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SỐ 119 NGÀY 01 THÁNG 02 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. 

 
ĐẠO LÝ  

 
Kệ 

 
Đạo lý con đường, sống rất cao 

Phân minh ĐỜI ĐẠO, sống phải hoà 
Tất cả trên đời, không có thật 

Ngập tràn hương vị, đạo trong 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. 

1021. Hỏi: Người có Đạo lý là sao? 

1022. Hỏi: Chích ngừa ung thư có hiệu quả không? 

1023. Hỏi: Ung thư do đâu mà ra? 

1024. Hỏi: Bệnh ung thư có thể tu hết không? 

1025. Hỏi: Bệnh nào khó trị nhất? 

1026. Hỏi: Tiền đình náo loạn là sao, có nguy hại không, làm cách nào cho khỏi náo loạn? 

1027. Hỏi: Chỉ người bệnh, người già, người ngoại quốc, cái gì cần thiết nhất, cho mau hết bệnh, 
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xin anh hướng dẫn, cám ơn nhiều. 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/01/2015 

1021. Hỏi. Người có Đạo lý là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người có Đạo lý là người 
minh đạo có lối sống lạc quan, nhân nghĩa 
và giúp người thành thật. 

 
Kệ 

 
Tô điểm cho mình, sống vị tha 
Dù cho thế cảnh, khổ tứ bề 

Lấy đạo nhơn lành, gieo giống tốt 
Hy sinh nhịn nhục, học tối đa 

 
 

Odense, ngày 23/01/2015 

 
1022. Hỏi. Chích ngừa ung thư có hiệu quả 

không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Chích ngừa ung th ư, các tế bào 

hồn nhiên của mình sẽ bị hư tê liệt, và biến 
chứng, vì ảnh hưởng thuốc. Tu kết quả tốt hơn.  

 
Kệ 
 

Chích vào sẽ bị, mất tự nhiên 
Con người nhu nhược, lệ thuộc hoài 

Chất độc vẫn còn, trong cơ thể 
Khó mà giải thoát, bệnh ung thư 
 

Odense, ngày 24/01/2015 

1023. Hỏi. Ung thư do đâu mà ra? 

 
Đáp: Dạ thưa; Ung thư là do điển trược 

sinh ra và di truyền. 
 
Kệ 

 
Ung thư điển trược, tụ trong ta 

Ung thư hút trược, ở ngoài ta 
Hai thứ thâu vào, nằm trong máu 
Chờ ngày phát triển, hoá ung thư 

 
 

Odense, ngày 25/01/2015 
 

1024. Hỏi. Bệnh ung thư có thể tu hết không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu dùng điển Phật GIÁO DỤC 
các tế bào ung thư, trở thành tế bào nguyên 
thuỷ thì sẽ hết. 

 
Kệ 

 
Tu thiền ngừa được, bệnh ung thư 
Điển quang sẽ giải, các tế bào 

Nếu lo tu luyện, hành đúng pháp 
Dần dần sẽ giải, hết nạn tai 

 

Odense, ngày 26/01/2015 

 
1025. Hỏi. Bệnh nào khó trị nhất? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh tham sân si ngu muội. 
 

Kệ 
 
Bệnh nầy đã có, ở thế gian 

Người mang chẳng biết, khó mà bàn 
Bệnh viện chưa tìm, ra được nó 

Thế nên khó trị, nhất thế gian 
 
 

 
 

Odense, ngày 27/01/2015 

1026. Hỏi. Tiền đình náo loạn là sao, có nguy 
hại không, làm cách nào cho khỏi náo loạn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Là óc nhỏ mọn, nghĩ lung tung, 
cần uống thuốc Phật nhiều và niệm Phật. Không 

khéo sẽ bị tai biến.  
 

Kệ 
 
Tiền đình náo loạn, rất khó yên 

Phải lo chăm chỉ, học cho mình 
Đừng để tâm mình, theo ngoại cảnh 

Âm thầm tu tịnh, tất sẽ yên 
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Odense, ngày 28/01/2015 

 
1027. Hỏi. Chỉ người già, người bệnh, người ngoại quốc, cái gì cần thiết nhất, cho mau hết 
bệnh, xin anh hướng dẫn, cám ơn nhiều. 

