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SỐ 128 NGÀY 01 THÁNG 05 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. 

 
QUA SÔNG BỈ NGẠN 

 
Kệ 

 
Qua sông Bỉ Ngạn, thật là xinh 

Có khó chi đâu, Bác phải sầu 
Theo dấu đạo hành, trong bút pháp 

Thực hành chứng nghiệm, đắc chơn kinh 
 

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. 

1091. Hỏi: Nằm chiêm bao thấy mình đi lạc đường hoài, nhờ chú Lợi giải đáp. 

1092. Hỏi: Đức Phật Thích Ca nói”Qua sông thì phải quên đò” là sao vậy. Xin chú Lợi giải thích. 

1093. Hỏi: Làm sao nhận thanh quang? 

1094. Hỏi: Anh Lợi nói, tu Vô Vi điển quang, có thể sống trung bình 100 tuổi, ít bệnh hoạn, có 

thật như anh nói không, xin giải thích thêm? 

1095. Hỏi: Điển quang là gì? 

1096. Hỏi: Điển quang liên hệ gì với chúng ta? 
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1097. Hỏi: Điển năng luyện được không? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/04/2015 

1091. Hỏi. Nằm chiêm bao thấy mình đi lạc 
đường hoài, nhờ chú Lợi giải đáp. 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình tu thì thực hành 
chuyện thực tế xoá bỏ ganh ghét, thì đúng 

đường.  
 

Kệ 
 
Chiêm bao mộng mị, giúp mình tu 

Thực hiện tình thương, hướng chỉ đường 
Ganh ghét giận hờn, không tranh chấp 

Thiền hành xoá bỏ, chuyện hôm qua 
 

Odense, ngày 23/04/2015 

 
1092. Hỏi. Đức Phật Thích Ca nói”Qua sông 

thì phải quên đò” là sao?. Xin chú Lợi giải 
thích. 
 

Đáp: Dạ thưa; Ngày xưa, không có xe thì người 
ta phải đi đò, ghe. Qua rồi, đi lại nửa, tốn công.  

Ý nói chuyện gì đã qua, xưa rồi, thì nên quên. 
Hành cái mới, cái hiện tại. 
 

Kệ 
 

Xe chạy qua rồi, khoảng rất xa 
Không nên quẹo lại, tốn xăng nhiều 
Cảnh cũ qua rồi, đừng diễn lại 

Mở màn khai nhãn, nhận thanh quang 
 

Odense, ngày 24/04/2015 

1093. Hỏi. Làm sao nhận thanh quang? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thành tâm, hành thì sẽ 
thấy. 

 
Kệ 

 
Tiếp nhận điển quang, Bác thấy liền 
Những lời trung trực, viết đạo quang 

Ánh sáng đạo Trời, luôn toả sáng 
Giúp người vượt thoát, cảnh mù mê  

 

Odense, ngày 25/04/2015 
 

1094. Hỏi. Anh Lợi nói, tu Vô Vi điển quang, có 
thể sống trung bình 100 tuổi, ít bệnh hoạn, có 
thật như anh nói không, xin giải thích thêm? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thông điệp được Bề trên ban, 

con nói cho Cô Bác mừng. Hiện tại có nhiều 
người không tu thiền vẫn sống 80, 90, tuổi. Nếu 
họ tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, 

chắc chắc họ sẽ sống trên 100 tuổi. Bệnh từ điển 
trược sanh ra. 

 
Kệ 
 

Lời nầy con nhận, ở Bề trên 
Viết ra thành thật, rất rõ ràng 

Cố gắng tu thiền, như con mách 
Sống lâu trường thọ, với điển quang  
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 26/04/2015 

 
1095. Hỏi. Điển quang là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác sống bằng điển quang, 
mà Bác không hay. Đi đứng, hít thở, nói 

năng là điển. Điển năng là làn hơi nóng, ánh 
sáng phát ra. Mắt huệ thứ ba mở ra thì sẽ 

thấy ánh sáng hào quang. Bác luyện thì sẽ 
được điển tốt. 
 

Kệ 
 

Đây là luồng điển, chiếu tự nhiên 
Nếu Bác có duyên, sẽ hiểu liền 
Tu luyện thân mình, cho đúng đắn 

Từ từ sẽ chứng, rất tự nhiên 
 

Odense, ngày 27/04/2015 

1096. Hỏi. Điển quang liên hệ gì với chúng ta? 
 

Đáp: Dạ thưa; Điển quang liên hệ với vũ trụ, 
Trời Phật và liên hệ sự sống của mình.  
 

