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SỐ 118 NGÀY 21 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. 

 
Giác Điển  

 
Kệ 

 
Tâm linh giác ngộ, pháp điển thiền 

Thực hành rốt ráo, giác ngộ nhanh 
Xưa nay hiếm thấy, con đường giác 

Hướng dẫn giản đơn, giác ngộ liền 
 

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. 

1012. Hỏi: Tâm linh là gì? 

1013. Hỏi: Muốn có trí tuệ Bát Nhã thì phải làm sao? 

1014. Hỏi: Tại sao phải học thiền? 

1015. Hỏi: Tu mà Hũ lậu là sao? 

1016. Hỏi: Tu theo lề lối mới, là sao? 

1017. Hỏi: Tu giác ngộ nhanh, mình phải làm sao, xin chỉ giúp? 

1018. Hỏi: Phát triển là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/01/2015 

1012. Hỏi. Tâm linh là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tâm là hồn, còn linh là điển. 
Tâm linh cũng là trí tuệ của thiền môn. 
 
Kệ 

 
Thiền môn mở cửa, đón Bác tu 

Điển quang pháp Phật, giúp Bác thiền 
Tu luyện Di Đà, cho mình tiến 
Trí tuệ hồn nhiên, tại cửa thiền 

 
 

Odense, ngày 13/01/2015 
 

1013. Hỏi. Muốn có trí tuệ Bát Nhã thì phải làm 
sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình phải học tha thứ, từ bi và 
hành thiền như Đức Phật. 

 
Kệ 

 
Tham thiền nhập định, tất phải siêng 
Bát nhã tám đường, tu tịnh lắng 

Nhẫn, hoà, chơn, bại, nhục, kính, lễ, trung 
Bát nhã tâm kinh, mở từ tầng 

 

Odense, ngày 14/01/2015 

1014. Hỏi. Tại sao phải học thiền? 
 
Đáp: Dạ thưa; Học thiền văn minh hơn, 

tiến bộ hơn, không hũ lậu. Phật hành thiền, 
và mình cũng nên học.  

 
Kệ 
 

Văn minh phát triển, Phật ngồi thiền 
Chính mắt người nhìn, ít người xuyên 

Tu tâm mới thấy, mình lụn bại 
Sửa lại tâm hồn, tiến tới Thiên 
 

Odense, ngày 15/01/2015 

 
1015. Hỏi. Tu mà Hũ lậu là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Óc chậm phát triển, cứ theo lề 
lối cũ. 

 
Kệ 
 

Văn minh tiến bộ, ít bệnh nhiều 
Phát triển con người, sống thọ lâu 

Khối óc mở lần, tu cải tiến 
Ngồi thiền thanh lọc, khối hào quang 
 

 

Odense, ngày 16/01/2015 

 
1016. Hỏi. Tu theo lề lối mới, là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu về điển quang, tu tại gia, 
đời và đạo song tu. Tu theo lề lối mới cũng 

là tu tâm, sửa tánh và tham thiền, như  Đức 
Phật, không cúng kiến, không tụng kinh, 

không cần thiết mặc áo tu và đội mảo. Chỉ 
cần tu tâm. 
 

Kệ 
 

Tu hành chỉ dụng, thật tâm tu 
Dùng pháp điển quang, sửa tánh hiền 
Thanh lọc điển hồn, không cúng kiến 

Song tu đời đạo, mới là minh 

Odense, ngày 17/01/2015 

1017. Hỏi. Tu giác ngộ nhanh, mình phải làm 
sao, xin chỉ giúp? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu giác ngộ nhanh thì mình nên 
thực hành phương pháp điển quang. Thời kỳ 

mới, khoa học Di Đà mới, giúp cho mình mau 
giác ngộ. Giác ngộ rất khó tìm, giác ngộ thật 

đơn giản.  
 
Kệ 

 
Thử hành cho kỹ, pháp điển quang 

Bác đây sẽ ngộ, rất nhiệm mầu 
Vui vẻ mĩm cười, thanh khí có 
Trở mình học hỏi, biết cõi cao 
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Odense, ngày 18/01/2015 
 

1018. Hỏi. Phát triển là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Phát triển là văn minh, là khoa học. Mình phải thực hành tu nghiêm chỉnh, thì 

mới hiểu biết và phát triển. 
 

            Kệ  
 

            Con người chịu học, sẽ tiến nhanh 
            Người tu cũng vậy, nếu thực hành 

            Vũ trụ không ngừng, Trời ban chiếu 
            Văn minh Phật pháp, cứu thế gian 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Odense, ngày 19/01/2015 

 
1019. Hỏi. Tại sao anh biết, phát triển, là mình phải học căn bản thật nghiêm chỉnh? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu mà phát triển thì mới văn minh, cũng giống như bên khoa học.  
 