 
Đáp: Dạ thưa; Người già, người bệnh, người ngoại quốc họ cần thiết uống thuốc Phật 

nhiều thì có kết quả tốt. 
 

             Kệ  
 

             Thuốc nầy ở tận, cõi Trời cao  
             Phát ra thanh điển, Phật luyện đào 

             Giúp Bác tu hành, thanh điển tốt 
             Gia tăng sinh lực, sống thọ thêm 
______________________________________________________________________________________ 

 

Odense, ngày 29/01/2015 

 
1028. Hỏi. Sự cạnh tranh mới thấy được cái hay. Vậy người tu thiền Vô Vi có nên cạnh tranh 
không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu mà tranh thì tương lai sẽ bị tai biến thua.  

 
            Kệ 
 

            Mạnh rồi chẳng có, nghĩ đấu tranh 
            Lo tu giải thoát, khỏi cần giành 

            Tai biến bất thường, sanh hổn chiến 
            Người đời tham vọng, khóc sầu đau 
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Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch 

BEHANDLER VI ANDRE GODT, SÅ FÅR VI DET GODT SELV  

71 

ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI THÌ MÌNH SẼ NHẬN ĐIỀU TỐT 

 
Hvordan kan vi vide det! 
At vi vil være en engel 

Hvordan kan vi vide det! 
At vi vil være en djævel 

 
Hvis vi vil have et godt menneske motiv 
Så må vi ikke være aggressive 

Hvis vi afstår fra at lyve 
Bli’r vi fri og kan flyve 

 
I himlen og hvor som helst 
Er vi alle hellige mænd 

Vi forhandler ærligt 
Og bringer sandheden ud i verden 

 
Hvis vi behandler andre ærligt 
Er vi en strålende mand 

Der kommer fra et himmelsk land 
Og kan gennemskue alt 

 
Hvis vi behandler andre dårligt og billigt 
Så falder det tilbage på os selv 

Hvis vi behandler andre fint 
Så får vi alt godt fra det himmelske land 

 
Selv om man ikke har tænkt på det 
Kom en stor gave fra det himmelske land 

Dem som mediterer, vil opleve den 
hellige meditation 

Er troende i vort Vo Vi Land 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 
Làm sao anh biết! 
Anh sẽ là tiên 

Làm sao Anh biết! 
Anh sẽ thành ma 

 
Ai ai cũng muốn mình hiền 
Thế nên đừng có, hung hăng lắm lời 

Rời xa thế cảnh gian tà 
Thì mình sẽ vượt, bay qua Ta Bà 

 
Cảnh trời sẽ được bay cao 
Người là Tiên Phật, Thánh hiền với nhau 

Chúng mình thật sự đổi trao 
Cán cân chân lý, cho đời an vui 

 
Nếu mình đối xử thiết tha 
Thì mình là một, người hùng quý nhơn 

Xuất thân từ chốn Thiên Đình 
Sẽ am tường hết, những gì thế gian 

 
Nếu mình đối xử thối tha 
Việc làm tồi tệ, sẽ mang về mình 

Nếu mình đối xử đàng hoàng 
Thì mình sẽ nhận, những gì Thiên ban 

 
Người ta không thể nghĩ ra 
Món quà Thiên giới, ban cho mình liền 

Người thiền sẽ thấy linh thiêng 
Tin vào Thiên giới, Vô Vi điển lành 

 
 

Qúi Thương 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 
BÌNH QUÂN  
BINH THƠ PHẬT PHÁP 

KHAI MỞ KHO TÀNG 
 

Bình tâm phân xét luật Trời 
Quân bình đời đạo, chính mình phải tu 
Tu trong định luật hoá công 

Pháp lành Trời Phật, giúp mình thăng hoa 
 

Hôm nay Con xin phép nói về đề tài ”Bình Quân, Binh thơ Phật pháp và Khai mở kho 
tàng”. Nhưng mình phải học bình quân trước. 
 

Bình Quân có nghĩa là dẹp loạn, làm cho yên, sơn hà xã tắc, trong bản thể mình yên ổn.  
 

Bản thể mình có cả tỉ quân lính, chưa giáo huấn. Thế nên mình phải dùng: Binh thơ Phật pháp 
để giáo dục chúng quân.  
 