Kệ 
 

Điển quang mật thiết, với chúng ta 
Nếu Bác thiết tha, sống học hoà 

Thanh điển của mình, luôn ngời sáng 
Hiểu Trời, hiểu Phật, hiểu sanh linh 
 

  

 

Odense, ngày 28/04/2015 
 

1097. Hỏi. Điển năng luyện được không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bây giờ người ta lên cung trăng được. Thì điển năng chắc chắc cũng luyện được.  
 
Điển năng nó nằm trong cơ thể mình. Luyện thì có thể sống trung bình 100 tuổi. Con viết ra 

thành sách 2 ngôn ngữ” trường sanh học” chứng minh. Luyện thì khỏi bệnh ung thư đe doạ. Mai 
nầy, nhiều người học. Để khỏi bị bệnh. Bệnh từ tà khí, điển trược sinh ra. 

 
 Việc mình học tập điển quang tốt: Rất khoa học, bởi vì, anh học, anh hành. 
 Tu mình nên hành theo tông chỉ. 

 Hành thiền mới giác ngộ.  
 Hành thiền là đi theo đường lối Phật. 

 
Ngồi không nói nhãm, không tu luyện, là không khoa học. 
 

 Ngồi thiền, không phải là ngồi không. Đừng hiểu lầm! 
 

 Ngồi thiền là quý Bác Anh Chị làm việc với Thượng Đế. 
 

 Tu không đắc sẽ gạt thiên hạ.  

 
             Kệ  
 

             Cung trăng người đã, tới nơi rồi 
             Nhưng mà không thấu, điển tâm linh 
             Có xác, có hồn, tu luyện điển 

             Trường sanh môn học, sống thọ thêm 
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80. Thơ song ngữ việt/đan mạch 

JEG HAR OPDAGET MENNESKERS INDRE ENERGI 

 

KHÁM PHÁ ĐIỂN QUANG TRONG CON NGƯỜI 

 

Universet har energi 
Jorden har Guds energi 
Træer har grøn energi 

Og mennesker har også Guds energi 
 

Væsener har ånd 
Hvis vi mediterer, så opdager vi, at 
væsener er meget smukke 

Mennesker følger med den udvikling 
Der kommer an på, hvor vi er 

 
Vores ånd kommer op i himlen 
Og flyver alle steder i verden og er 

sammen spontant 
Med spontanitet omfatter vi mere og 

mere 
Og opdager mange ting, der altid 
kommer fra spontanitet 

 
Nu skal vi lære at meditere 

Find indre god energi fra vores krop 
Mennesker vil formindske sygdom 
Hele kroppen bliver raskere igen 

 
Nu har vi dyrket ben, arme, bryst, mave 

Og håber på, at kroppen bliver stor og 
smuk 

Men vi har ikke opdaget indre energi fra 
vores krop 
Derfor dør vi tidligere, når vi er syge 

 
Nu har jeg opdaget 

At mennesker har indre energi i kroppen 
Nemlig: hjerne, hjerte, lever, tarme, 
nyre, lunger og blod 

Derfor skal vi dyrke energi der, inde fra 
 

Kraften fra vores ånd, organer og hjerne 
Den hjælper kroppen, og kroppen er ikke 
mere slidt op 

 

Vũ trụ thì có điển quang 
Trái đất cũng có điển lành Trời ban 
Cây thì cũng có điển quang 

Con người cũng có điển Trời ân ban 
 

Vạn linh đều có tánh linh 
Nếu mình thiền định thấy xinh đẹp nhiều 
Con người thì tiến theo chiều 

Tùy nơi mình học mọi điều sẽ hay 
 

 
Hồn ta sẽ vượt mây bay 
Khắp cùng thế giới chung hoà tự nhiên 

Tự nhiên mới cảm muôn điều 
Phát minh nhiều thứ cũng từ tự nhiên 

 
 
 

 
Bây giờ mình phải học thiền 

Tìm ra điển giới thân mình phát quang 
Con người giảm bớt bệnh căn 
Toàn thân sung sướng khỏe lành hơn xưa 

 
Người nay chỉ luyện bên ngoài 

Sao cho cường tráng thân mình nở to 
Chưa tìm ra được bên trong 

Thế nên mau chết khi mình bị đau 
 
 

 
Bây giờ con đã tìm ra 

Con người có điển phát từ bên trong 
Óc, tim, gan, ruột, thận, phổi, máu ta 
Có nhiều chất điển phải nên trao dồi 

 
 

