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SỐ 124 NGÀY 21 THÁNG 03 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. 

 
ĐIỂN TRỤ 

 
Kệ 

 
Điển trụ hồn qui, giải mối sầu 

Thiền tu thanh tịnh, sống hoà minh 
Thể xác thần hồn, luôn mạnh khoẻ 

Điển quang thanh nhẹ, sống bền lâu 
 

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. 

1061. Hỏi: Hung tợn, là sao? 

1062. Hỏi: Tại sao, tu lại hung dữ hơn, ghét người hơn? 

1063. Hỏi: Tại sao, con người thích ghanh ghét, giận hờn? 

1064. Hỏi: Máu là gì? 

1065. Hỏi: Giúp người có nghĩa gì? 

1066. Hỏi: Hiền có phải ngu dại không? 

1067. Hỏi: Điển làm sao trụ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/03/2015 

1061. Hỏi. Hung tợn, là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Hung dữ là muốn sát hại 

người, chưa giải quyết tánh tham ô. 
 
Kệ 

 
Hung dữ sẽ làm, khổ ở ta 

Tham sống khó tu, sống khó lòng 
Tai nạn bất lường, mau xảy đến 
Lo tu tránh nạn, bớt bệnh đau  

 

Odense, ngày 13/03/2015 
 

1062. Hỏi. Tại sao, tu lại hung dữ hơn, ghét 
người hơn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Máu nặng trược còn trong mình. 
Hay tính toán, khó chịu. 

 
Kệ 

 
Máu xấu trong người, phải làm siêng 
Ăn năn niệm Phật, nhớ tham thiền 

Điển tốt con người, sẽ mau tiến 
Thương người giúp bạn, chớ hờn ghen 

 

Odense, ngày 14/03/2015 

1063. Hỏi. Tại sao, con người thích ghanh 
ghét, giận hờn? 
 

Đáp: Dạ thưa;  Tánh từ bi chưa được khai. 
 

Kệ 
 
Khối óc trong lòng, phải khai thông 

Từ bi pháp Phật, nhớ tu hành 
Vọng động bên ngoài, không tham chiến 

Lo tu niệm Phật, sẽ trừ căn 
 

Odense, ngày 15/03/2015 

 
1064. Hỏi. Máu là gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Máu là nước của điển, châu lưu 
trong bản thể. 

 
Kệ 
 

Điển máu trong mình, thanh lọc chuyên 
Ngày đêm tu luyện, máu thay người 

Khí huyết của mình, lưu chảy tốt 
Thân tâm hoà quảng, phải hành chuyên 
 

Odense, ngày 16/03/2015 
 

1065. Hỏi. Giúp người có nghĩa gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Giúp người là giúp mình. 
 
Kệ 

 
Giúp mình phát triển, tánh từ bi 

Người tu phát triển, trí thiện lành 
Khó khổ trong lòng, luôn tan biến 
Giải toả phiền ưu, tánh lại hiền 

 
 

Odense, ngày 17/03/2015 

1066. Hỏi. Hiền có phải ngu dại không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hiền là nhơn, không phải ngu 

dại. Khôn mới thực sự là dại. 
Dại tương đồng, hiền và nhịn nhục, chỉ có mình 

biết. Dữ không phải nhơn. 
 

Kệ 
 
Người khôn qủi quyệt, đạo khó thông 

Dại dột hiền nhơn, ít người làm 
Tâm điển Di Đà, tu phải dại 

Tài khôn xin kiếu, tránh xa ngay 
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Odense, ngày 18/03/2015 
 

1067. Hỏi. Điển làm sao trụ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Gặp chuyên gia Niệm Phật, gặp professional niệm Phật thì nó sẽ trụ. 

 
             Kệ  
 

             Đơn giản dễ làm, hiếm người thâu 
             Trụ điển trong tâm, Phật trái đời 
             Thế cảnh tình đời, đi nước ngược 

             Siêng hành điển trụ, sẽ thành công 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Odense, ngày 19/03/2015 

 
1068. Hỏi. Điển làm sao có, làm sao khai? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác làm như con giải thích thì nó sẽ khai, tu thành tâm, hành nhiều.  

