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SỐ 99 NGÀY 11 THÁNG 07 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. 

 
THẦN TIÊN 

 
Kệ 

 
Thần Tiên hội ngộ, pháp Vô Vi 

Phát triển điển quang, Phật pháp thiền 
Đời Đạo song hành, vui tiến bước 

An vui thanh thản, trở về Thiên 
 

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. 

862. Hỏi: Ngồi thiền thấy ngôi sao chiếu sáng, vậy ngôi sao đó là gì? 

863. Hỏi: Ngồi thiền thấy trước trán giữa trung tâm chân mày, có một màn lưới nhện giăng, vậy 

là sao, hay là óc tưởng tượng của mình? Xin chú Lợi cho biết. 

864. Hỏi: Bí đạo là sao? 

865. Hỏi: Vì lực lượng điển quang còn yếu, chưa khai mở huyệt đạo trong người, vậy phải làm 

sao?, Xin thiền gia chỉ giúp. 

866. Hỏi: Tại sao, phải dụng điển quang Phật? 

867. Hỏi: Tại sao, anh Lợi nói điển nhiều? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/07/2014 

862. Hỏi. Ngồi thiền thấy ngôi sao chiếu 

sáng, vậy ngôi sao đó là gì? 

Đáp: Dạ thưa; Ngôi sao đó là linh hồn bổn 
mạng của mình ở trên Trời. Khi ngôi sao, 

trên Trời sẹt tắt, thì có người chết. 
 

Kệ 
 
Kim cương toả sáng, giống vì sao 

Chiếu rọi cho ta, hiểu nhiều điều 
Xưa kia khó hiểu, Trời Phật nói 

Nay nhờ hành pháp, thấy linh quang 
 

Odense, ngày 03/07/2014 
 

863. Hỏi. Ngồi thiền thấy trước trán giữa trung 
tâm chân mày, có một màn lưới nhện giăng, vậy 
là sao, hay là óc tưởng tượng của mình? Xin chú 

Lợi cho biết. 
 

Đáp: Dạ thưa; Ngồi thiền mà thấy chỗ giữa trán 
có màn nhện giăng là tốt, có cơ hội phát triển 

cõi huyền vi. Màn nhện giăng ai cũng có, mà 
chưa được tháo gỡ.  
 

Kệ 
 

Huyệt đạo khai thông, giữa trán mình 
Huyền vi chỗ đó, nếu khai thông 
Nhện giăng sẽ biến, khi hành đúng 

Đạo đời thông thả, ngộ giác nhanh 
 

Odense, ngày 04/07/2014 

864. Hỏi. Bí đạo là sao? 

Đáp: Dạ thưa; Đạo là con đường, còn Bí là 
bế tắt. Con đường bí đạo là con khó đi, con 
đường chết, nhưng mà sống, sau khi vượt 

qua bí đạo. Những người mà thể xác và tâm 
linh, bị bế tắt, chưa khai mở sẽ khó qua 

được bí đạo nầy. Vì lực lượng điển quang còn 
yếu. 
 

Kệ 
 

Con đường bí mật, để khai tâm 
Thế nên các Bác, phải nhẫn lòng 

Tu định tham thiền, đừng sợ chết 
Mở đường bí đạo, dụng điển quang 
 

 

Odense, ngày 05/07/2014 
 

865. Hỏi. Vì lực lượng điển quang còn yếu, chưa 
khai mở huyệt đạo trong người, vậy phải làm 
sao?, Xin thiền gia chỉ giúp. 

 
Đáp: Dạ thưa; Uống thuốc Phật để gia hộ. 

 
Kệ 
 

Hành thiền thuốc Phật, uống thường xuyên 
Đừng nên xao lãng, việc tham thiền 

Điển lành pháp Phật, luôn trợ giúp 
Cho người hành pháp, đạt điển quang 
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Odense, ngày 06/07/2014 

 
866. Hỏi. Tại sao, phải dụng điển quang 

Phật? 
 
