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SỐ 116 NGÀY 01 THÁNG 01 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. 

 
Văn Minh 2015 

 
Kệ 

 
Văn minh phát triển, sống tu thiền 

Biết mình lầm lổi, tiến bộ nhanh 
Đời sống tâm lành, luôn tiến hoá 

Thực lòng tu luyện, nguyện Nam Mô  
 

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. 

995. Hỏi: Tại sao, phải luyện Nam Mô A Di Đà Phật? 

996. Hỏi: Xin anh Lợi cho biết, lên trên đỉnh núi Tu Di Sơn tu, cần đem theo vàng không? 

997. Hỏi: Núi Tu Di Sơn là núi gì, như thế nào, anh Lợi có tới đó chưa, xin cho biết? 

998. Hỏi: Mục đích viết báo phát triển điển năng là gì, anh Lợi có biết không, xin minh giải? 

999. Hỏi: Làm sao nhận được điển quang? 

1000. Hỏi: Tu Vô Vi có giải thoát không? 

1001. Hỏi: Tại sao, người ta khổ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/12/2014 

995. Hỏi. Tại sao, phải luyện Nam Mô A Di 

Đà Phật? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nam Mô A Di Đà Phật sẽ mở 
được cửa lòng.  
 

Kệ 
 

Pháp Phật thường xuyên, nhắc Bác tu 
Nam mô rất nhẹ, hơn gánh vàng 
Cứ thế Bác hành, nên so sánh 

Cái nào nặng nhọc, cái nào thanh tao? 
 

Odense, ngày 23/12/2014 
 

996. Hỏi. Xin anh Lợi cho biết, lên trên đỉnh núi 
Tu Di Sơn tu, cần đem theo vàng không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Leo lên núi Tu Di Sơn tu, là tu 
xuất hồn.  

 
Kệ 

 
Tâm đời nó vẫn, đẩy và đưa 
Khiến người không biết, dứt cửa nào 

Đường đạo khó hành, tâm không vững 
Tu Di đỉnh núi, khó mà lên 

 

Odense, ngày 24/12/2014 

997. Hỏi. Núi Tu Di Sơn là núi gì, như thế 
nào, anh Lợi có tới đó chưa, xin cho biết? 
 

Đáp: Dạ thưa; Núi Tu Di Sơn là núi Thiên 
Sơn, đỉnh núi nhọn hoắt như cây kim. Bàn 

chân Bác, phải đứng lên đó, không thủng. 
Núi hình kim tự tháp. Chung quanh bóng 
láng như băng tuyết, lạnh buốt và dễ trợt.  

 
Kệ 

 
Ánh sáng toả ngời, núi Tu Di 
Phát ra quang đảng, rất lạ kỳ 

Ánh sáng cận kề, bên Thượng Đế 
Hào quang rất lạ, mát tâm can 

 

Odense, ngày 25/12/2014 

 
998. Hỏi. Mục đích viết báo phát triển điển 
năng là gì, anh Lợi có biết không, xin minh giải?  

 
Đáp: Dạ thưa; Tục lệ của người tu Vô Vi. Thầy 

đi trước làm sao, người đi sau làm giống nhau. 
Vì nó là điển quang, có phần số mới làm được.  
Báo nầy gọi là phúc đáp điển năng. Đem phúc 

đến mọi người. Nói thì dễ bay mất và viết chứng 
minh, khó hơn. 

 
Kệ 
 

Đường lối Vô Vi, kệ kinh thiền 
Phát triển tu thiền, văn Phật biên 

Phúc lành đem đến, cho người đạt 
Giác ngộ điển lành, thanh điển xuyên  
 

Odense, ngày 26/12/2014 
 

999. Hỏi. Làm sao nhận được điển quang? 
 

Đáp: Dạ thưa; Cố gắng tu. 
 
Kệ 

 
Cố gắng tu hành, đừng bỏ lơi 

Có lòng thành thật, rất dễ dàng 
Đừng có hoang đàng, tâm bất kính 
Con người Bác tốt, nhận điển quang 

 
 

Odense, ngày 27/12/2014 

1000. Hỏi. Tu Vô Vi có giải thoát không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu Bác được tiến Thiên Đàng. 

 
Kệ 
 

Pháp nầy giúp Bác, tiến thật xa 
Điển quang pháp Phật, cõi Di Đà 

Chống gậy kim cang, về bến giác 
Thiên Đàng sẽ tới, chẳng còn xa 
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Odense, ngày 28/12/2014 
 

1001. Hỏi. Tại sao, người ta khổ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tại vì, người ta mê. 

 
            Kệ  
 

            Hồng Trần nó lắm, chuyện đam mê 
            Công danh quyến rũ, phải sanh lòng 
            Đấm đá hại người, tranh chức vụ 

            Người tu cũng vậy, bị nạn tai 
____________________________________________________________________________________ 
 

Odense, ngày 29/12/2014 
 

1002. Hỏi. Làm sao hết tham mê? 
 

Đáp: Dạ thưa; Óc con người khó rửa sạch bợn trần gian. Dùng điển sẽ rửa sạch chất tham mê. 
 