 
            Kệ 
 

            Tu nhiều đụng điển, điển sẽ khai 
            Trì tâm niệm Phật, Phật nối vòng 

            Ban điển cho mình, tâm sẽ phát 
            THÀNH TÂM hành pháp, pháp sẽ khai 
         

 

 
GIÚP DỊCH SÁCH: TRƯỜNG SANH HỌC  

 

Bạn đạo Thành Lợi viết xong quyển sách song ngữ Việt và Đan Mạch: 
Quyển sách nầy có tên: Trường Sanh Học.  

 
Sách nầy giúp người tu thiền Vô Vi điển quang sẽ sống trung bình 100 tuổi và hơn.  
 

Ít bệnh tật. Ngừa và trị bệnh ung thư. 
 

Thành Lợi, tìm bạn đạo giúp dịch ra đủ ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Tây Ban Nha, v.v.v, để 
phát hành và giúp đỡ mọi người. 
 

Rất mong sự hợp tác và giúp đỡ của bạn đạo.  
 

Xin liên lạc email. lethanhloi@hotmail.com 
 
Mấy chục năm trước Vô Vi có nói, sau nầy Vô Vi tiến tới Điển quang Trường Sanh Học. 

Giúp người sống trung bình 100 tuổi và hơn. Điển quang sẽ giúp được.  
 

 

mailto:lethanhloi@hotmail.com
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76.  

DET ER UMODERNE AT BRUGE OILE, 
GAS OG KUL 
 

Vi bruger kul, gas og olie 
Det er umoderne 

Nu har vi flere nye løsninger at erstatte 
dem med 
I naturen har vi masser af dem 

 
Nu er vi i det 21. år hundrede  

Mennesker skal følge med i den nye 
udvikling 

I den civilisation skal vi udvikle gradvist 
Det bedre menneske skal tilpasse den 
nye tid 

 
Civilisationen kan ikke finde og tage mere 

olie, gas og kul 
Det laver luft forurening 
Miljøet skal være rent 

Er miljøet urent, så bliver vi syge med 
det samme 

 
Nu får vi lunge betændelse, astma og 
allergi 

Kræft, og mange flere sygdomme 
Mennesker føler sig meget ubehageligt 

tilpas 
Det er forfærdeligt og mærkeligt, at vi 
bor i denne civilisation 

 
I en ny civilisation skal det ikke være 

ubehageligt 
Hvis den stadig forsætter ubehageligt, så 
er vi ikke en civilisation 

Nu skal vi holde op 
Med at bruge olie, gas og kul, så er vi 

klogere og får en rigtig civilisation 
 
Find andre stoffer i natur, i vand, i vind 

og sol 
Der er masser af stoffer og de kan 

erstatte   
Mennesker er ikke mere skøre og syge 
Menneskers civilisation vil forsætte 

fremad alle vegne 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

76. Thơ song ngữ Việt /Đan Mạch 

Xài Dầu, Gas, Thang, ô nhiễm, không 
còn là văn minh 
 

 
Xài dầu, xài gas, xài thang 

Bây giờ là cũ hết mùa modern 
Bây giờ mình phải tìm thêm 
Thiên nhiên nhiều thứ đồ dùng tự nhiên 

 
 

Bây giờ thế kỷ 21 
Con người phải tiến theo chiều văn minh 

Văn minh thì phải tiến đều 
Con người mới khá mới là văn minh 
 

 
 

Văn minh mà cứ đi tìm 
Tìm gas, dầu hoả làm phiền môi sinh 
Môi sinh phải sạch mới giàu 

Môi sinh ô nhiễm bệnh đau tới liền 
 

 
 
Bây giờ bệnh phổi, suyễn, dị ứng 

Ung thư, phù thũng, tràn lan khắp miền 
Con người cảm thấy ưu phiền 

Tại sao, kỳ cục cái nền văn minh 
 
 

 
 

Văn minh phải hết ưu phiền 
Nếu còn phiền muộn chẳng là văn minh 
Bây giờ dẹp bỏ dùng gas 

Dẹp luôn dầu hỏa thì là văn minh 
 

 
 
 

Tìm đường khai thác thiên nhiên 
Thiếu gì nhiên liệu, để ta cần dùng 

Con người sẽ bớt bệnh khùng 
Văn minh nhân loại tiến hoài mới hay 
 

 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

TỰ ÁI CHE LẤP VINH QUANG 
 

THƯỢNG ĐẾ VÀ CON NGƯỜI 

 
Tiếp theo kỳ trước.......... 

