhà 
Đem tin vui đi xây đắp muôn nhà 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
LOÀI NGƯỜI VÀ CẦM THÚ 

8 
 

Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa 

Mặt người thú tánh, nhận không ra 
Long lanh trước mắt, cho là đẹp 

Hóa dục quần sanh, lãnh khổ mà 
 

“Thiên địa hữu tình nhân loại hóa“. Trời là Thiên, Địa là Đất.  

 
Trời và Đất tạo ra chúng sanh. Chúng sanh sống trên quả địa cầu nầy, có rất nhiều 

chúng sanh. Từ cây cỏ, côn trùng, vạn vật rồi mới tới con người. Tất cả đều được gọi là chúng 
sanh.  

 

Chúng sanh là sao?  
 

Chúng sanh có nghĩa là tất cả vạn vật trên trái đất, sanh ra và phát triển: Đá, cát, 
cây, cỏ, cũng là chúng sanh. Là bởi vì, tất cả đều có linh hồn. Cát, đá, cây cỏ cũng có linh hồn. 
Không phải chỉ dành riêng cho loài vật và loài người là chúng sanh.  

 
Năm 2005 tôi có dịp trò chuyện với cây hoa lan, ở vườn hoa lan tại Hawaii. Lúc đó là 

đại hội ”Tình Trời Tận Độ” Các bạn đạo không tin và tưởng tượng không ra. Tôi không biết làm 
sao, cho các bạn hiểu được, là mình có thể linh cảm được. Buột lòng, tôi xuống bài thơ. 

 

Hoa Lan xinh đẹp mỹ miều 
Khiến bao dũng sĩ, siêu lòng vì Lan 

Hương thơm sắc đẹp mặn mà  
Lung linh trước gió, thẹn thùng nắng mưa. 
 

Mình tu sẽ linh cảm được cỏ cây và nghe được cỏ cây, cát, đá thì thầm. 
 

Chúng sanh nói chung, con người tu luyện, linh hồn sẽ được thăng lên hàng, Thánh, 
Tiên, Phật.  

 

Thế nên con người tu đạt tới Phật giới, họ không có phân biệt, ta đây là Phật khác, 
Chúa khác. Nên nhà Phật có câu rằng “Vạn linh đồng nhất thể “.  

 
Và không phân biệt con vật, khác với con người. Vì con người, từ loài vật, phát triển 

đi lên hàng Thánh Tiên Phật. 
 
Tại sao người tu thiền Vô Vi như Con, nói con người, từ loài vật phát triển đi 

lên, có phải chuyện nầy phản khoa học không? Có phải người tu khùng không. 
 

 Con không có khùng. Cái chuyện nầy, không ai tin và không ai chấp nhận mình, từ 
loài vật phát triển đi lên. Tự nhiên mà biến thành Người khoa Học, Thánh, Tiên, Phật thì không 
có. Nó phải trải qua từng lớp.   

 
Sau nầy các nhà khoa học mở huệ nhãn, mở thần thông thì sẽ tin những gì Con nói. 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

Nếu mà con người ta không phải là loài vật phát triển đi lên. Thì tại sao anh biết loài người, cao 

hơn loài vật. Mình từ loài vật, mình đi lên, nên người có tánh Phật, mình biết rõ nó vô cùng, 
mình thương yêu nó vô cùng. Con thú, nó cũng có Phật tánh. Trái cà chua cũng có Phật tánh. 

Con người, có người còn tệ hơn trái cà chua. Nếu mình thấy.  

 
Nếu mình không phải từ loài vật đi lên. Tại sao mình làm giống y như loài vật và 

điều khiển nó.  
 
Thí dụ:  

 
Tiếng kêu của con bò “ Ụm bò “ mình nói lại giống y, tiếng kêu của con chuột “chít 

chít “ mình nói lại giống y, tiếng kêu của con heo “ ét ét “ mình nói lại giống y, tiếng kêu của con 
mèo “meo meo“ mình nói lại giống y, tiếng kêu của chim, và các loài động vật khác..v.v.  

 
Như vậy có phải nguồn gốc của loài người là từ loại cầm thú động vật, phát triển đi 

lên không! 

 
Con người phát triển đi lên 

Từ nơi hạt cát, biến thành cỏ cây 
Sanh ra loài thú loài người 
Chu trình tiến hoá, tuỳ lòng chúng sanh 

 
Rồi theo chu trình tiến hóa và loài cầm thú học tánh người.  