Học khoa học, khi mà tiến bộ, mình phải chứng minh, cho hội đồng và cho người ta thấy trên 
văn bản đàng hoàng. Họ học, nghiên cứu và làm theo đường lối nầy để chứng minh. 

 
Khoa học xem xét và xác nhận. Cái nào cũ, cái nào mới. Tiện lợi như thế nào. 
 

Nên mình thấy có sự mới lạ, trên quảng cáo, báo chí và thông tin trên internet. 
 

Sở dĩ con biết là vì, con được đào tạo trong đại học, môn Phát Minh.  
 
Nếu mình không chứng minh được giữa cũ và mới phát triển tới đâu. 

Thì hội đồng phát minh, họ loại mình ra. Chính mình phải am tường điều nầy. Khoa học, mà 
mình gạt họ được sao.  

 
Tu cũng giống như khoa học, phải biết phát triển, mới văn minh. Và cũng có hội chư Phật đàng 
hoàng. Con biết sao nói vậy.  

 
Bác học nghiêm chỉnh, Bác mới phát triển được cái văn minh. Mà mình gọi là “Ôn cố tri tân”. 

 
           Kệ 

 
           Văn minh phát triển, thế gian tìm 
           Cứ thế thực hành, Bác sẽ xuyên 

           Thiên gia không phụ, người nhân nghĩa 
           Học hỏi tri tâm, sống thọ nhiều 
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Odense, ngày 20/01/2015 

 
1020. Hỏi. Tu sao đạt, xin anh chỉ giùm, cám ơn, Anh là người tôi mến? 

 
Đáp: Dạ thưa; Anh phải giải quyết cái khó khăn trước mắt, bằng thuốc Phật, để giải những cái 
trược, từ bên ngoài và bên trong cơ thể. Trược nhiều kiếp, cần dùng thuốc Phật. 
 
            Kệ 

 
            Thuốc Phật thường xuyên, hít thở vào 
            Giúp cho cơ thể, tiến bộ nhanh 

            Trước mắt chuyện phiền, luôn rình rập 
            Tâm nguyện xin tu, giải nổi phiền 

 

 
To sprogede dansk/vietnamesisk 

 
100%, VI KAN STOPPE JORDSKÆLV 

NU 
 
Vi må ikke bore i jord og mine og hente 

olie og gas  
Lige som vi ikke må bore mange huller i 

væggen 
Væggen falder ned og jorden falder fra 
hinanden 

Og vi skal sætte vores tempo ned 
 

Vi bor meget tæt på hinanden på jord 
Borer vi igen og igen, får vi katastrofer 
Og vi er meget trætte af katastrofer 

Som opstår, fordi vi er meget grådige 
 

Vi vil gerne leve i fred og sikkerhed 
Derfor beder vi til Dem 
De må stoppe med at grave og bore i 

jorden  
For Moder jord vil ikke være mere syg  

 
Derfor må vi ikke bore og hente olie og 
gas mere 

Hvis vi forsætter med at bore 
Lever vi i sorg 

Derfor må vi tage meget hensyn til vores 
jord 
 

Kig på vores fremtid! 
Vi må ikke bore og grave i jorden for at 

finde miner 
Huse falder ned og jorden går i stykker 

Derfor må vi bede Dem om, at De ikke 
borer mere 

 
Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 
Chắc chắn 100%  Động Đất Sẽ Ngừng 

Ngay 
 
Mình đừng có đục có khoan lấy dầu 

Mình đừng có đục có khoan vào tường 
Vách tường sẽ sập xuống ngay 

Thế nên mình bớt, xuống cho nhẹ nhàng 
 
 

 
 

Bây giờ mình sống sát nhau 
Mình đây đào mãi xãy ra hiểm nghèo 
Chúng mình cũng mệt thật nhiều 

Bởi vì anh bạn tham lam quá Trời 
 

Chúng mình muốn sống thảnh thơi 
Cầu anh giúp đỡ những người xin anh 
Anh nên dừng lại khoan dầu 

Để cho Đất Mẹ thoát màn bệnh đau 
 

 
Thế nên mình đừng lấy dầu 
Nếu mình tiếp tục thế gian thảm sầu 

Chúng mình sẽ sống khổ đau 
Thế nên mình giữ Mẹ mình sống lâu 

 
 
 

Nhìn vào hạnh phúc mai sau 
Xin anh đừng có đào dầu nhe anh! 

Tường sập, Đất sập ngỗn ngang 
Xin anh đừng có đào dầu giếng khoan 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

ĐIỂN GIẢI SÂN SI  
 

Sân si điên loạn tại mình 

Là vì sanh động, tánh tình bất minh 
Điên khùng ăn nói bập bùng 

Núp trong cá tánh, sân si giận hờn 
 

Làm sao mình biết được người điên và người không điên!  