Mạnh trong cơ tạng mạnh ra 
Giúp cho thân thể khỏi mòn khỏi hao 
Thần kinh thanh thản ra vào 
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Nerve systemet fungerer godt både ude 

og inde 
Og hjernen vil være friskere og klogere 

 
Vi kan bruge vores energi helt 
Universet udsender rigtig meget energi 

Vi mediterer og forstår meget mere, end 
vi troede 

Og kroppens energi har udvikling sig frem 
ad 
 

At lære Viet Nam meditation, at lære 
åndens energi 

Indre energi udvikler godt, så kroppen er 
stabil 
Udvendig samt indvendig er kroppen 

kombineret med ånden 
Og kroppen udstråler god energi 

 
Vores energi kan deles og overføres til 

andre 
Familie medlemmer, syge mennesker og 
venner 

Derfor må vi arbejde så hårdt og flittigt 
Så får vi og indtager Guds energi i os 

 
Vi vil leve et ærligt liv 
Ikke mere aggressive og ikke vilde med 

sex 
Ånden er klar 

Vi opdager, at Viet Nam Vo Vi meditation 
hører til Guds og Buddhas energi 
 

Mennesker har energi inde fra 
Husk at registrere mine gode 

anbefalinger 
Fra nu af må vi huske at meditere 
Vi vil få et godt resultat for evigt og 

kende til det himmelske land 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Giúp cho khối óc thông minh hơn nhiều 

 
 

 
Con người mới tận dụng nhiều 
Điển quang vũ trụ phát ra rất nhiều 

Tu thiền mới đạt thông nhiều 
Điển quang cơ thể phát chiều tiến thăng 

 
 
 

Tham thiền học hỏi điển quang 
Điển trong phát triển người mình thấy an 

Bên ngoài hợp với bên trong 
Toàn thân cơ thể phát quang điển lành 
 

 
 

 
Điển mình có thể chuyển cho 

Người thân, người bệnh, tăng thêm điển 
lành 
Thế nên cố gắng siêng hành 

Sẽ thâu, sẽ nhận, điển Trời nơi ta 
 

 
Con người sẽ sống thật thà 
Không còn động loạn không còn đa dâm 

Thần kinh tâm tánh giải thông 
Mới hay mới biết pháp nầy ĐIỂN QUANG 

 
 
 

Con người có điển bên trong 
Cần nên nhớ lấy những lời con ghi 

Từ đây cố gắng tu trì 
Sẽ thành tựu mãi, sẽ thông Thiên Đàng 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

TRỞ LẠI THẾ GIAN 
 

 

LỪA BỊP GIAN TRÁ 
 

Tiếp theo kỳ trước 
 
Bửa nay thấy đúng chứ ngày mai, vài ba năm thấy sai bét hết trơn. Lý thế gian là vậy. 

 
Bửa nay chế chiếc xe cho rằng đúng, chứ ngày mai có chiếc xe khác siêu hơn. Như thời kỳ 

chạy xe bằng hơi nước, rồi chạy bằng dầu, rồi chạy bằng xăng.v.v..  
 
Sau nầy xe chạy bằng ánh sáng nữa thì cái nào đúng nhất? 

 
Ở đời là một bài học tạm bợ mà thôi, để giúp đở cho linh hồn tiến hoá và văn minh.  

 
Muốn tìm văn minh thì phải đi vào con đường văn minh của Phật Pháp thì đúng hơn.  
Còn muốn tìm cái chữ Lý thì mình phải tìm cái chữ ĐẠO trước.  

 
Chữ Đạo tìm ở đâu?  

Nhiều người tưởng ĐẠO nó nằm trong nhà thờ hay chùa chiền. Thử đi tìm hoài, tìm mãi 
mà không thấy chữ Đạo.  

 

Chữ Đạo nầy, nó lớn lắm, ở đâu cũng có. Không phải riêng rẽ, hạn hẹp ở chuà chiền. 
 

Thế nên Đạo nó nằm một chỗ thật lớn: Là ở trong ĐỜI.  
Tu trong ĐỜI sẽ NGỘ ĐẠO.  
VÔ VI nói ĐỜI ĐẠO song tu. Để quân bình hai bên. Thiếu một cái, tu không đắc.  

 
Mà mình chạy vô trong CHỖ LINH THIÊNG tìm ĐẠO thì làm sao mà thấy. Chỉ thấy cái hình 

thức thôi, chứ không thấy được bên ngoài ở ĐỜI đã có ĐẠO.  
 
Hồi xưa Đức Phật cũng ở ngoài Đời tu, chứ Ngài đâu có vào trong Chùa Chiền gì đâu. Nên 

mình thấy nhiều người, tuy ở ngoài đời, mà Tâm Đạo của họ rất cao.  
 