 
Cái nào là lý càn khôn 
Cái không mới rõ, lý nầy cao thâm 

Cao xa di diêu siêu phàm 
Học trong huyền bí, lý nầy diệu thâm 

 
 Nếu con người không có hai con mắt, thì làm sao người ta biết cái nào to, cái nào nhỏ. 

 

 Nếu anh không có điển âm và dương thì anh không biết cái nào, đúng, cái nào, sai. 
Nhưng mà nói về điển âm dương trong cơ tạng, người ta chưa hiểu thấu. Nên con có viết 

ra cuốn sách: Trường Sanh Học, nói về điển trong cơ tạng con người. ( Sách nầy chưa 
phát hành, đang viết).  

 

Phải học thiền mới giác ngộ, điển và điển quang.  
 

Nếu Ông Trời không có hai con mắt, thì làm sao Ổng thấy hết tất cả ban ngày cũng như ban 
đêm. Có phải là mặt Trời và mặt Trăng là hai con mắt của Ổng không! Nên Ổng biết hết tất cả.  
 

Còn tại sao Ông Trời có Kim ( là Khí ) mà sao dính dấp với con người là Phổi.  
 

Mình với Ông Trời giao lưu nhau cùng một hơi thở.  
 

Nếu mình không có tiếp nguyên khí điển của Ổng thì mình chết ngay lập tức. Mà buồng phổi là 
cơ quan tiếp dẫn nầy. Anh buồn hay vui là do buồng phổi anh tiếp dẫn khí điển bên ngoài. Khí 
điển bên ngoài xấu thì buồng phổi anh sanh bệnh mà chết từ từ.  

 
Khí điển bên ngoài xấu là khí điển gì?  

Dạ thưa là đời sống hằng ngày của anh ô trược nhiều hay ít, rồi sự trược khí nầy lấn áp từ từ 
bên trong các cơ quan cơ tạng khác. Rồi các cơ tạng khác như ( tim, gan, thận, máu, bộ óc.v.v.) 
yếu dần từ từ, thì các tế bào trong cơ thể anh vô hiệu lực hoạt động. Thì lúc đó anh sẽ mất đi 

linh khí.  
 

Linh khí là gì?  
Dạ thưa! Linh khí là linh hồn là năng lực sống, nó cũng là một luồng điển khí nóng, chuyển giải 
từ châu thân và sớ thịt. Nên con người vừa chết xong, mất Linh Khí, mà mình sờ vào thì lạnh 

ngắt toàn thân. Kêu bằng mất Linh Khí. 
 

Thần hao khí tán từ từ 
Là do khí trược, bên ngoài ép vô 
Bên trong cơ tạng thì thào 

Lâu ngày bất ổn, khí linh tắt liền 
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Linh khí mất đi rồi đi đâu?  
Dạ thưa Linh Khí nầy mất đi và nó sẽ hội tụ lại trong nguyên thủy của nó là Kim Mộc Thủy Hỏa 
Thổ. Tại sao? Vì đây là nguồn gốc của nó xuất phát ra đi, nay về hồi tụ lại.  

 
Vì con người ai ai cũng sanh ra từ Đất, Nước, Gió, Lửa. Nhưng mà mình tu luyện cho qua khỏi 

nguyên lý Đất Nước Gió Lửa, thì sẽ trở về với Vô Sanh, trở về với hào quang hiệp nhứt cùng 
Thượng Đế. 
 

Làm sao trở về Vô sanh?  
Thì phải tu và luyện. 

 
Tu là tu như thế nào? Còn luyện là phải luyện làm sao? 

 
Dạ thưa! Tu là phải hành, như những người đi trước. 
 

Còn luyện là phải khổ luyện, mới mong đạt tới quả vị Vô Sanh. 
 

Kế đến con sẽ nói về vấn đề Hào Quang của Ông Trời và Hào Quang của con người liên hệ như 
thế nào. Còn về những bộ phận khác thì tự mình suy ra từ từ. 
 

Ngoài những thứ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mặt Trời mặt Trăng và các vì Tinh Tú. Ông Trời Ổng có 
cái Hào Quang. Cái Hào Quang nầy sáng rực vô biên, chiếu soi tất cả cùng vũ trụ. Hào Quang 

nầy nó bao trùm luôn cả không gian.  
 
