
Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

 

SỐ - 32 NGÀY 01….THÁNG…09…NĂM 2012 

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. 

 

Tiểu Bi  
Kệ 

 

Tiểu bi cứ thế, bạn dồi mài 
Thực hành oan trái, bỏ bi ai 

Trí ta mới thấu, bi oan quán 

Từ lòng phát xuất, bạn tiến sang 

 

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. 

279. Hỏi: Tiểu Bi là sao?. 

280. Hỏi: Làm sao đạt được Đại Bi?. 

281. Hỏi: Phật chĩ đường gì?. 

282. Hỏi: Vượt không gian là sao?. 

283. Hỏi: Hướng về thanh là sao?. 

284. Hỏi: Lạy Trời Phật có tốt không?. 

285. Hỏi: Tại sao con người bệnh?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/08/2012 

279. Hỏi: Tiểu Bi là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là mình hành việc nhỏ 
thôi, việc bi oan, uất ức, xấu xa mình 

tha thứ nó. 

 

Kệ. 
 

Từ bi việc nhỏ, bạn học qua 

Tha thứ cho ta, khỏi nhức đầu 
Quy y thiên giới, không còn khổ 

Khó khổ không còn, bạn bớt lo 

 

Odense, ngày 23/08/2012 
 

280. Hỏi:? Làm sao đạt được Đại Bi?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là học và hành cái căn bản là 

tiểu bi. 

 

Kệ. 
 

Đại bi kết tụ, bạn phải hành 

Tiểu bi bạn trải, giải nắng mưa 
Tâm linh khai triển, thì mới biết 

Triết lý thâm sâu, Phật chĩ đường 

 

Odense, ngày 24/08/2012 

281. Hỏi: Phật chĩ đường gì?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là Phật ban cho thanh 
điển mình giải thoát. 

 

Kệ. 

 
Đường mòn Phật, đã vạch ra 

Khó khổ cho ta, chẳng có còn 

Khai thông bước một, hành cái tiểu 
Hành trình tiến bước, vượt không gian 

 

Odense, ngày 25/08/2012 
 

282. Hỏi: Vượt không gian là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tiến tới giới không. 

 

Kệ. 

 
Nặng nề rất khó, vượt không gian 

Đeo mang tâm trạng, ở địa đàng 

Giới nhẹ Phật về, không, hành chánh 
Thành tâm tu luyện, hướng về thanh 

 

Odense, ngày 26/08/2012 

 
283. Hỏi: Hướng về thanh là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Hướng về sự từ bi, thanh 
nhẹ, quang chiếu của Bề Trên. 

 

Kệ. 
 

Thanh quang điển chuyển, bạn tiếp liền 

Thành tâm tu luyện, bạn sẽ xuyên 

Âm thầm luyện đạo, không buồn tủi 
Thấy rủi, thành may, lạy Phật Trời 

 

Odense, ngày 27/08/2012 

284. Hỏi: Lạy Trời Phật có tốt không?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Lạy Trời Phật có cơ hội ăn 

năn sám hối, bớt bệnh hoạn và đã thông 
kinh mạch. Xem phần lạy kiếng Vô Vi. 

 

Kệ. 
 

Lạy Trời, lạy Phật, lạy chúng sinh 

Cầu mong bá tánh, tránh tranh giành 

Gia đình giải bớt, tham sân bệnh 
Xã hội an vui, bớt bệnh tình 
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Odense, ngày 28/08/2012 

285. Hỏi: Tại sao con người bệnh?. 

Đáp; Dạ thưa. Bệnh là do tà độc, tà khí, bên trong cơ tạng và bên ngoài hút nhau. 

Biến thể thành vi trùng ung thư. Phát nguồn từ khí điển. 

 

   Kệ. 

       Tu đi cho bớt, bệnh nhơn tình 

       Thế thái nhơn tình, biến bệnh mang 

       Ở trong cái cảnh, đời phải gặp 

       Quy y đời đạo, giải thông phiền 

  

 

Kính gởi anh Thành Lợi 

286. Hỏi: 

Nhờ anh giải thích, tại sao thiền Vô Vi vào ban đêm. 11 giờ tối. Trong khi đó, vừa đi 
làm về, muốn ngủ hơn là thiền. Thiền như vậy có tổn sức không. Thật tình tôi không 

rõ. 