            Kệ 

 
            Khó lòng giải quyết, bệnh tham sân 

            Dùng điển thiên không, quyết một lòng 
            Nhập định tham thiền, quy theo Pháp 
            Tu hành luyện đạo, diệt tham mê 

 
_________________________________________________________________ 

Odense, ngày 30/12/2014 
 
1003. Hỏi. Tham mê là gì, có sao không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tham mê là bệnh nan y. 

 
            Kệ 
 

            Bệnh nầy khó giải, thế gian mê 
            Cần nên học điển, của Di Đà 

            Pháp Phật ban hành, đừng khinh thị 
            Sống lâu trường thọ, giác ngộ cao 

             
 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

4 

 

NĂM 2015 
 

CHUYỂN BIẾN THỜI KỲ, PHÁP VÔ VI 
 

TU THÂN RÈN LUYỆN, SỐNG TRUNG BÌNH 

 
TRĂM TUỔI CÓ THỪA, THÂN THỂ TỐT 

 
ĐIỂN QUANG THANH NHẸ, SỐNG BÌNH AN 

 

KÍNH BÁI 
LÊ THÀNH LỢI 

 
 

 

Thơ song ngữ Đan Mạch/Việt Nam 

PENGE FØDER KRIG 

68 

TIỀN SANH RA CHIẾN TRANH 

 
Fra fortiden indtil nu  
Giver penge folk psykiske lidelser 

De, der har blodpenge  
Får landene i krig og huse til at 

eksplodere  
 
Der var forfærdelig panik  

Hvorfor så mange penge, der skaber 
katastrofe ! 

Krig dræber mennesker  
Vi bruger pengene til fremstilling af 
våben, ammunition, bomber til mord  

 
Nogle elsker at dræbe mennesker  

Hvorfor være ulige og gøre mennesker 
skade! 
Alle folk ønsker det samme som os  

Ønsker bare at leve og at bidrage med 
kærlighed 

 
Alle ønsker, at deres egen  

Familie bor glad sammen 
Nu er familien gået i stykker  
Hustruer og børn er skilt fra hinanden  

 
 

 
Từ xưa cho đến bây giờ 
Tiền sanh ra loạn, khiến người khùng điên 

Người nào có máu tham tiền 
Chiến tranh sẽ nổ, cửa nhà tan hoang 

 
 
Người ta hoảng hốt kinh hoàng 

Tại sao lắm bạc, sanh nhiều tai ương 
Chiến tranh giết chết tang thương 

Dùng tiền để chế, đạn, bom, giết người 
 
 

 
Ai ai cũng thích giết người 

Tại sao kỳ cục, giết người hại nhân! 
Người ta cũng giống như mình 
Cũng mong muốn sống, chung vui góp 

tình 
 

 
Ai ai cũng muốn chính mình 

Gia đình chung sống, vui cùng anh em 
Giờ thì gia đạo tan hoang 
Vợ con, ly biệt, cửa nhà tan hoang 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

KẾ HOẠCH THIÊN KHÔNG 
20 

 

Kế tiếp đường hành, trong quỷ đạo 
Lập ra phương hướng, tiến triển trình 

Không gian bất biến, không vời đổi 
Vật đổi sao vời, vẫn tự nhiên 

 

 Kế hoạch Thiên không là một chương trình sắp xếp của Thượng Đế trong tương lai. 
Người làm ra kế hoạch phải thấy rõ, sự hình thành và kết quả của một sự việc mình làm, sẽ tiến 

hành chung trong trật tự của càn khôn và vũ trụ. Muốn thấy được sự kết quả thật tốt của kế 
hoạch Thiên không định ra. Mình phải học kế hoạch của Ông Trời. 
 

 Kế hoạch của Ông Trời ra sao! Trước khi đi vào kế hoạch của Ông Trời, kế hoạch của 
Thiên Không.  

 
Mình hãy kiểm điểm, kế hoạch của hiện tại, kế hoạch của trần gian. Từ đây, thì mình phân định 

rõ ràng thế nào là kế hoạch của nhơn gian, thế nào là kế hoạch của thiên đàng. Để nói chuyện 
kế hoạch của Ông Trời, mà không biết kế hoạch của thế gian, thì họ cho rằng mình không hiểu 
chuyện. Nay nói cả hai chuyện, để cho mình thấy cái bức màn Thiên Đạo.  

 
 Bức màn Thiên Đạo là màn của Vô Vi. 