Đáp: Dạ thưa; Con khám phá ra con người 

sống bằng điển. Mà Bác không dụng điển 
quang Phật, lấy gì khai thông các bí đạo.  

 
Đặc biệt duy nhứt, chỉ có chỗ nầy và ở đây, 
nói về điển quang. 

 
Kệ 

 
Con người của Bác, có điển quang 
Thế nên con phải, dụng điển lành 

Giúp Bác khai, hành, trong thân thể  
Mở mang phát triển, điển tâm linh 

 

Odense, ngày 07/07/2014 

867. Hỏi. Tại sao, anh Lợi nói điển nhiều? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con cố gắng giải thích cho mọi 
người cùng hiểu. Pháp nầy hướng dẫn về điển 
quang, trường sanh học. Bác có điển, Bác 

khai thác. Rồi Bác chỉ cho người khác, khai thác. 
  

Kệ 
 

Điển Trời, điển Phật, qúi hơn vàng 
Mọi người tu luyện, sẽ giàu sang 
Sống lâu ít bệnh, người sung mãn 

Hưỡng đời hạnh phúc, sống bình an  
 

 

 

 
Odense, ngày 08/07/2014 

 
868. Hỏi. Tại sao, con người bệnh hoạn và sống không bình an, mặc dù có bạc tỉ, mà gia đạo 

tình duyên lộn xộn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Sống không bình an, bệnh hoạn vì thiếu tu. 

 
        Kệ 

 
        Tham đời cuộc sống, khó bình yên 
        Mượn pháp Vô Vi, giải trược đời 

        Ý thiện pháp hành, luôn nhớ mãi 
        Tu tâm dưỡng tánh, sống bình yên 

 
___________________________________________________________ 
Odense, ngày 09/07/2014 

 
869. Hỏi. Tu tâm, dưỡng tánh là sao, xin chú Lợi nói rõ, cho dễ tu? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tâm mình hay lo, cái tánh mình, nó động loạn. 
 

        Kệ 
 

        Tu tâm giải quyết, chuyện khổ phiền 
        Đạo Đời trược  ố, khắp mọi nơi 
        Tánh người ưa thích, dan díu mãi 

        Hồng trần cát bụi, vẫn còn tham 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

STOP KATASTROFERNE OG KLIMAFORANDRINGEN 
51 

Ngừng thiên tai và ngừng thời tiết bất bình thường 

 
Du var glad, fordi du var i balance 
Du var tilfreds og i godt humør 

Og nu er du ikke glad mere 
Fordi din sjæl og krop indeholder mange 

sorger 
 
Fordi Moderjord er blevet såret 

Befinder du dig i en dårlig situation 
Og klimaet forandrer sig hele tiden 

Vi bliver belastet af det 
 
Og Vi bliver fortabte og ubalancerede 

Kulde/varme modsætninger, der påvirker 
os 

Da jorden har mistet ”vitaminer” 
Er jorden syg på grund af dette 
 

Varmen dog, er meget varm 
Så kommer heden og skovbrand i alle 

egne 
Utallige lande har haft mange katastrofer 
Orkan, tornado, oversvømmelser og 

ødelæggelser 
 

Is smelter og vand stiger 
Blade og blomster har mistet deres farver 
Og jorden har ingen skønne steder 

Derfor er man trist og ikke glad 
 

Kulden dog, er meget koldere 
Og mange får influenza, bliver syge og 

dør 
Og verden er skræmt 
Hvorfor er klimaet i ubalance? 

