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SỐ 200 NGÀY 11 THÁNG 05 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. 

 
TÂM ĐIỂN 

 
Kệ 

 
Con người có điển, ở trung tâm 

Mình nên tập luyện, ở pháp thiền 
Nó giúp cho mình, tăng ánh sáng 
Không còn bệnh hoạn, hại thân ta 

 
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. 

1684. Hỏi. Người phàm tục là sao ?  

1685. Hỏi. Siêu nhân là sao ?  

1686. Hỏi. Người tu, vàng không đổi là sao ?   

1687. Hỏi. Tu như thế nào mới có hào quang  ?  

1688. Hỏi. Làm cách nào để có điển tâm linh  ?  

1689. Hỏi. Điển tâm linh nằm ở đâu ? 

1690. Hỏi. Làm sao có Điển tâm linh ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/05/2017 
 

1684. Hỏi. Người phàm tục là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Mình không tu thân, thì tâm và thân mình mang trược và dính vào cõi tục.  

Cõi tục là quỳ lụy, cầu xin, tham dâm, ghanh ghét, hận thù, hổn láo v.v. Tu điển quang thì 
mình mới giác ngộ, đâu là cõi tục. Còn mình không tu về điển, thì mình không biết phân biệt cõi 

nào tục, cõi nào thanh. Thông thường thì bạn nghĩ chỗ tu nào cũng thanh. Nhiều người đã đi 
tìm nơi chuà chiền, tu cho thanh nhẹ, nhưng mà không thanh.  

 
Muốn thoát tục thì mình phải giải bỏ, những chủ kiến, riêng tư, độc hành, độc đoán. Cá nhân 
ghanh ghét, sân si, tham lam và ích kỉ. 

 
Tu mà cũng muốn đạo mình cao, đó là phàm tục. Cõi thanh và thoát tục, thì không có ai, cao 

hơn ai. Danh là danh giả. Còn danh là còn phàm tục. Còn danh là bị ở tù.  
 

 
Kệ 
 

Vọng tưởng con người, đã chìm sâu 
Ở trong cõi tục, phạm sai lầm 

Danh bả cõi trần, dơ khối óc 
Tu thân giải toả, bệnh trần gian 

 
 

 
 

 

Odense, ngày 03/05/2017 

 
1685. Hỏi. Siêu nhân là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Siêu nhân khác hẳn người phàm tục. Anh khép mình tu và giải bỏ những điều 
trần trược, lầm lổi, trước kia mình ấp ủ và say mê. Tưởng cõi tục nó là thần tiên, đem cho mình 

đến khát vọng, yếu đuối và ngu si.  
 

Siêu nhân là người vượt qua qua ba cỏi. Thiên Địa Nhân. 
 
Thiên Địa Nhân, nó cũng nằm trong bạn mà thôi. Bạn là vũ trụ, vũ trụ cũng nằm trong bạn.  

 
Bạn mới quán xét thế tình. Giải nguy cho đồng đạo, giải thoát cõi tục ở nhân gian.  

 

  

Kệ 
 
Tìm về chân lý, sống hồn nhiên 

Thế cảnh sanh linh, sống bất bình 
Nó giúp cho ta, hồn tiến hoá 

Trở về ánh sáng, đạt siêu minh 
 

 

 

 
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 04/05/2017 

 
1686. Hỏi. Người tu, vàng không đổi là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Giá trị của bạn là điển quang và trí tuệ, vàng làm sao sánh được. Cái bất diệt, 
đời đời sống mãi trong bạn, bạc tỉ cũng không sánh bằng.  

 
Tu tới đây, bạn mới quý cái pháp. Nó đem bạn, trở về chính bạn. Thì bạn quý hơn vàng. Vàng 

có thể mất, nhưng chân lý trường tồn bất diệt sáng suốt vô biên, vàng làm sao, sánh nổi. 
Không ai có thể dùng tiền, mà chế bạn ra được. Bạn là một ánh sáng lung linh trên bầu trời 
xanh, thơ mộng. Bạn nhắm mắt, bạn cũng thấy. Bạn kiều diễm và thiết tha như thế nào. Bạn 

mới phục bạn, chính bạn hành và chính bạn đạt. 
 

Chỉ có ông Trời, dùng điển chế bạn ra, vô giá và vô biên. Tới đây thì anh mới cảm thông TRỜI 
ĐẤT. Và anh tự hỏi, sao ông Trời, ổng siêu quá vậy. Và anh cũng thầm phục cái pháp môn nầy, 
nó đem anh trở về nguồn cội. THIÊN QUỐC.  

 
Anh trở về nguồn cội thì anh mới là siêu nhân. Siêu nhân là thoát tục.  