Mình là một vị Vua, cai quản cả một sơn hà. Trong bản thể mình có cả núi non, sông lạch. 
Không khác một quốc gia. Nên người tu thiền Vô Vi, ví bản thể mình như là một: Sá Vệ quốc. Do 

vị Phật cai quản.  
 
Mình là một vị Phật. Ở pháp khác họ không chứng, và không dám nói, mình là ai.  

 
Còn ở đây, con chứng và con có bổn phận, nói sự thật rõ ràng, cho Bác tu Vô Vi, sau nầy Bác là 

một vị Phật. “Nhơn nhơn giai thành Phật” . 
 

Tin hay không tuỳ Bác. Bác thử tìm những pháp khác, xem họ có dám nói, rõ ràng như Vô Vi 
không? 
 

 Bình Quân thì phải học binh thơ của Phật Pháp bằng điển thơ, để giáo dục chúng sanh 
trong bản thể mình. Mình không học binh thơ, mình không học phép tắc cai quản, thì 

chúng sanh, quân lính trong bản thể mình sẽ hư hèn, tồi tệ và bất tuân. Chủ nhân ông và 
chủ nhân bà sẽ bị chìm sâu trong địa ngục.  

 

 Thiên hạ đại loạn cũng vì vua tham mê tửu sắc, bất nhân và bất nghĩa. 
 

 Người mình bị tham mê, loạn động, stress, bệnh hoạn thì cũng giống như vua.  
 

 Thượng bất trung thì hạ tất loạn.  
 

Bộ đầu người tu Vô Vi là điển quang, mà bộ đầu mình không quy tụ “Tập Trung” về sự “Tu 
Hành”, và cứ để các chúng sanh, quân lính đi chơi rong và đi Ta Bà cho đã. Thì mình là một vì 

Vua, vị Phật sẽ hư hao và bệnh hoạn.  
 

 Bệnh hoạn nó sanh ra nhiều thứ bệnh trong bản thể mình. Là do vị Minh Quân u tối. Tu 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

mà không biết tu. Và không có phương pháp tốt để tu.  

 
 Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học là một pháp tốt. Giúp cho mình tu tới nơi, về tới 

chốn. Nói rõ ràng như vậy. Con người mình có điển quang và hào quang.  

 

 Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học. Giúp cho mình sống thọ trung bình 100 tuổi và 
hơn. Con khẳng định là con người tu sẽ được, nếu mình hành đúng đắn.  

 

 Mình thường nói chúc tụng nhau: “Trăm năm hạnh phúc, sống tới răng long, đầu bạc”. 
 

 Câu chúc tụng nầy có hẳn hòi: Nếu mình tu về điển quang thì sẽ có. Mình mà ngồi không, 

mong chờ Trời Phật ban cho sống lâu 100 tuổi, ít bệnh hoạn thì nghe rất là phi lý. 
 

 Ông Trời tạo cho mình cái hồn, cái trí khôn, để học hỏi, sống tới 100 tuổi và hơn. Mình 

nên tu để phát triển cái tiềm năng, nằm trong bản thể mình.  
 

 Tiềm năng trong người mình, nó là các tế bào, nó là quân lính và chủng tử của chúng ta. 

Chưa được chủ nhân ông giáo dục nghiêm chỉnh. Bởi vì, từ trước giờ chưa có khám phá 
tìm năng của mình là các tế bào. Hôm nay con giải thích rõ, tiềm năng của mình có cả tỉ 

ức, nên đào nó ra. Nó là một kho tàng vô tận. Phật Pháp Vô Biên. Con chỉ cho Bác cái vô 
biên, mà nhiều người tìm không ra và mọi người ai cũng có cái kho tàng đó.  

 

 Hôm nay mình dùng Binh Pháp của Phật Gia để giáo dục chúng nó. Và khai mở 
kho tàng vô tận. Thượng Đế ân ban. 

 

 Vậy: Binh Pháp là gì? 
 

 BINH có nghĩa là binh lính, các chủng tử, các tế bào trong bản thể mình. Nó là Binh. 

 

 PHÁP là SOI HỒN, UỐNG THUỐC PHẬT VÀ THIỀN ĐỊNH. 
 