 
Thí dụ:  
 

Con mèo nó ở gần loài người. Mỗi ngày nó đều được sự giáo dục của loài người và nó 
nhìn thấy tất cả những cái gì mà loài người làm.  

 
Vậy thì khi nó hóa thể, nó không muốn nó còn là loài mèo nửa. Nó không muốn nó 

là loài thú nửa, bởi vì loài thú nầy, bị giới hạn sự đi đứng, ăn mặc, ngủ.v.v.  

 
Loài thú nầy nó phải học, một cái gì cao hơn nó, để phát triển. Ai cao hơn nó, ai gần 

gủi nó? Thì có phải loài người không!  
 
Nên những loài thú mà được liệt kê trong hàng tử vi, mười hai con giáp từ con chuột 

cho tới con heo, được gần gủi loài người nhiều nhất, để học hỏi và tiến sang loài người.  
 

Được thành loài người và trong loài người, có nhiều kiếp học hỏi khác nhau để tiến 
hóa. Và từ đây thì loài người sinh ra có nhiều tri thức sống khác nhau và một hình dạng khác 
nhau qua muôn chiều của tri thức, về linh hồn tiến hoá.  

 
Sự tiến hoá của linh hồn hay tri thức thì người ta phân biệt loại nầy, loại kia, nên xã 

hội có nhiều vai vế và đẳng cấp.  
 
Nên mình thấy trong xã hội có người hiền, người dữ, người đẹp, người xấu, người 

khoẻ, người yếu, người khôn, người dại.v.v.  
 

Mà giữa người, với người, họ vẫn còn sát hại lẫn nhau không khác chi loài thú, nên 
có câu. ”Mặt người thú tánh nhận không ra”. Bởi vì, tánh thú vẫn còn trong máu huyết.  

 
Con người sinh ra, ai cũng đẹp, ai cũng tốt. Nhưng mà mình không xử dụng cái đẹp, 
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cái tốt của mình, mà xử dụng, tánh thú sát hại nhau. Nên nội tâm, nội tạng mình hư hao. 

 
Cái đẹp, cái tốt, cái quí, là đẹp từ bên trong cơ tạng, chứ không phải đẹp về hình 

thức bên ngoài.  

 
Nên ca dao tục ngữ có câu ”Cái nết đánh chết cái đẹp”.  

 
Mình đẹp mà ăn nói hỗn ẩu, mất nết thì ai đâu mà thích. Nên người ta khuyên rằng 

đừng nên dùng sắc đẹp mà hại mình. Thường thường những người đẹp thường tự kiêu và ích kỷ.  

 
Không phải nói như vậy là ám chỉ hết người đẹp, nhưng mà nói như vậy, để nhắc 

nhở mình giới hạn, dẹp bỏ đi cái tánh tự kiêu. 
 

Đẹp hay xấu, hoặc tốt hay không tốt, người ta nhận không ra.  
 
Có khi người xấu, mà tâm dạ họ tốt, có khi người đẹp mà tâm dạ họ đa đoan, qua 

hình thức bên ngoài. Thế nên giữa cái xấu và đẹp, nên phải thận trọng, khi tiếp xúc một người.  
 

Người nào sống về ảo tưởng bên ngoài, hình thức bên ngoài, nên nghiệm thử câu 
nầy “Long lanh trước mắt cho là đẹp“, sau nầy sẽ lãnh khổ.  

 

Cái gì trước mắt mình là đẹp, chốp nhoáng một cái là bị bệnh tiêu luôn, nên thận 
trọng.  

 
Đừng có vì ngoại cảnh phù du, bên ngoài mà giết chết nội tâm bên trong.  
 

Sống ở trên cõi đời nầy, con người ta vì tham vọng, sắc dục, ngoại cảnh bên ngoài. 
Rồi xử dụng cái phàm tánh của mình phát triển, để thực thi những hoài bảo là sự độc ác. Giết 

hại lẫn nhau, giữa con người với con người. Giữa người tu và người tu. 
 
Giết hại bằng tiền của, giết hại bằng tình cảm, giết hại bằng bạo lực, giết hại bằng 

lời nói. v.v. Và con người ai nấy, cũng đều phải bị tai nạn.  
 

Khi mà mình khổ, khi mình bị tai nạn, thì mình mới chịu nghe người tu nói. ”Diệt 
khổ, diệt nạn”. Mà mình không tin, người đó nói.  

 

Tu Vô Vi sẽ diệt khổ và diệt nạn. Anh có điển thì anh sẽ diệt được.  
 