 
Bạn là giống dân bích ngọc là con cuả Thượng Đế.  

 

 

Kệ 
 
Giá trị người tu, chánh thực hành 

Vàng ròng không đổi, tấm lòng chung 
Cực khổ không buồn, khi tu đạo 

Nhẫn lòng, nhịn nhục, chết không than 

 

 
 

Odense, ngày 05/05/2017 
 

1687. Hỏi. Tu như thế nào mới có hào quang? 
  

Đáp: Dạ thưa. Bạn phải luyện, tinh, khí và thần. Ba cái nầy là tam báu cuả người tu thiền Vô 
Vi Điển quang trường sinh học. Khi mà bạn hội tụ, đầy đủ, tinh, khí và thần. Thì bạn sẽ nhìn ra, 

Bạn và những người lý thuyết rõ ràng. Ai tu thiệt và ai tu giả. Lúc nầy thì bạn có con mắt HUỆ.  
 
Pháp tướng bạn thay đổi và vàng không đổi, là vậy.  

 
Tinh, khí, thần của những người không tu thiền điển quang, nó nằm ở hạ thừa, dính một cục. 

Không sao lay chuyển, thì con người tham mê, dâm dục, sân si và bệnh hoạn.  
 
Lâu dần lớn tuổi bệnh hoạn, tinh, khí, thần mất hết. Bạn tu cái nầy, phản lão hoàn đồng, mới 

gọi là trường sinh học, thọ lâu hơn và ít bệnh tật.  
 

Bệnh là do điển trược. Cục đá có hào quang, cái bông có hào quang, không lẽ, bạn không có. 
 
Không có là mình tu không đúng pháp.  
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Kệ 
 

Điển quang giúp bạn, mỗi đêm hành 
Pháp tướng người mình, sẽ đổi thay 
Xưa kia bệnh hoạn, hay buồn tủi 

Nay thì vui vẻ, sống hoà thiên 
 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 06/05/2017 

 
1688. Hỏi. Làm cách nào để có điển tâm linh? 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình nên thực hành đúng đắn, không xao lãng, thì cái pháp nầy, nó sẽ mở cho 

bạn, đạt điển tâm linh. Thế nên tôi nói, mình phải thực hành đúng đắn.  
 
Càng ngày bạn càng khôi phục sức khoẻ và trí tuệ. Thì lúc đó điển tâm linh nó hồi phục một 

cách rõ ràng ở trong bạn.  
Bộ đầu bạn, phát sáng ra. Rồi bạn nghĩ, ông Phật có hào quang phát ra bộ đầu là đúng.  

 
Còn những người tu trong chuà, họ không mở được bộ đầu, thành ra họ gắng bóng đèn vào đầu 
tượng Phật là một điều tội lổi. Làm như vậy, không khác nào, hạ phẩm cách Phật.  

 
Làm như vậy cho người ta ngu muội thêm và xin xỏ cái tượng phát hào quang. Tượng nào phát 

hào quang?  
 
Phật không có biểu mình, gắng bóng đèn vào đầu ổng, để phát ra hào quang.  

 
Gắng bóng đèn vào đầu đức Phật nói là hào quang là có tội, ngụy trang. Tu sai lầm, làm sai 

lầm.  
 
Phật biểu mình tự hành, để khai mở bộ đầu.  
 

 
 

Kệ 
 
Khối óc con người, phát hào quang 

Bạn nên khai triển, Phật tâm từ 
Từ đó bạn hành, theo tông chỉ 

Lâu dần ánh sáng, bật sáng ra 
  

 

 
Thử đo độ stress 1% bằng máy iphone 
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Odense, ngày 07/05/2017 
 

1689. Hỏi. Điển tâm linh nằm ở đâu? 
 
Đáp: Dạ thưa. Nó nằm ở trung tâm bộ đầu. Nhưng bạn phải tu thanh lọc, căn bản phần hạ 

thừa. Giải trược thì điển tâm linh, nó mới hội tụ ngay trung tâm bộ đầu. Thành ra căn bản, bạn 
phải hành, bạn mới đem ánh sáng từ địa ngục lên thiên đàng.  

 
Bạn tránh được bệnh tim, tai biến và những bệnh nan y khác. 
 

Điển tâm linh ai cũng có, nhưng rất nhiều vị thiền sư, họ không chịu luyện điển để thanh lọc, 
căn bản ở hạ thừa.  

 
Họ cứ nói là họ thanh, họ là Phật, nhưng rốt cuộc bạn thấy, các vị thiền sư, họ bị bệnh tai biến. 
Lúc đó điển tâm linh bị xáo trộn.  