 PHÁP NẦY LÀ DÙNG ĐIỂN, mới giáo dục được chúng. BINH LÍNH nầy khó trị, vì nó nằm 

trong bản thể, mình không thấy. Sau nầy tu dần dần sẽ giác ngộ. Binh lính là các tế bào. 
 

 Mình không biết thì khó trị. CÒN MÌNH BIẾT THÌ DỄ TRỊ.  

 

 Con HY VỌNG là CÔ BÁC THẤY NÓ, VỚI LỜI GIẢI THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ RÕ RÀNG. 
 

KHI TU MÀ MÌNH LÀM SAI VÀ NGHĨ SAI CÁI GÌ. Mà lương tâm, lương tri, mình ái ngại, không 
cho phép. Thì mình áp dụng phương pháp căn bản trên nghiêm chỉnh, giáo dục nó.  
 

Phật có phương pháp chỉ dẫn thì mình nên hành. Pháp nầy của Phật, chứng không phải của 
người thường học ở đại học. Đừng khinh khi ngạo mạn.  

 
Bắt cái xác mình, nó phải làm, nó phải hành, không lơi là. Khi mà mình nghiêm trị nó, bằng 
pháp lệnh, từ từ nó sẽ nghe và giác ngộ. Con giúp cho Bác giác ngộ. 

 
Không phải, mình làm một hai lần là GIÁC NGỘ. Mình phải làm thường xuyên, tâm nguyện tu, 

để cứu chúng nó thoát vòng ngu si, động loạn. Mình đừng có nghĩ là mình hay. Tôi không làm. 
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Tụi nó, ẩn trong cơ thể mình, mình không biết và không thấy. Nên mình dễ bị chúng gạt. Chúng 
nó hoang đàng từ xưa cho tới giờ, rất ghê ghớm. Hung hăng, ích kỉ, thù hận, dâm loạn, đa đoan, 
tham lam và độc ác. Thế nên, mình mới thành ma và qủi.  

 
Mình tưởng mình là ông lớn, học giỏi, không thành qủi ma. Thành qủi ma như thường.  

 
 Mình tu thành Phật thì chúng nó cũng thành Phật. Thì mình nên lựa chọn. Cái nào tốt 

mình làm, cái nào không tốt mình loại.  

 
 Khi mình tu loại cái xấu, nó khó. Bên trong các chủng tử, binh lính nó không quen. 

 

 Vậy thì mình phải chuyên cần, nghiêm trị chúng, ăn năn, luyện tập.  
 

 Mình không luyện, ai luyện dùm mình. Muốn lên Thiên Đàng, muốn sống thọ trung bình 

100 tuổi và hơn thì mình phải luyện.  
 

 Việc tu nầy nói hẳn hòi, là mình phải thực hành, rất khoa học, không cầu xin, tụng kinh, 

đốt nhang hay cúng kiến.  
 

 Mình chỉ bỏ ít thì giờ làm siêng, không tốn tiền. Đừng ham chơi theo chúng bạn. Họ không 

tu, mình đi theo họ thì hư luôn. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 
 

 Anh tu điển quang, càng ngày, thì anh càng thông minh. Ít bệnh hoạn, sống lâu thì mới 

đúng.  
 

 Kỳ nầy, thời nầy, Trời Phật giúp chúng sanh tu để phát triển văn minh theo Phật pháp. 
 

  Con người còn chiến tranh thì chưa có văn minh. Tại vì, con người không chịu, tu thiền 
điển quang. Khi mà mình tu, điển quang có, ít bệnh hoạn, tai nạn và giác ngộ thì anh sẽ  
yêu thích cuộc sống văn minh và thần tiên.  

 

 Sống để vui, sống để xây dựng cho mình tốt hơn. Bằng cách tu thân. Thân mình ví như 
một thân cây. Thân cây, mà được chăm sóc và cắt xén thì sẽ đẹp và sống lâu. Mọi việc 

tốt, xấu là do mình. Muốn hay không muốn. 
 

 Người có tiền, mà họ bệnh hoạn thì thật là buồn và mất hết niềm vui hạnh phúc.  

 

 Còn anh không tiền, mà chịu tu, ít bệnh hoạn thì anh ngon hơn người có tiền mà bệnh 
hoạn. Người ăn chay, tu học, ít bệnh hoạn, còn người ăn thịt bệnh hoạn nhiều hơn. 