 

Krig, destruktion og ruiner  
Lande og mennesker græder tusinde 

gange  
Og nu forstår vi alle situationer 
I hvilke penge kan skade mennesker 

 
De havde penge og førte krig 

Ingen penge, ingen krig mod din nabo  
Nogle lo, andre græd  
Penge gør os skøre og landene smelter i 

sorg 
 

Stater ønsker at afslutte denne vilde krig  
Tag ikke penge, græd ikke længere   
Penge har ført mennesker til kriminalitet 

Far, søn, mand, kone og ven kappes om 
dagen og hele livet 

 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Chiến tranh hủy diệt điêu tàn 
Quê hương nhân loại, khóc than nhiều 

màn 
Bây giờ mới hiểu được màn 
Tại vì, tiền bạc, sanh ra đũ màn 

 
Có tiền mới có chiến tranh 

Không tiền, không có chiến tranh hại 
người 
Ai ai cũng khóc rồi cười 

Tiền làm điên đảo, nước, nhà tan hoang 
 

Nước, nhà muốn hết tan hoang 
Đừng tham tiền cuả, khóc than chẳng còn 
Tiền sanh tội ác bất nhân 

Cha con, chồng vợ, bạn, tranh nhau cả 
ngày 

 
 

Quí Thương 
Thành Lợi Lê 
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 Ai tranh tài, ai tranh lợi thì tranh. 
 Màn tuyệt diệu của Vô Vi thì tranh tâm.  

 

Thắng được tâm, là thắng được mãnh hổ, thắng được tâm là thắng cả Ta Bà. Thế nên muốn 
thắng cõi Ta Bà là Vô Vi phải thắng cái tâm dục vọng.  

 
Tâm dục vọng tiêu tan, thì cái bức màn tuyệt kỹ mới lộ ra. Lộ ra, thì mới thấy được chân tâm. 
Đạt được chân tâm, thì thấy ở đâu cũng là ánh sáng và ở đâu là bóng tối.  Thì mới biết kế hoạch 

của Thiên nhơn.  
 

Thiên nhơn cảm thức chan hoà 
Tình trong bốn bể, một nhà quí thương 

Chung nhau trên vạn bước đường 
Cùng chung nhơn loại, hợp hoà tình thương 

 

Thiên nhơn là sao? 
Thiên nhơn là người thoát trần, thoát ra cõi cảnh Ta Bà mới gọi là Thiên nhân. Từ đó mới biết 

đâu là thiên đạo, đâu là nhơn đạo, rồi mới hiểu ra kế hoạch của Thiên Gia.  
 

 Kế hoạch của Thiên Gia, là lập lại sự trật tự chung cho Gia Đạo mình.  

 
Vì Gia Đạo nhân loại hiện giờ đang ở trong tình trạng suy đồi. Khiến xã hội náo loạn, đất nước 

điêu linh, nhân dân, tan nát cả toàn cầu. Mà hiện giờ Gia Đạo người dân nào, cũng mong muốn 
có hoà bình ấm no.  
 

 Muốn có hoà bình ấm no thì phải làm một cuộc cách mạng về tâm linh cho bổn mạng 
mình.  

 
Mình không thể nói bằng miệng lưỡi đầu môi. Từ xưa cho tới giờ nghe thiên hạ nói hoà bình, hoà 
bình, mà chiến tranh còn mạnh thêm. Khó mà lập hoà bình cho thế giới.  

 
Ngồi vào bàn hội nghị thượng đỉnh, ông nào cũng cho rằng mình tài ba. Thì làm sao có hoà bình.  

 
Hoà bình thực sự đổi trao 
Giao duyên tâm thức, tự mình tiến vô 

Tiến vô trong cõi thanh đài 
Quy y Phật Pháp, chính mình phải tu 

 
Muốn có hoà bình cho bản thân mình, thì phải làm một cuộc cách mạng về tâm linh.  
 

Tại sao, phải cách mạng tâm linh? 
Ông Phật ổng làm, tại sao mình không làm! 

 
 Chữ Cách có nghĩa là cách thức, nguyên tắc của mỗi lãnh vực từ trong cơ tạng và khối 

óc, cho đến bên ngoài thân thể của chính mình đâu đó có trật tự và ngăn nắp.  

 
 Còn chữ Mạng có nghĩa là mình có trách nhiệm chính với bổn mạng mình, trách nhiệm 

với gia đình mình, trách nhiệm với xã hội mình và trách nhiệm với đất nước mình. 
 

Lấy cái gì để làm bằng chứng, mình có trách nhiệm với chính mình? 
Vì từ xưa cho tới giờ người ta chỉ hứa xạo với bản thân mình mà thôi. Chứ thực tế mình không 
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làm. Hôm nay dùng Phật Pháp chứng minh cái trách nhiệm lời nói của bản thân mình hứa với 

chính mình.  
 
Khi mà mình chịu tu thân, thì mình mới giác ngộ, mình bỏ lơi thân thể quí giá mình, Trời ban 

cho một kho tàng vô tận. Từ khi giác ngộ bản thân đê hèn, bần tiện, bủn xỉn, tham lam. Mình 
mới chịu trách nhiệm và hiểu bổn mạng mình.  

 
Còn tiếp kỳ sau............... 
 

 
 

 

 

NĂM 2015 
 

Đầu năm 2015, con kính chúc quý cô Bác Anh Chị 
bạn đạo sang năm mới có nhiều sức khoẻ và thanh 

điển tốt. 
 

Kính bái 
Con bạn đạo: Lê Thành Lợi 

 
 

 
  