Kính nhờ anh minh giải. 

NGB 

 

Thành Lợi Đáp 

Nhiều người đi làm, mệt cả tâm lẫn thân, đã mất hết điển năng trong ngày. Như mình đã thấy. 

Hiện tại không có phương pháp nào hồi phục điện năng. Nên con người mau già, mau bệnh, 
chết non. 

Đây là phương pháp khôi phục điển năng, khi mình thiền. Mình sẽ khỏe và tăng thêm sức lực và 

trí tuệ. Mới thì chưa quen, về sau thấy êm ả, sảng khoái và dễ chịu. 

Thiền vào ban đêm là lúc đó Trời và Đất khai thông. Âm và dương chuyển hoá. Vạn vật đều 

phát triển về đêm. Mình coi trên TV, đài Discovery hay đài Planet chiếu film về cây cối, hoa quả, 

phát triển về đêm thì bạn mới công nhận. Thật sự ban đêm, thiền là tốt nhất. Như Vô Vi tìm ra. 

Mình mượn cái trớn của Vũ Trụ quang phát triển, mình tiến theo. Những nhà khoa học hay triết 

học. Họ cũng thường nghiên cứu vào ban đêm. Ban đêm mọi vật đều bình yên và tỉnh lặng. 

Kính Lời 

 

    Kệ 

    Duyên lành hợp mặt, bạn nên tu 

    Điển giúp công phu, bạn hết tù 

    Khai mở tâm linh, mình minh tỉnh 
    Tinh thần phấn chấn, luyện điển quang 
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Kính chào anh Thành Lợi 

287. Hỏi: 

Anh có thể nào cho tôi biết, người đối diện mình. Họ ở tầng giới nào?.  

Mỗi khi tôi đi làm, gặp họ thì thái độ người đó, có tánh cách ngang bướng, khó chịu, 

khinh khi. Vậy mình phải làm sao?. 

Cám ơn  

PHT 

 

Thành Lợi đáp 

Dạ thưa; Là con, người bắt đầu tiến hóa. Mình nên tránh xa và uống thuốc Phật thêm sẽ có kết 
quả hơn. 

 

    Kệ. 

    Con, người tiến hoá, mới đi lên 

    Thái độ ngông ngang, khó chịu ngầm 

    Tâm tánh tràn đầy, trong tham dục 

    Tránh xa thuốc Phật, bạn uống vào 

 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 

NGƯỜI THÌ ĐÚNG, CÒN TA THÌ SAI  

Thói đời thông thường ai cũng cho rằng mình đúng mà ít có ai cho rằng. Ta sai, chẳng có ai sai.  

Chỉ có những bậc thánh hiền và chư Phật mới luôn lúc nào cũng cho rằng người thì đúng. Còn ta 

thì sai. Câu nói nầy nghe sao mà trái cái lỗ tai. Tại sao thánh hiền và chư Phật là một người cao 

cả mà cho rằng ” Ta Sai ” nghe không lọt lỗ tai chút nào. Thế mới biết rằng ” Phật pháp nan 

văn ”. ( Nan văn có nghĩa là lời Phật nói khó nghe, khó hiểu. Khi nghe hiểu thấu đạt rồi, mới 

cảm thức lời Phật siêu văn, vô biên ). 

 

Những bậc thánh hiền và chư Phật thường dùng những danh từ thật là đơn giản mà chúng sanh 

không để ý. Thế nên không hiểu và cho rằng người đó nói ngoa. Bởi vì những cái đơn giản 
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nhất là những cái phức tạp nhất, khiến chúng sanh không ngờ được chư Phật đã nói gì.  

 

Những cái gì, hiện ra trước mặt, mắt phàm không bao giờ nhìn thấy. Nếu mà nhìn thấy được thì 
người phàm là Phật rồi. Người phàm chỉ xét một cách máy móc, theo tự nhiên tánh là ngũ quan 

ở bên ngoài. Giống như tôi thấy chiếc xe là tôi nói chiếc xe thôi, chứ không cần biết cái chiếc xe 

từ đâu có. Xét cái kiểu khoa học là như vậy đó.  
 