Điên nó có nhiều loại điên. Một loại mất trí thì điên, mình thấy họ làm những điều không giống 
như, những người bình thường làm. Như là họ nói xàm, nói bậy, phá quấy, không cần nghĩ 

chuyện gì xãy ra, thiệt hại chung quanh. Những người nầy thuộc về điên mất trí.  
 
Còn một loại điên khác nhẹ hơn, có trí đàng hoàng mà vẫn điên. Điên mà không biết mình điên. 

 
 Cái chữ Điên có nghĩa như sao:  

 
Điên là luồng điển của cơ tạng mất điều hoà, mất trật tự thành ra điên. Trong các loại điên, điên 
nó có nhiều loại điên.  

 
Người bình thường, mà vẫn bị điên. Không điên nặng thì cũng điên nhẹ. Luồng điển trong cơ 

tạng xử dụng, không đúng cách là bị điên. Người bình thường ĐÔI LÚC cũng có, mà không hay. 
 

Trược kia phát triển liên hồi 

Không qui trật tự, điển liền rời xa 
Tự mình sát hại tâm thân 

Không minh tâm pháp, chính mình lầm sai 
 

Làm thế nào biết luồng điển của đối phương xử dụng không đúng cách?  
 
Luồng điển của đối phương xử dụng không đúng cách. Có nghĩa là đối phương nói bất chợt, và 

không đầu đuôi rõ ràng, lúc thì nói có, lúc thì nói không.  
 

 

Vi vil ikke leve af sorger! 
Gå hjem og spørg efter Moder jords 

erfaringer 
Vi er i et liv af sorger 
Og vi vil bede Dem om at tænke igen! 

 
”Vi kan stoppe jordskælv nu ” Hvis De 

gør! 
 
Mvh 

Thanh Loi Le 

 

Mình không muốn sống thảm sầu! 
Về nhà hỏi Mẹ chúng ta hiểu liền 

Mình đang sống với tai ương 
Mong Người nghĩ lại lời người van xin! 
 

 
”Thế gian động Đất sẽ ngừng ” Nếu Anh 

muốn! 
 
Thân thương 

Thành Lợi Lê 
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Không phải là nói họ mất hết trí hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng có lúc họ mất thần trí, bị ngoại 

cảnh xâm nhập.  
 
Bên ngoài rất là bình thường, mình không khám phá ra. Khi bị đụng chạm điển sẽ nổ ra. Sự kiện 

nầy thường xãy ra mọi nơi. Bác sĩ cũng chưa biết, cái nầy là điển. Và làm sao để trị. 
 

Những người sân, họ không biết là họ đã bị điên nhẹ. Dần dần thì ai cũng sẽ bị mất trí. Ông tổng 
thống còn phải bị, sau khi làm Tổng Thống cả hai vợ chồng mỗi tuần phải đi Bác Sĩ, trị bệnh tâm 
thần. Huống hồ chi là người thường và người già.  

 
Ai ai, rồi cũng sẽ bị yếu thần kinh và mất trí nhớ. Bị yếu trí và mất trí sẽ đi vào giới, bị náo loạn 

tiền đình, là mình ngớ ngẫn và có thể sanh, sân si, điên loạn.  
 

Người sân không biết mình điên 
La lô giận dữ, tưởng là mình hay 
Sống trong lý tưởng hẹp hòi 

Làm sao mình biết, mình điên bởi mình? 
 

Tại sao, mình không biết mình sân si điên loạn? 
 
Mình không biết mình sân si điên loạn là vì có lúc mình điên, có lúc mình không điên, có lúc 

mình tỉnh và có lúc mình mê. Nên mình không biết là mình sân si điên loạn.  
 

Và khoa học không có thuốc nào chửa được. Nên mình thấy trong các cơ quan quốc hội vẫn có 
cái bệnh nầy. 
 

Người mà sân si điên loạn khi chết mất hết ký ức, thì Bà Dì Mạnh ở Diêm Dương cho mình ăn 
cháo Lú.  

 
Tại sao phải gọi là Bà Dì Mạnh? 
Tại vì hồn của mình nó bị yếu trí, bị mất trí, giống như là điên loạn, lúc chết đau đớn. Nên Bà Dì 

Mạnh ở Địa ngục, cho ăn cháo Lú vô, để cho mình bớt đau đớn và mạnh hơn. Nên gọi Bà ta là Dì 
Mạnh ở Địa Ngục giữ tội hồn. Ai ai rồi cũng sẽ bị thần kinh tê liệt và chết.  

 
Mình tu dùng điển quang thì giải được cái thần kinh tê liệt nầy. Khỏi ăn cháu lú và bớt đau đớn. 
 