 
Nu vil vi gerne have tryghed og stabilitet 

Så vi må skynde os ikke at suge gas og 
jordolie 
Og vi skal spare på Moderjords vitaminer 

Så Moderjord stadig lever godt og 
tilbyder os mange ting 

 
Venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Anh vui đầu óc bình thường 
Con người sảng, khoái vui cười hồn nhiên 

Bây giờ Anh hết hồn nhiên 
Tâm thân Anh bệnh, mang nhiều vết 

thương 
 
Tại vì Đất Mẹ bị thương 

Thế nên Anh chịu, một màn tan thương 
Làm cho thời tiết đảo điên 

Con người phải chịu, chìu theo sự tình 
 
Làm cho người mất quân bình 

Âm dương đảo lộn, làm mình bị lây 
Tại vì Đất mất chất tinh 

Thế nên Đất bệnh, sinh ra bệnh tình 
 
 

Nóng thời, nó nóng thất kinh 
Làm cho hạn hán, cháy rừng khắp nơi 

Nước nào cũng bị tơi bời 
Mưa giông lũ lụt, khắp Trời tan thương 
 

 
 

Tuyết tan ngập nước lan tràn 
Không còn hoa lá, khoe màu tốt tươi 
Đất không có cho vui cười 

Khiến cho thiên hạ, khóc nhiều hơn vui 
 

Lạnh thời nó lạnh thấu xương 
Khiến cho cảm cúm, nhiều người chết oan  

Làm cho thế giới kinh hoàng 
Tại sao thời tiết, kỳ nầy bất an? 
 

 
Bây giờ mình muốn bình an 

Mau mau đừng có, lấy gas, dầu nhiều 
Để cho Đất Mẹ phì nhiêu 
Tồn lâu tại thế, dưỡng sinh chúng mình 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 

KHÔN LANH QUỈ QUYỆT 
 

Khôn đời chỉ muốn xa hoa 

Lanh lòn khéo lách, cho ta được phần 
Quỉ thần cúng lạy cúi xin 

Huyệt đường có dấu, ngay tim đen sì   
 
Ở đời ai cũng muốn mình vừa khôn lại vừa lanh. Bởi vì, vừa khôn lại vừa lanh thì nó 

có lợi cho bản thân của mình, nên mình tìm đủ mọi khía cạnh để sống. Sống làm sao cho sung 
sướng cái bản thân của mình, muốn sung sướng thì phải khôn lanh, nếu không có khôn lanh thì 

chết đói. Chết đói ai mà không sợ, nó thiếu thốn đủ thứ. Thèm cái nầy thèm cái kia chảy nước 
miếng, ước cái nầy, ước cái kia cho bằng được. Mong sao, cái đó phải trực thuộc về mình, nếu 
không được, thì có ngày cũng phải được. 

 
Đó là sự mong mỏi, ao ước cái vật chất bên ngoài, cái vật chất để phục vụ cái tâm 

hồn của chúng ta, cho nó đã và cho nó sướng.  
 
Được rồi thì hít hà đã quá! Cái mà nói đã quá! Là do cái tâm mình thiếu thốn thèm 

khát. Cái tâm mình phủ nhận một điều gì có lợi cho thể xác là mình làm, bởi vì sướng quá mà ai 
không muốn bành trướng cái sự sung sướng đó, để đã cho thể xác mình đòi hỏi.  

 
Thể xác mình đòi hỏi là do cái tâm mình khoái trá. Bởi vì, con người ta có phần trực 

giác, biết, nghe, hiểu và thấy, về mặt hữu hình.  

 
Mà mặt hữu hình nầy chỉ giới hạn con người trong phạm vi về vật thể. Hiện tại bây 

giờ thì người ta chỉ thấy vật thể là quan trọng, vật thể nó có thể làm biến đổi con người một 
cách nhanh chóng.  

 
Bằng chứng là tiền tình danh lợi, tiền tình danh lợi, mua được tất cả những gì mà con 

người mong muốn. Thế nên cả triệu triệu, ức ức người tranh đua nhau để mua danh, đào bạc. 

Đào sâu vào trí óc mình, lòng khôn lanh, để thực hiện ước mong cho mình được sung sướng giàu 
sang. 

