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SỐ 181 NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2016 

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. 

 
CÀN KHÔN 

 
Kệ 

 
Cha Trời tạo dựng, đại Càn Khôn 

Khắp chốn muôn nơi, hướng về Ngài 
Ân độ điển lành, không ngừng nghỉ 

Phát triển văn minh, Đạo ở Đời 

 
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. 

1543. Hỏi. Tông chỉ Vô Vi là sao? 

1544. Hỏi. Tu Vô Vi là học như thế nào? 

1545. Hỏi. Làm sao học được Càn Khôn? 

1546. Hỏi. Người lớn học nhỏ là sao, nhờ Thành Lợi minh giải dùm, cám ơn? 

1547. Hỏi. Làm sao đạt được phản Lão hoàn đồng? 

1548. Hỏi. Người lớn tuổi khó tu, đúng không ? 

1549. Hỏi. Thanh bần là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/10/2016 

1543. Hỏi. Tông chỉ Vô Vi là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tông chỉ Vô Vi là học cái 

nhỏ, học cái không. Vô là không, Vi là nhỏ,  
 
Tu Vô Vi là mình học cái bé, học cái nhỏ.  

 
Học và làm từ cái bé nhỏ, mình mới thấy 

Trời Phật ân độ, mình từ li, từ tí.  
 
Cái bé, cái nhỏ, như là hạt cát, hạt bụi, mình 

phải thông. Thì chuyện trên Trời cũng không 
xa, nó cũng nằm trong hạt cát. Hạt cát chứa 

đựng cả vũ trụ, nó cũng là xương cốt của 
Ông Trời.  
 

Mình là tiểu vũ trụ, vũ trụ có cái gì trong đó, 
kim, mộc, thuỷ, hỏa và thổ. Vậy cái xác 

mình, có phải là của Ổng không.  
 
Xác mình của Thiên và Địa. Trả về cho Thiên 

Địa, chỉ có một điểm linh quang là mình về 
tới nơi.  

 
Anh là Ổng và Ổng cũng là Anh.  
 

Kệ 
 

Ông Trời trong cát, tạo hành tinh 
Chuyển hoá hào quang, cũng vì tình 
Âm dương giao động, càn khôn chuyển 

Học nhỏ biết to, đại cát tường 
 

Odense, ngày 23/10/2016 
 

1544. Hỏi. Tu Vô Vi là học như thế nào? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi là Anh, tu thân, tâm 

và điển quang trong bản thể mình đạt quân 
bình.  

 
Anh tu đúng đắn thì trí tuệ khai thông, càng 

ngày, anh càng hiểu biết nhiều hơn, so với cái 
anh học trong đại học.  
 

Anh biết tới ba cõi, thiên đàng, địa ngục và nhơn 
gian. Anh học cả càn khôn.  

 
Còn Đại học là anh chỉ học trong phạm vi 
nghành nghề của anh thôi, còn về những cái 

hiểu biết cõi huyền bí tâm linh anh bị giới hạn.  
 

Mà cái hiểu biết đại học của anh, cũng bị diệt, 
khi anh chết cũng thành ma.  
 

Mình phải tu ở cõi thế gian, cũng như anh phải 
học ở trường đời.  

 
 Bản thân mình, mình phải học hỏi  

 

 Tâm tánh mình, mình giải quyết  
 

 Điển quang mình, mình phải khai mở   
 
Kệ 

 
Tu đời đạt đạo, mới là siêu 

Bạn cứ thương yêu, tự đắp bồi 
Tha thứ tình người, trong dũng chí 
Chẳng còn phi lý, học tình siêu  

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 24/10/2016 

1545. Hỏi. Làm sao học được Càn Khôn? 
 

Đáp: Dạ thưa, Học được càn khôn là mình 
phải khai thông tiểu thiên điạ.  
 

Trong tiểu thiên địa là bản thể mình có, kim, 
mộc, thủy, hoả và thổ. Mình phải thực hành  

pháp môn điển quang trường sinh học, thì 
cái pháp nầy sẽ mở cho mình tiến hoá, 

người hướng dẫn hành được, mình hành 
được.   
 