Thần kinh bất ổn lại mê 
Không gian chắn lối, mây mù bao quanh 

Lanh quanh ngỏ hẻm đường cùng 
Phải tìm chơn lẽ, chính mình phải tu 

 

Mình Sân lên là mình phá hoại cơ tạng khối óc, sau nầy mình sẽ sân si điên loạn. 
 

Người tu, hoặc người không tu vẫn bị. Bệnh nầy rất khó giải, sẽ xãy ra bất hoà. 
 
Luồng điển bất hoà, mất trật tự và xử dụng không đúng cách. 

 
Những người bình thường, mà tự nhiên b ị tai biến, đứng tim, đứt mạch máu, nói chung dây 

thần kinh bị đứt. Có người bị chết và bị liệt, vì lý do điển xáo trộn và mất quân bình. 
 

Đụng chuyện bất bình, thần kinh quá căng thẳng, không nhẫn nại, thì tai nạn xãy ra.  
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Không luyện tập, không tu. Thì lúc đó dây thần kinh đã yếu sẵn, thì hỏi sao mà không bị tai biến 

và đứt dây thần kinh.  
 

Thần kinh căng thẳng bấy lâu 

Tại vì nóng quá, ngấm ngầm trong tim 
Trong gan phát hoả tam màu 

Chờ ngày bộc phát, cuống cuồng đứt dây 
 
 Ai ai cũng tắt dây thần kinh để chết và cũng được ăn cháu Lú của Dì Mạnh như 

thường. Vì tu chưa giải thoát được phần hồn. 
 

Dây thần kinh là liên hệ với Trời và Đất. 
Dây thần kinh là một sợi dây chỉ vàng gắn liền trên đỉnh đầu hành giả chạy thẳng ngược lên 

không trung. Hình dạng sợi chỉ vàng, sáng như một lằn sét. 
 
Mất dây thần kinh là không còn liên hệ với Trời và Đất. Thì sẽ đi vào chỗ âm u.  

 
Tu mà dẹp được tánh Sân Tham Si thì cái dây thần kinh sẽ liên hệ được ba cõi Thiên Địa Nhân 

thì sẽ hiểu câu ”Trên thông thiên văn. Dưới đạt địa lý và trung quán nhơn sự”.  
 
Tu mà Sân lên, thì người đó điên, mà không biết mình điên. Mai mốt chết trong Sân Si buồn tủi. 

 
Tu Vô Vi mà sân, công phu của mình 5 năm, 10 năm, 20-30-40 năm coi như mất hết. Phải tu lại 

từ đầu. Nên cái tánh sân, phải loại ngay càng sớm càng tốt. 
 

 Muốn giải được tánh Sân nầy là mình nhờ đối phương kích động mình rồi mình dùng 

nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thầm niệm và uống thuốc Phật trường sanh, để hoá giải.  
 

Đối phương kích động mình là ai?   
Là chồng, là vợ, là Cha, là Mẹ, là anh, là em, là bạn bè, là người thân láng giềng. Nhờ đối 
phương kích bác mình, mình mới áp dụng phương pháp Phật dạy.  

 
Kêu bằng học trong động mà tìm ra cái tịnh, học trong thực tế thì tiến rất nhanh, khỏi cần đọc 

kinh, mà hiểu kinh, kêu bằng học trong kinh sống. Đây là Vô Tự Chân Kinh truyền dẫn. 
 
Phá được Sân Si mới vào đất Phật.  

 
Đây là lời phân giải rõ ràng thành thật cho mình thức tánh, tìm chân lý để tu và mau giải thoát. 

 
 

ĐIỂN GIẢI SÂN SI 

 
Sân si cá tánh con người 

Phải tu phải luyện, mới thành tri ân 
Tri ân những kẻ công mình 
Lấy điều nhịn nhục, thực hành tối đa 

 
Sanh ra trong chốn Ta Bà 

Phải nhồi phải kích, phải tầm đường tu 
Đường tu dạy chữ nhẫn ngu 

Ngu đời ngoan đạo, khó khi thực hành 
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Thực hành nguyên lý chẳng mong 

Mở thông các nẻo, thần kinh bộ đầu 
Con người sẽ hết buồn rầu 
Điển thanh sẽ chiếu, cho người chuyên tu 

 
Tu tâm thì phải chuyên dùng 

Học nhu như Phật, mới là người minh 
Tánh người thì chẳng có phân 
Ai hành mình chịu, cửa lòng mở toan 

 
Sống trong thế giới thanh toàn 

Chư Tiên chư Phật, đón người không si 
Con người lộ tánh từ bi 

An vui sung sướng, thánh hiền tới thăm 
 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

 
 
 

 