Vì tri thức ĐỜI/ĐẠO nó nằm ngay trong tâm trong của họ, chứ không có xa.  
 
Sở dĩ Đức Phật nói Đạo hay là do chính trong tâm Ngài nói ra, vì Ngài quán xét được ĐỜI 

nó ra sau. Nên mình hỏi cái gì thắc mắc ở ĐỜI thì các Ngài biết.  
 

Ngài không dựa hình thức nào, mà Ngài nói ĐẠO.  
 

Nội tạng và nội tâm mọi người, ai cũng có ĐẠO, nên mình thấy dân tộc nào cũng tôn thờ 
ĐẠO của mình.  

 

Chữ ”ĐẠO” nầy nó có nghĩa lớn lắm! ĐẠO không phải là riêng của Đạo mình mới có. Bởi vì 
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nó nằm chung cho tất cả.  

 
Người nào có tâm tốt thì học được.  
 

Bất luận mình là người gì và dân tộc gì, nên dân tộc nào cũng có Đạo.  
Và điều sai lầm lớn cho chung, là nghĩ chỉ có ĐẠO của mình. Là số một. 

 
ĐẠO là do cái tâm tốt của mình.  
 

Không lẽ người khác, dân tộc khác, họ không có ai, có tâm tốt? 
 

Đạo là bao cả càn khôn 
Đạo là ánh sáng, cho người soi tâm 

Tâm linh minh cảm đạo tình 
Con đường ánh sáng, phục hồi chơn linh 

 

ĐẠO có nghĩa là con đường tốt, mà mọi người, ai cũng có con đường tốt. Đừng có hiểu 
hạn hẹp: Phải riêng mình là có ĐẠO.  

 
ĐẠO nó rộng rãi vô biên, chứ không phải một gốc cạnh nào đó của riêng mình. Nếu mà 

mình nói ĐẠO của mình cao, thử đem mình so sánh với người hốt rác ở ngoài đường, coi phẩm 

hạnh ai cao?.  
 

Nhiều người hốt rác tu Vô Vi, mà phẩm hạnh của họ tốt hơn nhiều người mang tiếng là 
mình tu cao. Xưng danh trong chính giáo, mà còn tham và dâm.  

 

Vậy ông Hốt Rác đó tu thành đạo không?  
Đáp dạ thưa! Nếu ông Hốt Rác đó thật tâm tu theo Vô Vi thì cũng sẽ thành đạo và về 

Thiên Đàng hoặc Niết Bàn liền.  
 
Tại Sao người Hốt Rác làm vệ sinh tu Vô Vi thành đạo?  

Là vì con đường nầy là con đường ĐẠI ĐẠO, tự do, không ép buộc ai, và không có suy 
nghĩ khác nhau. Ai lớn chức mới tu đắc, còn nhỏ chức không tu đắc. Cái suy nghĩ đó là sai.  

 
Ai thành tâm tu, cũng đắc, kể cả ăn cướp, tu Vô Vi cũng thành đạo như thường. 
 

Ai muốn tu thì tu. Rất dễ dàng, ai ăn mặn thì ăn, ai ăn chay thì ăn, ai cạo đầu thì cạo, ai 
để tốc thì để.  

 
Ai mặc áo màu nào thì mặc, miển sao kín đáo trang nghiêm, không phân biệt lớn nhỏ hay 

giàu nghèo.  

 
Bởi vì họ tu trong cái trình độ của họ, thì ai cũng đúng cả.  

 
Biết ra thì mọi người, ai cũng đều Bình Đẳng như nhau, không lẽ bắt chẹt người ta, như 

thế nầy, rồi như thế nọ như mình nghĩ.  

 
Người ta có hoàn cảnh của người ta, mình có hoàn cảnh của mình, không ai giống nhau. 

Anh làm được cái nầy, chứ Anh đâu làm được cái kia, mà Anh cho rằng Anh hay hơn người kia.  
 

Anh tu vượt lên cõi trên diện kiến các Vị Phật thì Anh mới hiểu.  
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”Yêu người ta, cũng mình như yêu mình và thương người ta cũng như thương 

mình. Hiểu ngược như vậy, tu mới mở huệ và không có làm hại ai. 
 
Tại sao con người ta phải lừa bịp lẫn nhau để mà sống qua mấy ngàn năm?  

 
Dạ thưa sở dĩ người ta lừa bịp lẫn nhau là do những con người có tài, có trí. Họ ỷ họ làm 

được điều nầy, điều nọ, rồi họ lợi dụng cái tài của họ, mà bịp thế gian trong đường hướng một 
khía cạnh, cá nhân ích kỷ.  

