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SỐ 114 NGÀY 11 THÁNG 12 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. 

 
TIỀN THÂN 

 
Kệ 

 
Tiền thân của Bạn, sẽ mở ra 

Tu luyện điển quang, pháp Di Đà 
Ánh sáng Phật Trời, luôn chiếu độ  

Cho người hành pháp, Phật tâm siêng 
 

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. 

979. Hỏi: Tu lơi là kết quả ra sao? 

980. Hỏi: Muốn giải thoát, tu làm sao? 

981. Hỏi: Tại sao, mình tu lơi là? 

982. Hỏi: Lười biếng thì sẽ ra sao?  

983. Hỏi: Nghiệp thế gian là nghiệp gì? 

984. Hỏi: Khi nào mình tu, đến Tây Phương? 

985. Hỏi: Tại sao phải dùi mài, kinh điển. Kinh điển là gì, xin minh giải? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/12/2014 

979. Hỏi. Tu lơi là kết quả ra sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu lơi là kết quả không tiến 

bộ. 
 
Kệ 

 
Pháp nầy xuất hiện, ở thế gian 

Giúp Bác luyện tu, tiến thiên đàng 
Thế nên đừng có, tu trì trệ 
Thân người rất khó, được duyên mai 

 

Odense, ngày 13/12/2014 
 

980. Hỏi. Muốn giải thoát, tu làm sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình phải nhiệt tâm tu. 

 
Kệ 

 
Con người sống tạm, cõi thế gian 

Bệnh hoạn nạn tai, khó giải trừ 
Cứ thế luân hồi, sanh lại tử 
Lo tu giải thoát, nghiệp thế gian 

 
 

Odense, ngày 14/12/2014 

981. Hỏi. Tại sao, mình tu lơi là? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trong người mình có con ma 
lười biếng.  

 
Kệ 

 
Người mình lại có, một con ma 
Xúi dục cho ta, thích rượu bài 

Phấn son tô điểm, cho loè loẹt 
Tham nhiều, tu ít, tại con ma 

 

Odense, ngày 15/12/2014 
 

982. Hỏi. Lười biếng thì sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Lười biếng thì kiếp sao sẽ thành 

con heo. 
 

Kệ 
 
Kiếp nầy có pháp, học tu thân 

Kiếp sau khó gặp, được pháp lành 
Bát Nhã con thuyền, không trở lại 

Suôi dòng nước chảy, đến Tây Phương 
 

Odense, ngày 16/12/2014 
 
983. Hỏi. Nghiệp thế gian là nghiệp gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Sanh, bệnh, lão, tử và khổ. 

 
Kệ 
 

Thế gian ai cũng, gặp gian nan 
Nơi đây Tứ khổ, Bác phải bàn 

Có cảnh Thiên Đàng, cho Bác học 
Giải trừ bệnh, lão, tử, thế gian 
 

Odense, ngày 17/12/2014 

984. Hỏi. Khi nào mình tu, đến Tây Phương? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình hành theo đường Phật đi, 
thì sẽ đến. 

 
Kệ 
 

Vạch đường đã trống, hết chông gay 
Chờ ngày thành tựu, nếu Bác mài 

Hạt đá kim cương, còn trong Bác 
Dùi mài kinh điển, chẳng lầm sai 
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Odense, ngày 18/12/2014 
 

985. Hỏi. Tại sao phải dùi mài, kinh điển. Kinh điển là gì, xin minh giải? 
 
Đáp: Dạ thưa; Kinh điển là điển quang, luận bằng văn Phật. Kinh điển cũng là trí tuệ Bát Nhã.  

 
Kinh là dây thần kinh.  

Điển là luồng ánh sáng, dọi vào tâm khảm, mình nhận sự chấn động của điển quang chốp 
nhoáng.  
 

Nếu Bác đạt được sự thanh tịnh và tiền kiếp mình, có đạo quang, thì sẽ được, điển kinh rút, và 
chiếu cho. Người nhận sẽ giật mình, kính phục. 