 
Điển là tâm và tâm nó là điển, phải quân bình không xáo trộn.  

 

 

Kệ 
 

Thanh lọc hạ thưà, phải đào sâu 
Đó là căn bản, pháp điển thiền 
Từ đó bộ đầu, tăng ánh sáng 

Điển tâm hội tụ, tránh bệnh đau 
 

 

 
Tôi đo độ stress 1% 

 
Odense, ngày 08/05/2017 

 
1690. Hỏi. Làm sao có Điển tâm linh? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Muốn có điển tâm linh mình phải học phép HÔ BIẾN, hướng thượng.  
 

Hướng thượng là mình chuyển hoá luồng điển ô trược, trở thành luồng điển thanh nhẹ thì bạn 
mới tiếp xúc được khối điển quang, mà bề trên ban chiếu.  

 
Bạn phải cứu bạn và giải thoát bạn trong chốn u minh. Bằng cách nghĩ tốt cho người, là tốt cho 
bạn.  

 

 

Kệ 
 

Hoá giải thế tình, ở thế gian 
Thế nên mình phải, dụng pháp thiền 
Hô biến trược trần, đang áp đảo 

Quay về cứu độ, ở nơi ta 
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137. Thơ song ngữ Việt / Danmark  

 

JEG BEDER JER, VÆR IKKE BITRE 

CON XIN NGƯỜI, NGƯỜI ĐỪNG CAY ĐẮNG 

 

Jeg beder jer, vær ikke bitre 
Jeg beder jer om at holde stilhed 
Jeg beder jer om ikke at surmule 

Jeg beder jer, gå med medfølelse 
 

Jeg beder jer, vær ikke bitre 
Jeg beder jer om at åbne jeres arme 
Vores hænder er blomster af kærlighed  

Og vores hjerte er strømmen af 
kærlighed 

 
Jeg beder jer om ikke at klage 
Jeg beder jer om at gå med medfølelse 

Vores krop og sind er af uvurderlig værdi 
Hvorfor mister vi vores egen værdi? 

 
Jeg beder jer, vær ikke angste  
Hvis du er ked af det, så syng en sang 

Uanset bitterhedens størrelse 
Er du og jeg stadig de sødeste og de 

venligste 
 

Vi står sammen for evigt 
Vores kærlighed skal holde ved 
Jeg beder jer, vær ikke bitre 

Prøv at åbne jeres sind og høst 
kærligheden 

 
Uanset konge problemet* 
Holder vi af kærligheden 

Jeg beder jer, vær ikke bitre 
Kom tilbage og tilbage til at elske 

 
Jeg beder jer, hold kærligheden 
tilgængelig 

Lad os dyrke den, det fortjener vi vel alle 
sammen 

Jeg beder jer, I der kan forstå 
Jeg beder jer, tænk på hinanden 
 

 

 

Con xin người, người đừng cay đắng 
Con xin người, người hãy lặng im 
Con xin người, người đừng hờn dỗi 

Con xin người, người hãy từ tâm 
 

 
Con xin người, người đừng cay đắng 
Con xin người, người mở vòng tay 

Hai tay người, là hoa tình ái 
Con tim người, là suối tình thương 

 
Con xin người, người đừng oán trách 
Con xin người, người cứ Từ Bi 

Thân tâm người, là vô định giá 
Cớ sao người, đánh mất Từ Bi? 

 
Con xin người, người đừng uất ức 
Nếu có buồn, thì hát một câu 

Dù cho cay đắng cỡ nào 
Anh em vẫn quyết, ngọt ngào cùng nhau 

 
 

 
Với nhau muôn thuở chung tình 
Tình ta vẫn giữ, một lòng thuỷ chung 

Con xin người, người đừng cay đắng 
Ráng mở lòng, gặt hái tình thương 

 
Dù cho muôn sự  khó thương 
Nhưng ta vẫn giữ, vẫn thương đến cùng 

Con xin người, người đừng cay đắng 
Hãy trở về, về với tình thương 

 
Con xin người, tình thương sẵn có 
Hãy vun bồi, hạnh đức cùng con 

Con xin người, người ơi có thấu 
Con xin người, người hãy vì nhau 
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Konge problemer* = kæmpe problemer / Vua phiền  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vrede og sorg skal vi fjerne 
Lov at tilgive og tilgive en masse 
Jeg beder jer om, I der kan forstå 

Jeg beder jer, gå med medfølelse 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
 

Xoá đi sân hận buồn phiền 
Thương yêu tha thứ, thứ tha thật nhiều 
Con xin người, người ơi có thấu 

Con xin người, người hãy Từ Bi 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 