 

Rồi người khác họ cũng có tài, họ cũng bành trướng cái tài năng của họ về phương viện 
khác là bịp bợm cho thật hay và thu lợi về cho mình.  

 
Hai người tài năng nầy, họ bịp bợm lẫn nhau. Trong khi đó Thượng Đế sanh ra nhiều tài 

năng. Mà nhiều tài năng, thành ra tài năng bịp bợm với tài năng để mà sống. Cọp và Sư Tử 
quần nhau thì thỏ rừng chết. 

 

Cọp rừng Sư Tử đánh nhau 
Hai bên dũng mãnh, giành phần hơn thua 

Tranh nhau tới chết vẫn còn 
Tội cho thỏ dại, chết oan cả bầy 
 

Thế gian giành giựt ai hơn 
Ai hơn sẽ thắng, được nhiều lợi hơn 

Được rồi mới thấy mình tham 
Tham lam quỉ quái, ma đầu tứ phương 

 

Như bên trên đã thưa. Không nói gạt sao có miếng ăn. Tranh nhau để gạt.  
 

Gạt có lợi, thành ra Địa Ngục vô số tội hình.  
“Thiên Đàng hữu lộ, vô nhân vấn: Địa ngục vô môn, lắm khách tầm”. 
 

Qua mấy ngàn năm lừa gạt nhau, sống không thông minh.  
 

Mình mong sao, con mình, thế hệ sau nầy, sống hiền lành hạnh phúc không xảo trá.  
 

Mình tu Vô Vi, tu điển quang, hy vọng để tạo cái đức hạnh đẹp cho thế hệ sau con cháu 

mình noi theo.  
 

Chứ học theo đại học, cao học trường đời, như mình đã học, có làm lớn cho cách mấy cũng 
không sao tẩy sạch bụi trần qua mấy ngàn năm.  

 

Tu Vô Vi là học về Đại Học Càn Khôn Vũ Trụ.  
 

Để tôi chứng minh cho Anh thấy. Tại sao kêu bằng Đại Học Càn Khôn Vũ Trụ.  
 
Vì tu cái nầy Anh còn siêu hơn là học Bác Sĩ nữa, vì chính Anh trị được cái bệnh nhức đầu, 

bệnh nan y, bệnh xảo trá của chính mình. Mà trong khi đó học làm Bác Sĩ mà không trị được cái 
bệnh nhức đầu của mình, phải nhờ vào thuốc. Nhiều nhà dược phẩm chế thuốc Gạt người. Nó 

chế thuốc, mà nó không dám uống, do nó chế. 
 

Uống thuốc nhiều thì thần kinh bị tê liệt hư hại. Tê liệt hư hại thì sau nầy thành máu cao 
máu thấp, khủng hoảng, stress và tai biến, khùng điên.  
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Tu Vô Vi diệt được cái bệnh nhức đầu thì bệnh cao máu, tai biến cũng biến luôn. Vì chứng 
bệnh cao máu, bệnh nhức đầu phát xuất từ điển trược mà ra. Tu có thanh điển tốt, hào quang 
sẽ hết bệnh. 

 
THIÊN ĐÀNG NƠI TA 

 
Ngàn năm mà vẫn chưa nguôi 
Thế gian chưa dứt, con đường dã tâm 

Manh tâm ác ý hại mình 
Chứ đâu có hại, người kia được gì! 

 
Ở đời là tạm mà thôi 

Sống dài mươi tuổi, rồi thì cũng qua 
Lúc già lại biến quỉ ma 
Sao mình không giữ, lương tâm thật thà 

 
Sân si lừa bịp gian hùng 

Để cho nổi khổ, vày vò nội tâm 
Nội tâm mình muốn an lành 
Người ta cũng muốn, như mình mà thôi 

 
Thế gian tạm cảnh minh tình 

Đời là gian khổ, tìm đường đi tu 
Đi tu thì giải mê mù 
Tìm về chơn cảnh, sống đời tự do 

 
Tự do trong cảnh Thiên Đàng 

Sống trong trật tự, qua sang Niết Bàn 
Thiên Đàng có cửa đi lên 
Mở ra ánh sáng, hoà vào tự nhiên 

 
Biến mình ở tận Thiên Đàng 

Ngao du tận hưởng, những gì Trời ban 
Trời ban thanh khí cao sang 
Sống đời vui vẽ, an du phần hồn 

 
Qua rồi hết mấy ngàn năm 

Sao người không bỏ, tánh tình gian manh? 
Sống chi tâm cảnh tối hầm 
Về nơi ánh sáng, Thiên Đàng Trời ban 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 
 