 
            Kệ  
 

           Tham thiền học đạo, nhớ đào sâu 

           Điển kinh văn Phật, viết rõ ràng 
           Cứ thế Bác hành, theo văn điển 

           Thần hồn khai triển, diễn thành thơ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Odense, ngày 19/12/2014 
 

986. Hỏi. Tiền thân của mình là gì, xin minh giải? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tiền thân của mình là Tiên và Phật. 

 
            Kệ 

 
            Tiền thân của Bạn, nó là Tiên 
            Giúp cho Bạn tiến, đến Thiên Đàng 

            Pháp Phật tham thiền, tu sửa tiến 
            Tiền thân của Bạn, Phật và Tiên 
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Chú Lợi thân mến 
Nam Mô A Di  Đà Phật. 

Lâu rồi cháu không có viết, hỏi thăm chú, và trước hết, chúc chú Lợi và gia đình nhiều sức 
khoẻ. 
Cho cháu hỏi, người ở trong “BÁO ĐIỂN NĂNG PHÚC ĐÁP” chú thường nhắc đến người Bác.  

 
Xin hỏi, tiền kiếp Ông Bác đó làm gì?  

 
Phước đức gì, mà được chú Lợi, chỉ và giúp.  
Xin chú Lợi cho biết thêm và đăng thêm dùm. 

From Cháu Th 
___________________________________________________________________________ 

 
Chú Lợi trả lời. 
 

Cám ơn cháu, có lòng hỏi thăm. Gia đình chú vẫn khỏe và bình thường.  
 

 Người ở trong “BÁO ĐIỂN NĂNG PHÚC ĐÁP” chú thường nhắc đến người Bác Vô Vi.  
 

 Tiền kiếp của Bác nầy là trưởng lão Vô Vi, Xá Lợi Phất. 
 

 Bác Vô Vi nầy là gọi chung cho người hành đạo. 

 
 Cháu cũng là Bác của chú Lợi luôn. 

 
Kính lời 
Chú Lợi 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

STOP VULKAN KASTASTROFER 
65 

Stop Núi lửa Thiên Tai 

 
Vulkansk katastrofe rundt om i hele 

verden  
Den skaber forfærdelige dage  

Rædsler i Europa og i verden 
Hvornår vil vores verden forsvinde! 
 

Hvornår ønsker folk fred! 
Vi må holder op med vores grådighed 

Vil du have et rigt land  
Søg og praktiser Việt Nam Vô Vi Energi 
meditation  

 
Ønsker du at forbinde lande med 

hinanden!  
Nu lider verden af smerte og vågner op 
Når en stor mand har et roligt sind 

Hvorfor lide smerte og være skeptisk 
over for ny visdom  

 
Ønsker vi at stoppe de associerede 

katastrofer! 
Må verden stoppe med at tage olie og gas  
For fred til Moder Jord  

Så mister vi ikke Am* og Duong * 
 

Den nye verden er ren  
Den Moderlige og Faderlige kærlighed 
smelter sammen 

Så får vi den nye fred  
Pleje af den menneskelige natur bevares  

 
Folk er forbundet med natur  
Mennesker og natur lever i fred  

Nu kender vi Guds lov  
Der er Gud, der er Moder Jord, og der er 

nogen, der forstår det himmelske Land  
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 
Thiên tai núi lửa khắp trời 

Khiến cho thiên hạ hãi hùng ngày đêm 
Năm châu thế giới kinh hoàng 

Bao nhiêu năm nữa tan tành thế gian 
 
 

Bao giờ người muốn bình an 
Mau mau đừng có tham danh làm giàu 

Muốn cho đất nước sang giàu 
Chăm lo tu học đạo tâm người thiền 
 

 
Muốn cho thế giới dính liền 

Thế gian phải khổ khổ hoài thức tâm 
Bao giờ người lớn bình tâm 
Tại sao phải khổ khổ hoài mới khôn 

 
 

 
Muốn cho thảm họa ngưng liền 

Thế gian phải stop lấy dầu thiên nhiên 
Để cho Đất Mẹ bình yên 
Không còn xáo trộn âm dương bất bình 