 
Khôn lanh mưu lợi cao cầu 

Âm mưu độc hại, cho người chết oan 

Không cần lễ nghĩa cân phân 
Thi hành thủ đoạn, cho ta được giàu 

 
Khi đã thực hiện những điều gì mình muốn thành đạt, thì mình thấy cái gì cũng 

thích. Thấy cái xe cũng thích, thấy cái nhà cũng mê, thấy sắc đẹp cũng đòi, thấy địa vị cao cũng 

muốn. Thậm chí là người tu luôn. Khi có được sự khôn lanh. 
 

Người tu mà cũng muốn địa vị cao, tức nhiên là không còn gì, để tu: Là còn tham, 
mà không biết mình đại tham, rồi đi giảng đạo.  

 

Còn tham, là còn tranh quyền đoạt vị. Bởi vì, ai không muốn mình cao, mình có địa 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

vị, để cho người khác tôn thờ, quyền hành để cai trị người kia.  

 
Nếu mà người tu thật thà, như là Đức Phật Thích Ca thì danh không có, và địa vị 

cũng không. Bằng chứng là Ngài không ham ngôi vua.  

 
Người tu mà trọng về chức vị, trọng về vật chất là không phải người tu. Người tu 

theo kiểu nầy là tu danh, tu mù. 
 
Bởi thế nếu đi theo Phật là không danh, không địa vị, thì lấy gì sướng cho bản thân.  

 
Nên người đời và người tu, lợi dụng đạo pháp khuếch trương thêm lên cho cao địa vị 

và danh phận của mình, để làm lợi cho bản tính cá nhân là sự tham lam.  
 

Mà lấy cái gì để khuếch trương cái bên trong của mình, có phải lấy trí óc khôn lanh 
ra mà tính toán. Tính chẽ hột cầy, tính từng li, tính từng tí, moi cái nầy ra, moi cái kia ra. Toàn 
là chuyện không tốt, cốt làm sao có danh và tiền là được.  

 
Bởi vì, danh và đồng tiền là sức mạnh của muôn loài. Tốt ở đâu mà không thấy, mà 

thấy toàn là những chuyện ác độc, gian lừa, xác hại lẫn nhau qua danh phận và đồng tiền thối 
nát. 

 

Danh, tiền giết hại chơn tu 
Ai mà không thấu, không tiền lại tham 

Tham chi danh vọng bạc tiền 
Đồng tiền chỉ hại, cho người tá danh 

 

Một khi mình nghĩ cái lợi đó là mình đã ích kỷ rồi, còn nói thêm cái gì nửa chi cho 
mệt. Không biết người đời có thấy, cái bài tính, bài toán đó là phần nông cạn?  

 
Còn tính, còn toán là còn keo kiệt bẩn thiểu. Mà hở có địa vị cao một chút, tiền bạc 

một chút là tính toán. Lại còn nói không biết tính toán là chết đói.  

 
Con chim bay tự do, thích thì bay, còn đói thì kiếm mồi ăn. Nó có tính toán 

đâu, nên suốt cuộc đời chim luôn lúc nào cũng thảnh thơi hơn loài người. Chim mà còn 
được sung sướng như vậy, không lẽ loài người tệ hơn loài chim? 

 

Loài chim được tự do bay nhảy, mà loài người không được như chim, đó là tại loài 
người tính toán và quá tham hơn loài chim. Nên loài người không được tự do và phiền não. 

Những nhà tính toán giỏi toàn là những nhà tri thức cao, học giỏi, quyền thế trong xã hội. Rốt 
cuộc rồi cũng bị ngồi tù, rốt cuộc rồi cũng bị sa vào địa ngục, vì cái tội tính toán giỏi. 

 

Tính nhiều đầu óc tối thui 
Tại vì học giỏi, tính nhiều thành điên 

Đâm ra nóng giận buồn phiền 
Tâm thân bất ổn, bệnh tình triền miên 

 

Tính giỏi quá thành bệnh điên và người đời họ phong cho cái chức là nhà độc quyền. 
Độc quyền là mình giỏi không có ai cạnh tranh nổi với mình, nên gọi là nhà độc quyền.  