Lúc khổ, lúc bị nạn thì mình mới tin triết lý của Vô Vi, trong chu trình tiến hoá của 
loài người.  
                                                                        

                  Loài người tiến hoá đi đâu? 
Trong vòng loạn động,  tiến trình phải kham 

Tham lam sân hận đủ điều 
Dạy cho thức tánh, tiến hành tâm linh 

 

Trong chu trình tiến hóa; Từ thú cho tới loài người. Nó có nhiều mặt đa dạng khác 
nhau, về sự sống của tâm linh phát triển.  

 
Thế nên từ một loại người nầy, với loại người kia, mà nó có nhiều cá tánh khác biệt 

nhau, qua cách sống. Mình không thể phân lường được qua cá tánh phàm trần. Thế nên được 
làm loài người là được tiến hóa theo nhiều cách thức khác nhau, do sự công năng tu học của mỗi 
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người và nhiều kiếp đã trải qua.  

 
Làm sao mà mình tin, loài người có nhiều kiếp trải qua?  
 

Mình có thể giải thích theo khoa học huyền bí của Vô Vi cho Anh thấy.  
 

Thí dụ: 
 

Như bây giờ mình là Thầy giáo dạy đại học, hoặc là Kỹ sư hay Bác sĩ. Rồi mình cũng phải bệnh 

và chết. Khi chết rồi, con người mình không tu, thì mình sẽ vào địa ngục hay hoả ngục.  
 

Vào địa ngục hay hoả ngục không biết bao lâu, tùy theo tội trạng của mình gây ra. (Mình có rất 
nhiều tội). Sau nầy tôi chỉ cho Anh thấy tội Anh, thì Anh mới hết hồn và chịu tu. Còn như Anh 

chưa thấy, lúc bệnh thì Anh sẽ thấy tội mình. 
 
Khi chết thì xuống địa ngục, người ta xét xử đâu đó xong xuôi thì cho linh hồn Anh hoá thân trở 

lại. Anh không bao giờ lên Thiên Đàng, nếu không tu cho giải thoát.  
 

Đừng có tin ai, Thầy nào, nói, họ đem linh hồn, Anh về tây phương Cực Lạc hay Thiên Đàng. 
 
Lúc Anh hoá thân trở lại, mình là con nít, mà Anh không hay, rồi Anh tiếp tục học lại những cái 

gì anh thiếu xót, nhưng mà anh học giỏi hơn cái người đồng bạn, cùng học chung lớp với anh, và 
anh làm Thầy giáo, Bác Sĩ, Kỹ Sư hay Khoa Học Gia. Vì kiếp trước Anh đã từng làm Bác Sĩ, Kỹ 

Sư hay Khoa Học Gia.  
 
Nhiều Thầy tu, nói tiền căn, tiền kiếp, mà người ta nói không rành.  

 
Hôm nay tôi giải thích tiền căn và tiền kiếp là nó như vậy. Để cho mình khỏi u ơ.  

 
Tại sao mình phải như vậy?  
 

Vì đây là định luật, để khỏi uổng công anh ăn học và cũng chứng minh rằng linh hồn  
mình hoá cốt và bất diệt.  

 
Con học về Khoa Học Huyền Bí, Con diễn tả trên thực tế và xác thực. Chỉ dẫn rõ 

ràng, chứ không có nói xa xôi. Tu Vô Vi nó siêu và văn minh hơn, vì mình thấy những cái gì, mà 

khoa học hiện đại, họ không thấy. Tu Vô Vi khỏi cần vô chuà hay nhà thờ. Khoa học phải vô 
chuà hay nhà thờ cầu xin.  

 
Tại sao, khoa học phải cầu xin?  
Tại vì, họ có hồn mà không chịu học, thành ra không hiểu. Nên khoa học phải vô 

chuà hay nhà thờ để cầu xin. 
 

Con người sống trên thế gian thể hiện qua nhiều cá tánh khác biệt nhau, tùy theo 
chu trình học hỏi của quá khứ và hiện tại.  

 

Có người mình thấy họ hung dữ ác độc, mà mình không hiểu, tại sao họ hung dữ và 
ác độc. Có người họ hiền lành, mà mình không hiểu tại sao họ hiền, có người họ thông minh 

mình không hiểu, tại sao họ thông minh. 
  

Anh tu Vô Vi thì Anh sẽ hiểu quá khứ, hiện tại và dị lai luôn.  
Còn tiếp kỳ sau./…… 