 
 

 
Thế gian mới có thanh tình 
Tình Cha tình Mẹ giao liên gắn liền 

Bấy giờ người mới bình yên 
Chăm lo gìn giữ thiên nhiên con người 

 
 
Con người gắn với thiên nhiên 

Thiên nhiên yên ổn con người sống yên 
Bấy giờ mới biết luật Thiên 

Có Trời có Đất có người thấu Thiên 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

Am* og Duong* = negativ og positiv energi 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 
KHOA HỌC DI ĐÀ – VĂN MINH DI LẠC 

 

Khoa bảng ngày nay, siêu thức học 
Học thiền thức giác, việc siêu minh 

Di sản tràn đầy, trong vũ trụ 
Đà vàng sắc sáng, chiếu diệu ban 

 

Văn nghe thông suốt, cả tam thiên 
Minh đời minh đạo, thức giác yên 

Di thiện chuyên hành, xuyên tâm pháp 
Lạc tiến Thiên Cung, rõ đạo tràng 

 

 Thưa quý Bác, khoa học Di Đà hay văn minh Di Lạc là một môn học của thời đại 
thượng ngươn. Giúp cho người đời, hiền lương hơn, văn minh hơn, trật tự hơn, và siêu khoa học 

hơn.  
 
Tại sao, các bộ môn khoa học hiện tại như bây giờ không siêu sao, mà phải tiếp thu thêm một 

nền khoa học mới. Mà có cái tên là Khoa Học Di Đà, Khoa Học Tâm Linh và Văn Minh Di Lạc. 
 

Khiến cho người ta ngạc nhiên, không thấu, loại khoa học nầy, là loại khoa học gì, phát xuất từ 
đâu và phát triển vào thời đại nầy! 
 

Thưa quý Bác, thời đại nầy, được gọi là thời đại Thượng Ngươn Thánh Đức, nên nó có những 
danh từ mới nêu ra, mà khoa học tìm chưa ra, và người ta hơi bỡ ngỡ với những danh từ mới lạ.  

 
Danh từ mới lạ nầy, được dùng trong giới văn minh của Phật pháp. Và hiện nay xử dụng vào 

nhân gian qua môn thiền Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học. 
 
 Pháp môn tu thiền nầy, sẽ giúp cho người ta có cuộc sống an lành thanh nhẹ hơn, 

trong đời sống hằng ngày. Khỏi âu lo buồn tủi, khỏi hờn giận sân si, khỏi căm thù ganh ghét, 
khỏi si mê động loạn, sống thọ thêm.  

 
Để tìm một lối sống thiết thực hơn, trong lẽ sống của hiện tại, mà con người khỏi lo âu, bệnh 
hoạn, tai nạn chết chóc hay nghèo đói như xưa. 

 
 Thưa qúy Bác, chắc chắn là mình sẽ có nhiều thắc mắc. Vì hiện tại đời sống có muôn 

chiều tiến hoá, có muôn chiều màu sắc. Mà trong mỗi màu sắc, nó có cái phần đặc biệt ưu điểm 
riêng của nó. Thế nên, màu sắc nào cũng tạo ra vẽ đẹp hồn nhiên của vũ trụ.  
 

Vũ trụ thì bao la rộng rải vô biên. Được hoà đồng vào vũ trụ thì mình sẽ thấy muôn màu, muôn 
sắc, nó biến thái theo từng thời kỳ khác nhau. Mà người ta không ngờ được, sự văn minh của 

con người, sự văn minh của Trời Đất đã hợp tác, phát triển và cùng nhau đóng góp chung cho 
nhân loại tiến lên đỉnh cao của Phật giới. 
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Nhân loại hiện thời phát triển về khoa học một cách tối tân, về khoa học vật chất. Nhưng, nhân 

loại còn cần rất nhiều cái tối cao nữa, mà người ta tìm chưa ra.  
 