 
Độc quyền là độc ác, mà không hay, nghe thiên hạ phong cho mình là nhà kinh 

doanh độc quyền, là hỉnh cái lỗ mũi to như trái cà, khoái trá vô biên. Nhìn lại những nhà độc 
quyền tính toán giỏi, toàn là những nhà độc ác. Muốn chiếm cả thế gian. 
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Tại sao giỏi tính toán mà lại ích kỷ và độc ác? 
Họ giỏi quá, sợ người khác giỏi hơn, nên nó dấu bớt. Họ dấu bớt, là nó ích kỷ và ác 

độc chứ gì mà còn phải hỏi.  

 
Ông Trời cho nó cái tính thông minh là giúp đỡ người đời, chứ không phải sợ người 

khác giỏi hơn, mà che giấu những cái gì nó biết. Để làm giàu cho bản thân. Những loại người 
tính toán giỏi, mình thấy thiếu gì, rốt cuộc trắng tay vẫn hoàn tay trắng. 

 

Tay không chẳng có cái gì 
Tính nhiều quá kiết, tánh tình bất lương 

Chuyên môn kiếm cách làm tiền 
Tưởng mình đứng vững, ai dè bệnh tim 

 
Đời có cái gì thật đâu mà tính, tính hoài cũng không ra. Nếu tính ra thì nói đi. Đời chỉ 

là một bài học sơ đẳng mà thôi, dạy cho con người ta đừng có tính toán nửa. Nếu mình tính thì 

mình sẽ bị kẹt, mình thiếu thốn bủn xỉn, thì mình mới tính toán. Còn như mình dư dã rồi thì lấy 
gì mà tính, ăn không hết mà. 

 
 Mình sống đời sống như con chim, thì mình sẽ tự do thanh thản suốt đời. Mình tính 

toán quá thì mình sẽ thua con chim và mất tự do. Đi ngược lại lời của Phật dạy, là đừng có 

tham.  
 

Tham thì tính, mà tính toán là keo kiệt. Keo kiệt là bủn xỉn yếu hèn. Không có đất 
chôn thân, những nhà keo kiệt chết là người ta vứt luôn. Bởi vì, khi mình còn sống, mình làm 
những hành động, độc tài, bỉ ổi mà mình không hay. Đến khi mình chết thì sẽ bị hậu quả, đó là 

luật công bình. 
 

Công bình tạo hoá sanh ra 
Ai mà làm ác, sẽ thành người điên 
Tâm thân bệnh hoạn triền miên 

Tinh thần hốt hoảng, gia tài tiêu tan 
 

Mình bị người khác áp chế, thì mình cũng mong sao người đó sẽ bị hành hình sau 
nầy. Còn nếu mà mình giỏi tính toán khôn lanh, mình áp chế người khác, nửa mai mốt cũng tới 
phiên mình thọ tội, thì người khác họ cũng không tha, đó là luật tự nhiên.  

 
Ác độc thì cũng có chỗ trừng trị, nếu không có chỗ trừng trị thì thiên hạ sẽ lộng 

hành. Lộng hành với người nghèo thì được, chứ lộng hành với quỉ ma thì không nổi. Mình ăn mồ 
hôi nước mắt của người nghèo thì quỉ ma nó hút máu lại của mình. Đâu đâu cũng đều có luật, 
chạy đâu cho khỏi lưới Trời. Nhân nào thì quả nấy, làm ác thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện. 

 
                                     Nhân nào quả nấy hiện ra 

Để cho ta thấy, mà ta thức hồn 
Làm lành thì được phước duyên 

Tiền duyên đưa đến, việc lành tới luôn 

 
 

Còn tiếp kỳ sau..../... 
 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 