 

 Bệnh là do điển trược trong người, trong các tế bào, không được giáo dục bằng điển.  
 

 Còn anh tu, anh nghiêm trị, thanh lọc và giáo dục các tế bào, bằng pháp ĐIỂN thì anh bớt 

bệnh, khỏi bệnh, sống lâu.  
 

 Tại sao phải dùng ĐIỂN PHẬT để giáo dục các tế bào? 

 

 Thưa, dùng ĐIỂN PHẬT mới linh nghiệm hơn. Các chủng tử, CHÚNG SANH nầy cứng đầu, 
ngu muội và lì lợm.  
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 Anh biểu nó TU, nó chống trả lại. Nó còn nói là anh ĐIÊN. Nó không tin anh, đây là Điển 

Phật. Dùng điển để hoá giải nạn tai.  
 

 Khi mà chủng tử, bị tai nạn, bệnh hoạn ung thư thì nó mới giật mình. Tin lời anh nói. Con 

người có Phật và có ma.  
 

 Chết thành ma, chứ không lẽ, chết thành Phật.  

 

 Muốn được, cơ tạng, khối óc, QUÂN BÌNH” thì phải dùng PHÁP ĐIỂN để LUYỆN BINH. Phải 
dùng điển, vì quân lính nầy, nó lì lợm, ác ôn.  

 

 Cơ tạng, khối óc mình hoạt động bằng ĐIỂN QUANG.  
 

 Các tế bào, BINH LÍNH hoạt động bằng ĐIỂN QUANG. Có trật tự hay không trật tự là do 

chính mình, giáo dục, tu hành.  
 

 ĐIỂN QUANG giúp con người sáng suốt, sống lâu, ít bệnh tật.  

 

 ĐIỂN QUANG giúp con người tu, GIẢI THOÁT.  
 

 TRỜI PHẬT và VŨ TRỤ hoạt động bằng ĐIỂN QUANG. Thì con người cũng sống bằng ĐIỂN 

QUANG.  
 

 Người có ĐIỂN QUANG nhiều hay ít là do mình tu luyện.  

 

 Con khám phá ra, Đức Phật Thích Ca ngài tu về điển quang.  
 

 Đức Phật có hào quang và Bác cũng có hào quang. Tu Vô Vi sẽ có.  

 

BINH PHÁP PHẬT GIA 
 

Dũng hành tu điển, luyện binh gia 
Pháp Phật trong ra, điển Di Đà 

Huấn luyện thần hồn, không lay chuyển 
Thực hành nghiêm trị, diệt quần ma  

 

Soi hồn pháp Phật, rất diệu thâm 
Cắn răng cong lưỡi, ngậm miệng thầm 

Bịt tai nhắm mắt, không mà thấy 
Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 

 

Thuốc Phật thường xuyên, nhớ phải dùng 
Giúp cho Cô Bác, sống thọ lâu 

Điển quang của Phật, thường hay giúp 
Cho người thành thật, luyện công phu 

 

Định thần tâm trí, sẽ an yên 
Giác ngộ chiều sâu, chơn điển thiền 
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Binh pháp Phật Gia, đà ghi rõ 

Nam mô biệt niệm, nhớ thứ tha 
 

Kính bái 

Con, Lê Thành Lợi 
 

 
 
BÌNH QUÂN 

 
Vạch ra chơn lý cho đời 

Cho người nhìn thấy, con đường mình đi 
Từ bi trí dũng khắc ghi 

Đông tây nam bắc, bốn bề anh minh 
 
Đạo đời mình phải hy sinh 

Lấy từ nhân đạo, để mà đối nhau 
Cùng chung một hướng đổi trao 

Giúp người giúp đạo, thoát vòng đấu tranh 
 
Đấu tranh chỉ hại cho mình 

Người nào cũng phải, giúp cho dân hiền 
Dân hiền đất nước văn minh 

Văn minh Phật Pháp, giúp người tiến nhanh 
 
Tiến lên xoá hết nỗi phiền 

Con đường động loạn, tự mình dứt ngay 
Quân bình tâm thức lại hay 

Tình thương đạo đức, giúp cho dân hiền 
 
Kính bái 

Con 
                                   Lê Thành Lợi 

 
 