 Đó là về Khoa Học Tâm Linh hay Khoa Học Huyền Bí. Mà trong giới tu thiền, họ gọi chung 

là Khoa Học Di Đà, Khoa Học Tâm Linh hay là Văn Minh Di Lạc. 
 

 Trước khi vào chuyện, Con xin thưa và phân biệt có hai loại khoa học, cho mình dễ 
hình dung hơn. 
 

 - Cái thứ nhất là khoa học vật chất mà người ta đã và đang nói và chứng minh bằng 
hiện thực, qua tư tưởng khám phá trong vũ trụ, trong thiên nhiên mà kết thành vật thể. Chúng 

ta biết và thấy, hằng ngày trong đời sống hiện nay. Đó là khoa học vật chất. 
 

 - Cái thứ hai nầy đặc biệt hơn, tinh vi hơn. Đó là khoa học Tâm Linh hay khoa học Di 
Đà mà chúng tôi gọi. Đây là một bộ môn khoa học của Phật pháp. Loại môn khoa học nầy rất 
độc đáo và cao siêu hơn khoa học vật chất rất nhiều. Có thể nói, loại khoa học tâm linh siêu 

đẳng nầy, chủ trị luôn khoa học vật chất.  
 

Nói như vậy thật là quá đáng phải không! Dạ thưa là không quá đáng! Nhưng, sự thật nó là như 
vậy. Bởi vì, Khoa Học nầy là của Phật Di Đà. Con không biết phải, nói làm sao để cho người ta 
thấy cái diệu pháp nầy, ở bên trên truyền xuống thế gian. Con chỉ nói sự thật, nó là như vậy, 

chứ con không có nói: cho hơn và phô trương. Có sao, nói vậy. Mong qúy Bác thông cảm cho, 
danh từ Khoa Học Di Đà, Văn Minh Di Lạc. 

 
Con cố gắng, dùng những danh từ khác, để thay thế cho bớt tính cách cao siêu nầy, nhưng 
không sao thay được, vì nó siêu cấp và siêu đẳng, không thể nào lựa cái chữ khác,đơn giản hơn. 

Nếu mà dùng những từ đơn giản, thì người ta cho là tầm thường. Nên Cô Bác Anh Chị, thông 
cảm cho. Đây là lời giáo huấn ở bên trên, chứ không phải của người thường.  

 
Con đã thấy được cái uẩn khúc, giữa người đọc và người viết. Người đọc có cảm nghĩ là Con nói 
quá lời, trên lãnh vực khoa học của tâm linh. Nhưng, xin thưa với qúy Bác và các Bạn bước chân 

vào khoa học tâm linh, khoa học huyền bí, khoa học Di Đà và văn minh của Di Lạc, văn minh 
của Phật Pháp, thì quý Bác không bao giờ tưởng tượng nổi, cái nền văn minh siêu khoa học nầy. 

Thì quý Bác sẽ mến thương, lời nói của Con là đúng sự thật.  
 
Không lẽ, một người học Phật Pháp lại đi nói chuyện không đâu. Nếu mà một người học Phật 

Pháp, mà nói chuyện không đâu. Thì xin thưa với các Bạn. Trời Phật sẽ không bao giờ, ban cho 
sự sáng suốt và trí tuệ thông minh để phục vụ quần sanh.  

 
Nền văn minh nầy là cái nền văn minh của Phật Pháp, thì làm sao khoa học vật chất họ bì kịp. 
Thế nên những danh từ, Con dùng trong khoa học tâm linh hay khoa học Di Đà thì quý Bác thấy 

hơi xa lạ. Như mà so với sự văn minh của Phật Pháp, thì Con dùng những danh từ nầy cũng 
không có gì là quá đáng. Vì sự thật, Văn Minh của Phật Pháp, nó như vậy là như vậy. Không thể 

nào chế biến thêm hoặc vẽ vời thêm.  
 
Muốn chế biến thêm, cũng không biết gì để chế, muốn vẽ thêm, cũng không biết gì để vẽ. Vì 

đây là chơn lý của thời đại, không thể làm bóp méo hay tô pha.  
 