Mà sự quang chiếu nầy nó là một ánh sáng vô cực vô biên không thể tả nổi. Nó chiếu ra tất cả 

muôn loài, mà muôn loài cũng đều có cái Hào Quang vô tận nầy. Hào Quang nầy là một sự thu 
hút một tiềm tàng vô tận. Nó có thể tỏa ra bất cứ lúc nào khi mình nghĩ đến.  

 
Thí dụ như một cái bông hồng hoặc bông cúc không phải tự nhiên, mà nó có như vậy. Nó có cái 
sự điêu luyện, tinh vi bên trong của nó.  

 
Từ một hạt cát mà trưởng thành cây, cỏ, rồi thành cái bông, do sự cấu trúc của siêu nhiên. Mà 

trong đó, cái bông nó ẩn tàng một sự huyền vi, bao la rộng lớn. Nó được sự quang chiếu bao la 
của bề trên Thượng Đế cho nó tận hưởng.  
 

Nó có cái sinh lực để sống, để thu hút những gì, tinh ba của Trời và Đất mà sống. Nó sống trong 
cái tự nhiên và hồn nhiên của vũ trụ. Nên cành bông, nó tỏa ra một màu sắc lộng lẫy, một 

hương vị ngọt ngào thơm tho, một hào quang bất di và bất dịch. Mà thế gian, mình đem nó đi so 
sánh, cái nầy, với cái kia thì không được.  
 

Mỗi một hương vị, mỗi một phẩm chất, mỗi một linh hồn đều đó cái hào quang phát ra, khác 
nhau tuyệt dịu vô song. 

 
Hào quang phảng phất chung quanh 
Tỏa ra hương dịu, tái tê cả lòng 

Lân lân cảm xúc nhiều tầng 
Từ trong thanh nhẹ, cõi lòng thiết tha 

 
Đó là cái hào quang của Thượng Đế ban cho.  

 
Còn về hào quang của con người?  
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Thí dụ một người có hào quang nhiều hay ít, thì sự thanh nhẹ của hào quang họ tỏa ra trong 

phạm vi nào đó của khu vực, mà người đó chiếu cố, hoặc người kia hướng về hào quang đó. 
Người cảm giác cảm nhận hào quang, như là lân lân trong cõi hư vô, vô tận nào đó. Mà người 
nào cảm nhận được hào quang thanh nhẹ đó, thật là thoải mái tâm hồn.  

 
Hào quang mà người nhận được là sự thanh nhẹ vô biên. Không có lấy đô-la mà mua hay là cái 

gì quí giá mà thay thế nó được. Vì đây là sự ân hưởng của hào quang tỏa ra cho những ai có tấm 
lòng hướng thượng. Những điều gì buồn bực, cực nhọc nó tan biến đi đâu mất khi gần gủi bên 
hào quang tỏa sáng.  

 
Sự hào quang thanh nhẹ cao siêu nầy, nhiều người nhận được trong lúc trạng thái mình vô tư 

mà không hay. Con dẫn chứng về phần nội thức linh hồn của những người nhận được hào quang 
ban chiếu qua thể xác có thật, họ có những cảm xúc thanh nhẹ phảng phất ở trong tận đáy lòng 

vô tận vô biên. Cảm giác đó siêu diệu vô cùng. Phần đó là hào quang ban chiếu. Anh có thể 
nhận từ cha mẹ, chồng vợ, con, anh em thủ túc và con vật. 
 

Còn về hào quang phát sáng ra bên ngoài cho mình nhìn thấy, là mình thấy con người đó nó có 
cái nét đẹp khác lạ, phi thường hơn những người bình thường. Từ ánh mắt, từ cử chỉ hành động, 

lời nói, đi đứng cũng lạ hơn người thường. Nhất là lời nói luôn luôn lúc nào cũng chất chứa 
những vì bao dung, thứ tha và độ lượng. 
 

Hào quang phát sáng khắp nơi 
Chung quanh chư Phật, phát ra điển lành 

Điển lành ban chiếu nơi nơi 
Nơi nào hướng thượng, tâm vui ngập tràn 

 

Thưa quý Cô Bác Anh Chị! Sau một cuộc dẹp bỏ tự ái của cá nhân mình, thì tự nhiên tâm mình 
tự nó phát khởi lên những điều gì huyền bí của tâm linh của Tiểu Vũ Trụ và của Đại Vũ Trụ liên 

hệ nhau mật thiết.  
 