Con người quan hệ mật thiết với càn khôn. 
Mình sống với càn khôn, càn khôn, nó là 

điển. Sống động vô biên, mình phải siêng 
năng học từ từ, mỗi ngày một chút, nó sẽ tự 
mở ra cho mình thấy. Anh thông minh một 

cách lạ kỳ.  
 

Kệ 
 
Pháp nầy khai mở, thật là siêu 

Điển quang sẽ chuyển, nếu Bác hành 
Giúp Bác khỏe lành, trong nội tạng  

Sống vui học được, điển càn khôn 
 
 

Odense, ngày 25/10/2016 

 
1546. Hỏi. Người lớn học nhỏ là sao, nhờ Thành 

Lợi minh giải dùm, cám ơn? 
 
Đáp: Dạ thưa. Đây là cái gút của thế gian, 

mình không thấy.  
Người lớn thì bộ óc mình già nua cằn cõi, bị hao 

mòn, tâm thức cởi mở khó khăn, hay chủ trương 
bảo thủ. Lớn mà học theo nhỏ rất khó nghe, nên 
mấy ông trưởng lão tu cao, khó phát triển. Ỷ lớn 

khó tu. Mình không thấy mình già bệnh.  
 

Nhưng mà học theo nhỏ, thành rồi thì thấy cái di 
diệu cao sâu của nhà thiền. Học ngược. 
 

Con nít bé thơ thì hồn nhiên vui vẻ, dễ dàng 
phát triển nhanh theo văn minh hiện đại.  

 
Nó đâu có cần, gạn hỏi hay thắc mắc.  

 
Bác hành ngược lại học theo tuổi nhỏ, đạt được 
thì mình sẽ thấy sự thật... 

 
Kệ 

 
Phản lão hoàn đồng, tánh trẻ trung 
Văn minh tu luyện, điển quang thiền 

Cô Bác trở về, luôn vui vẻ 
Lớn thì học nhỏ, ngộ cao không 
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Odense, ngày 26/10/2016 

 
1547. Hỏi.  Làm sao đạt được phản Lão 

hoàn đồng? 
  
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi là mình học ở càn 

khôn trong một lớp, đũ hạng người, nhiều 
căn tu khác nhau. Người có quyền và người 

không có thế, cũng bình đẳng như nhau.  
 
Muốn phản lão hoàn đồng thì mình phải hoà 

đồng, học theo giới nhỏ, đừng ỷ tài là mình 
già hiểu biết, già thì càng già thêm, yếu 

càng bệnh thêm.  
 
Kệ 

 
Phản lão hoàn đồng, học nhỏ theo 

Dẹp đi tự ái, ở trong lòng 
Sẽ thấy tâm mình, sung trở lại 

Mặt mình sáng lạn, ánh hào quang 
 

Odense, ngày 27/10/2016 

1548. Hỏi. Người lớn tuổi khó tu, đúng không ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người lớn tuổi tu nhanh hơn, khi 
mình nghe qua thì đã hiểu ngay. Cái gì mình 
cũng bị va chạm. Chỉ cần hành thêm một chút 

thì Bề Trên sẽ chuyển điển, cho tâm thức mình 
giác ngộ ngay.  

 
Không tu thì uổng cho một kiếp làm người sống 

trong thời đại văn minh của Phật pháp.  
 
Ngày xưa tu cả đời cũng không đạt.  

Minh sư đâu mà gặp. 
 

Ngày nay tân thời, học, thiền, hành và giác 
ngộ. 
 

Kệ 
 

Con đường phát triển, trí tâm minh 
Thực chất thiền tu, tự cứu mình 
Thoát ra thế giới, con người trược 

Thanh bần sống tạm, cõi thế gian 
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Odense, ngày 28/10/2016 
 

1549. Hỏi. Thanh bần là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Thanh bần là mình sống trong thế gian nầy, mình thấy đâu có gì vỉnh cữu.  

 
Sống một ngày cũng là sống, giàu nghèo cũng sống như nhau. Hít thở như nhau.  

 
Người tu đâu có cần, đồ sộ, đầy đũ, mình mới sống. Mình cứ sống đơn giản thanh bần thì cuộc 
sống của mình không động loạn. Không phải là mình không biết hưởng thụ, nhưng mà mình 

không thích mình bị ám ảnh, bị hù dọa, những cái thiếu thốn phù du.  
 