 Cái tô pha là cái khoa học vật chất, họ có thể tô pha thêm cho nó lộng lẫy.  
 

Còn cái nguyên vẹn, nguyên hình, nguyên thuỷ của Phật Pháp thì không thể nào tô và pha 
thêm. Nên các Bác hiểu cho. Tại làm sao, Con phải dùng những danh từ cao siêu đó. 
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Sao đây, Con sẽ cố gắng phân tích thêm chi tiết cho qúy Bác thấy, giữa hai cái khoa học khác 
nhau như thế nào. 
 

 Khoa học vật chất phát triển và hình thành, sau một cuộc thí nghiệm, tìm kiếm ở trong 
thiên nhiên, trong vũ trụ. Để hình thành một sản phẩm mà ta cần dùng. Khi mà con người 

ta cần dùng, rồi thích ứng với đời sống hiện tại, thì người ta cho cái đó hay, cái đó siêu. 
Đó là khoa học vật chất, đem cho con người có nếp sống văn minh về vật chất. (Những 
bài trước, con cũng đã có nói, Khoa học vật chất, cũng phát nguồn từ cõi Vô Hình mà ra). 

 
 Về sự văn minh của loài người theo Phật Pháp Vô Vi giải thích như sao. Sự văn minh tiến 

hoá của nhân loại phải đi hai chiều. Kích động và phản động. Tạo ra nền văn minh. 
 

Tại sao, trong Văn Minh của Phật Pháp nói rằng. Nền văn minh của vật chất, văn minh của người 
đời, phải đi trong sự kích động và phản động. Có khi, ngoài đời mình không thấy, mình không 
hay, nhưng mà cái văn minh của Phật Pháp họ thấy rộng hơn là cả hai chiều.  

 
Thí dụ:  

Một người ở xứ lạnh, nhờ sự kích động của thiên nhiên, trong cái cực lạnh, mà họ tìm ra một lực 
phản động trong cái lạnh, để hình thành cái lò sưởi mà chúng ta cần dùng. Và ngược lại một 
người ở xứ nóng, nhờ sự kích động của cái nóng, mà người ta tìm ra một lực phản kháng của cái 

nóng, để tìm ra cái máy lạnh và phục vụ đời sống. Thì có phải nền văn minh tiến bộ của loài 
người tiến bộ, nhờ sự kích động và phản động không! Như bên trên, Con đã thưa.  

 
Từ đó loài người mới tìm ra được một đáp số quân bình, mà thành lập nền văn minh ở thế gian. 
Sự văn minh của hiện tại ở thế gian là một sự văn minh không đồng nhất. Vì con người chưa tìm 

ra được sự quân bình của nội tâm.  
 

Thế nên cái nền văn minh khoa học vật chất hiện thời mình sống đây, chưa có phải là văn minh 
hoàn hão. Chỉ là cái hình thức bên ngoài tạm bợ. Nếu là văn minh, thì mọi người cùng sướng, 
cùng vui. Chứ tại sao, có kẻ khổ, người vui, mặc dù mình là ông vua hay nhà bác học. Dù có ca 

ngợi cái nền văn minh vật chất nầy cao siêu cho cách mấy đi nữa, thì mình cũng không thể nào 
hiểu được hai chữ văn minh của Phật Pháp. 

 
Nếu tự cho mình là người văn minh nhất, thử định nghĩa hai chữ văn minh là gì, coi mình định 
nghĩa có đúng không thì nói đến nền văn minh. Và so sánh, sự định nghĩa văn minh của Phật 

Pháp, xem ai định nghĩa rõ ràng hơn.  
 

Rốt cuộc, thì mình cũng phải đồng tình với tư tưởng nầy.  
 

 Văn minh có nghĩa là không có cái gì bị huỷ diệt thì mới gọi là văn minh. Còn cái văn minh 

của khoa học vật chất bửa nay làm, ngày mai mất, thì lấy cái gì gọi là văn minh.  
 