Không có bộ óc con người thì làm sao có chiếc xe, mà bộ óc con người ai tạo ra?. Khoa học có 

tạo được không?.  
 

 Có phải đấng toàn năng đã tạo ra bộ óc nầy!  

 Người tu như tôi tin có đấng toàn năng, còn người khác có thể không tin. 

 
Nếu mà xét về nội thức ở bên trong, Bề Trên có, chư Phật có. Ơn trên ân độ cho chúng sanh, 

từng cử chỉ một, từ lời nói một. Nhưng mà người ta không hề biết. 

 
 Người tâm linh chưa mở thắc mắc. Nếu mà nói Ân Độ như vậy. Tại sao tôi không 

thấy?  

 
Người phàm mắt thịt hay dở cái câu nầy ra. Cái thân phận của mình quá trần trược, chưa thanh 

lọc nội tạng của mình ra sao. Mà đòi hỏi đủ thứ chứng minh đủ thứ, đòi đem ra trình diện tôi mới 

tin. Thử hỏi, việc đòi hỏi của mình có quá đáng không. Chư Phật đâu có nghe những lời ngạo 

mạn như vậy. Cái câu thách đố nầy cũng giống như cái ông nhà nghèo mà hỏi cái ông tỉ phú có 
bao nhiêu tiền đem ra cho tôi thấy thì tôi mới tin ông là tỉ phú thiệt. Liệu cái ông tỉ phú có đem 

ra không. 

 
Tại sao mình tu mà luôn luôn lúc nào cũng nói là mình sai. Chỉ có hàng Chư Phật tìm thấy và nói 

lại rất đơn giản, dễ hiểu mà cũng rất phức tạp. Nếu mà ai cố chấp cho rằng ta đây là hoàn toàn 

đúng thì sẽ đi ngược lại lời Phật dạy là ” Người thì đúng, còn ta thì sai ”.  

 
Mà cái sai cũng hiển nhiên, chính con đã nhìn thấy bên khoa học chứng minh. Mấy ông 

Bác Học, Kỹ Sư Khoa học hoặc Kỹ Nghệ Gia họ vẫn luôn luôn nhìn thấy cái sai ở hiện tại, để mà 

sửa tiến cho vật chất phát triển đi lên. Con có học ở trong khoa học, nên con biết rõ ràng 
chuyện nầy. Huống hồ chi là cái sai của tâm linh mà Bề Trên chuyển dạy chúng ta.  

 

Cái di diệu nầy chỉ có ân ban cho những người nào thật tâm tu, muốn cải sửa nội tạng, nội tâm 
mình thành một người chân chánh. Mà Bề Trên chỉ sử dụng những dịu pháp thấp nhất mà 

cao nhất để dạy cho chúng sanh. Mà chúng sanh không hay. Cái diệu pháp ngay chỗ 

nầy để thành đạo. 

 
Chỉ có Vô Vi mới thấu triệt diệu pháp ẩn tạng nầy thôi. Cái diệu pháp mà bày ra trước mặt. Cho 

tất cả những ai muốn thâu nhận và không che dấu như những pháp môn khác. Thế nó mới độc 

đáo là ở chỗ đó.  
 

Pháp nầy đơn giản và cao siêu. Hành để đạt, một pháp cho tất cả mọi pháp. Ai mà muốn giải 

thoát, nên hành qua con đường Vô Vi đã vạch rõ. Đở tốn công lần mò. Hành theo là mở. 
 

Tại sao phải qua con đường Vô Vi?. 

Con đường nào cũng đúng cả và được cả, đường nào cũng là của Phật. Nhưng mà con đường Vô 

Vi là con đường tắt, ngắn nhất. Con tu có tám tháng ba ngày. Con nói luôn, cho Cô Bác khỏi 
nghi ngờ. Tu tắc là sao. 
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Cái sai của Vô Vi dạy, mình học và tìm ra thật là cao siêu vô cùng tận, không có giáo phái nào 

sánh kịp là cái sai, tự thức, nép mình trong nhịn nhục, để mà tự nó phát triển đi lên theo hồn 

nhiên và tự nhiên của vũ trụ.  
 