Chính mình khai phá được từ cái lúc dẹp bỏ tự ái để mình khai thông. Thế nên con nói ra những 

cái gì mật thiết giữa con người và vũ trụ, giữa Tiểu hồn với Đại Hồn, giữa Tiểu Thiên Địa với Đại 
Thiên Địa, hầu đóng góp cho Cô Bác Anh Chị những gì mắc gút bên trong và bên ngoài. Người tu 

mình không tháo gỡ được.  
 
Bên trong tự ái, mà mình không phá được thì nó mắc gút một cục, thì làm sao mình thấu hiểu 

chuyện bên ngoài là Đại Vũ Trụ. Khi người ta nói về Vũ Trụ và Con Người mật thiết giống nhau. 
 

Bên ngoài vũ trụ bao la 
Đẹp như mắt biếc, tâm hồn thế nhân 
Lưu li ẩn hiện trong lòng 

Từ trong khóe mắt, bóng hình đẹp xinh 
 

Thế nên thưa Cô Bác Anh Chị. 
Muốn dẹp bỏ tự ái, muốn thương yêu muôn loài vạn vật. Thì mình nên sống bằng sự thật của 
chính mình. Như là mình nghèo thì mình nói mình nghèo, mình bệnh thì mình nói mình bệnh, 

mình dốt thì mình nói mình dốt.v.v. Dốt không phải là cái tội.  
 

Chỉ có khôn lanh quỉ quyệt là có tội nhiều. Mình đừng có tự ti mặc cảm là mình nghèo, mình 
bệnh, mình dốt, hoặc tôi chết chồng, hoặc tôi chết vợ, tôi không có xứng đáng nói chuyện hay là 

tiếp xúc với các anh các chị.  
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Bởi vì mình biết, bửa nay mình giàu, chứ ngày sau, con mình sẽ chắc chắn nghèo, sẽ đi ăn xin 

thì mình không dám khinh thị những người nghèo hiện nay. Nhà giàu, con cái lại đi ăn xin. Tại 
sao? Tại vì cha mẹ ăn ở thất đức. 
 

Dốt nhiều tội ít, hơn khôn 
Khôn mà quỉ quyệt, tánh tình bất minh 

Lên trên mới thấy người trần 
Khôn lanh quỉ quyệt, tội hình thảm thương 

 

Mình tu, nên nghĩ chữ phòng ngừa: Ngày sau tôi sẽ bệnh, tôi ráng tu.  
 

Có gì đâu mà phải lo. Bửa nay, khi dễ người khác bệnh, là ngày sau mình sẽ bệnh. Tại sao!  
 

Khi mà họ phóng cái luồng điển trược vào người bệnh, thì tự nhiên cái điển trược nầy nó hút lại 
họ mạnh hơn, mà họ không hay.  
 

Tới ngày tới tháng thì cái luồng điển trược nầy, trước kia họ phóng, nay nó tự động hoành hành 
lại chủ nhân thì tự nhiên mình chịu không nổi. Thế nên người nào phóng điển trược thì mình 

đừng có sợ.  
 
Đừng bao giờ mặc cảm, nghèo, dốt, tôi chết chồng, chết vợ. Mà sống không yên, tu cũng không 

tiến. Sự thật là sự thật, không có gì thay đổi. Chơn lý là chơn lý.  
 

CHƠN LÝ 
 
Sống trong chơn lý nhiệm mầu 

Ai ai cũng đẹp, mọi người cũng xinh 
Thanh quang ban phát người hiền 

Tạo cho đất nước, muôn chiều đẹp xinh 
 
Đẹp xinh xinh đẹp mỹ miều 

An vui thanh thản, sống đời thượng ngươn 
Thượng ngươn sống với người hiền 

Tu tâm luyện tánh, mở mang trí mình 
 
Trí mình minh cảm đạo linh 

Dạy cho cái có, cái không thực hành 
Thực hành nguyên lý chẳng mong 

Trong không lại phát, một màu huyền quang 
 
Huyền quang ánh sáng Phật ban 

Phật ban tâm pháp, dạy cho người thiền 
Người hiền sống ở thượng ngươn 

Ngươn nầy phải dạy, tâm người Phật minh 
 
Kính bái 

Lê thành Lợi 
Cainrs, ngày 18/04/2005 

 

 