Ngày nay mình hô hào, chứ ngày mai là củ xì. Đó là bằng chứng hiện thực, chứng minh rõ ràng 
cho ta thấy. Từ chiếc xe chạy bằng hơi nước, đến chiếc xe chạy bằng dầu, bằng xăng v.v.  
 

Từ chiếc máy bay nhỏ, cho tới chiếc phi thuyền không gian, từ chiếc ghe cano nhỏ cho tới chiếc 
hàng không mẩu hạm.v.v. 

 
Nền văn minh nầy, nếu Bác xem cho kỹ lại, từng thời kỳ phát triển của vật chất như trên Con đã 

thưa. Thì mình thấy, nền văn minh nầy, là một nền văn minh tạm bợ.  
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Con cũng không biết nói sao, cho mấy ông hiểu được, chính ông.  
 

Cái mà Con nói, bửa nay còn, ngày mai mất thì mấy ông giựt mình và thấy rõ ràng hơn.  
 

Thế nên Con nói, ngoài cái nền văn minh vật chất nầy, nó còn có cái nền văn minh khác của 
Phật Pháp nữa, siêu hơn. Đó là nền khoa học của Di Đà và Năn Minh của Di Lạc. Thử nghiên cứu 
thì mình mới khám phá ra. Có Trời Phật và con người. 

 
Bởi vì, mỗi thời kỳ phát triển khác nhau, mỗi kỷ nguyên phát triển khác nhau. Mình phải công 

nhận điều nầy, thì mình mới khá. Còn ôm cái cũ, thì làm sao khá. Và Văn Minh.  
 

Nền văn minh của con người nó sẽ tiến hoá nhiều thêm, do Trời Phật chuyển định chứ không 
phải của loài người chuyển định.  
 

Nhìn lại lịch sử, mình cũng thấy sự phát triển nền văn minh của loài người qua nhiều thời đại 
khác nhau. Như là năm 1500 là khác, năm 1600 là khác, năm 1900 là khác, năm 1950 là khác, 

mình thấy sự văn minh phát triển rõ ràng từng thời kỳ. 
 
Tới năm 2000 là vào kỷ nguyên mới, văn minh mới, mình thấy rõ ràng, con người ta, càng ngày 

càng tiến so với năm 1975.  
 

Sự tiến hoá văn minh nầy do đâu mà có, do đâu mà hình thành?  
 
Bắt quá mình chỉ nói, tại tôi biết nghiên cứu, tại tôi có đi học, tại khối óc tôi thông minh. Ngoài 

những lý luận trên, họ không biết dựa vào đâu, để nói thêm cho minh bạch.  
 

Tại sao, mình được văn minh và tại sao mình được thông minh, mình không biết?  
 
Bởi vì, họ không biết được khối óc của họ, ai cho, ai sinh. Nên họ chỉ nói đơn giản có bấy nhiêu 

đó thôi. Họ chỉ nghĩ, tại tôi thích học, tại tôi thích nghiên cứu là tôi văn minh.  
 

Cái gì, mà tư tưởng mình có cái chữ Tại cái nầy, Tại cái kia, là chưa có thông hiểu hết.  
 
Ở đời không có Tại cái nầy, cũng không có Tại cái kia. Cái gì cũng có nguyên do và định luật. 

 
Mỗi một chuyện nó đều có nguyên do để đem ra kết luận. Chứ không thể nào nói. Tại tôi thích 

nghiên cứu. Tại tôi thích đi học. Tại khối óc tôi hiểu biết nhiều là tôi văn minh. (Sở dĩ con người được 

thông minh là đầu thai nhiều kiếp).  

 
Nếu Anh không suy nghĩ, thì lấy gì có chữ Tại.  

 
Mà cái suy nghĩ của Anh, Anh không biết nó từ đâu ra! Nên Anh cứ đổi thừa. Tại cái nầy, rồi Tại 

cái kia.  
 

Nếu không có Anh, thì lấy gì Tại cái nầy, Tại cái kia.  
Mà Anh làm sao để biết, có Anh, thì Anh lại không biết.  
 

kỳ sau còn tiếp......../. 
Kính bái 

Con, Lê Thành Lợi  