Siêu đến nổi mà không ai ngờ vực được. Cái bí ẩn tiềm tàng trong đó bất di bất dịch.  

 
Chỉ có những người nào, đi vào thực hành và chứng ngộ mới thấy ẩn tạng pháp là gì.  

 

Mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca, đã bí truyền cho Ma Ha Ca Diếp và đây cũng có thể gọi là bí 
kiếp của Vô Vi mà con tìm ra và chứng minh bằng văn điển của Vô Vi.  

 

Cũng giống như khoa học họ đã chứng minh.  

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
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Bài thơ song ngữ  

 

VI ER FORKERTE OG ANDRE ER IKKE FORKERTE 

 

 NGƯỜI THÌ ĐÚNG - CÒN TA THÌ SAI 

( Kiến Tánh Minh Tâm- Diệu Pháp Trong Ta ) 

 

 

Himlen og jorden er ikke forkerte, kun vi 

er forkerte 

Vi er mennesker, vilde med den uorden 
grådighed giver 

Vi gør det forkerte, men himlen og jorden 

er ikke forkerte 
Vi bliver skøre og gør også himmel og 

jord skøre 

 
Vi gør det forkerte, men himlen og jorden 

er ikke forkerte 

Menneskers kærlighed bygges op rundt 

omkring os 
Vi fandt ud af, at vi er forkerte 

Elsk højt med Guds kærlighed 

 
Vi gør det forkerte, når vi siger giftige ord 

Giftige ord skal vi omvende til bønner 

Vi gør det forkerte, når vi sender et 
uvenligt blik 

Det uvenlige blik er kommet tilbage 

 

Vi hører ord og opfatter dem forkert uden 
at tænke 

Derfor vil vi fortsætte med at lytte til os 

selv 
Vi gør det forkerte, når vi tror på, at 

flygtig duft lugter godt for evigt 

Denne duft gør os vilde og skøre for livet 
 

Vi gør det forkerte i alt, hvad vi gør 

Vi skal afprøve at rette vores fejl for at se 

hvor gode vi er 
Vi gør stadig det forkerte 

Ved at erkende det, kommer vi til 

Nirvana 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 

 

Ta sai Trời Đất nào sai  

Ta mê người đắm chìm trong loạn cuồng 

Ta sai Trời Đất nào sai 
Ta điên Trời Đất nào điên loạn cuồng 

 

 
 

 

 
Ta sai Trời Đất nào sai 

Quanh ta bồi đấp dựng xây tình người 

Ta sai mình thấy mình sai 

Thương sao là quá là thương tình Trời 
 

 

 
Ta sai lời nói độc cay 

Ăn năn đã thốt nguyện ra lời thù 

Ta sai ánh mắt từ quang 
Ngó nhìn căm phẫn phản quang hồi về 

 

 

 
Ta nghe lời nói là sai 

Nên ta cố chấp cứ nghe chính mình 

Ta sai ngửi lấy mùi thơm 
Hương thơm phản phất mê man suốt đời 

 

 
 

 

Ta sai tất cả là ta 

Ta sai là kiến tánh kia đó mà 
Ta sai ta vẫn còn sai 

Học sai ta sẽ, tới nơi Niết Bàn 

 
 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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NGUYÊN TẮC 1 

 

HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC ( diệt 
tham dục…… ) 

 

ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 

 
Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 

Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 

Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 
Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 

 

Lê Thành Lợi 
 

NGUYÊN TẮC 2  

 

Nghịch Đời # Thông Đạo 
 

________________________________________ 

 
NGUYÊN TẮC 3 

 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 

________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 4 

 
Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 

 

NGUYÊN TẮC 5 
 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 
 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 
 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
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NGUYÊN TẮC 8 

 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
 

 

 

 

 

Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có 

những chứng bệnh như là:  

Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang 

thôi.  

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