Người tu Vô Vi, có cũng được và không có cũng không sao.  
 
Mình răn dạy lục căn, lục trần mình, không dấy động và tham mê.  

 
Mình không phải, là giống người ta, thiếu một chút thì mình khó chịu, sống không nổi, bi oan và 

chán đạo. Tu sao thiệt thòi và nghèo khổ.  
 

Bác cứ tu đi, thì Bác sẽ thấy cái huyền vi cuả Phật. 
 
Đạo nó giúp cho mình sống dậy và vượt qua mọi khó khăn và thử thách.  

 
Bác không nghèo và thiệt thòi đâu.  

 
          Kệ 
 

          Giàu có mà người, bệnh sầu đau 
          Mất đi hạnh phúc, sống ở đời 

          Bạn cứ tham thiền, tu khổ hạnh 
          Sau nầy giàu có, điển tâm linh 
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Odense, ngày 29/10/2016 
 

1550. Hỏi. Anh thông minh một cách lạ kỳ là sao, xin Thành Lợi giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa; Những cái chuyện huyền bí, ngày xưa anh không biết và cho là mơ hồ, không 

thể đạt, nhưng hôm nay, anh tu, anh hiểu một cách rõ ràng.  
 

Thí dụ, chẳng hạn luật nhân quả là có thật.  
 
Ác thì thành ma và bị đày vào địa ngục. 

  
Rồi ở dưới điạ ngục một ngàn năm, trả nợ cho hết tội, rồi mới được đầu thai.  

 
Rồi anh hiểu biết cõi nhơn gian là tạm, một thời gian ngắn hạn nào đó 50-70 năm.  
 

Và sau nầy, anh sẽ ra đi. Đi về đâu, khó biết, nhưng tôi biết rõ ràng.  
 

Anh tu tốt thì Anh về nguồn cội Anh. Nguồn cội Anh ở trên Thiên Quốc.  
 

Điều nầy tôi khẳng định chắc chắn có.  
 
          Kệ. 

 
          Thiên Đàng hữu lộ, sao không bước 

          Điạ ngục vô môn, lắm người vào 
          Hữu duyên thiên lý, ta tao ngộ 
          Tầm cõi hư vô, giác ngộ Trời 
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21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT 
 

14. VẦN Q 
 

Đây là mẫu chữ vần Q 

QUÊ hương xứ Phật, rõ ràng trong ta 
Phát ra tâm đạo Di Đà 

QUÊ ta ở đó, xin mời người qua 
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15. VẦN R 

 

Đây là mẫu chữ vần R 
RÁNG mà cố gắng, vượt qua kỳ nầy 

Thân người khó được ngày nay 
Thượng ngươn thánh đức, đời nay tu dùm 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
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119. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK 

VARM KÆRLIGHED 

Tình Nồng 

 
Himlen kan ikke undvære stjerner 

At miste den naturlige skønhed af Gud 
Den verden vi lever i  

Vi elsker alt af stor skønhed 
 

Vi roser super kærlighed 
Derfor skal vi holde fast i den 
Selv om livet er scenen af ruiner 

Folk skal huske, åh kærlighed er her 
 

Varme og kærlighed vil vi bygge 
Nu og her, hvor vi bygger et guldslot 
Den gyldne verdensmusik klinger 

Guldslottet er vidunderligt og skønt 
 

Menneskers kærlighed er rigtig vild 
Vi undersøger vores livs billede og 
paradis kommer frem i os 

Vejen til himlen er 
Tusindvis af lys, skabt af farve 

 
Mirakler vil vi dyrke 
Nødt til at praktisere meditation, typisk 

Vô Vi energi 
Fem af de indre organer udvikler energi*  

Vi kommer op i Paradis, når Âm og 
Dương* forenes 
 

Vejen er ikke langt fra Guds Rige 
Åh ja, vi må ikke svigte vores 

medmennesker 
Elsker vi mennesker, skal vores sind og 
krop altid lide 

Det er et skridt på vej hjem til Himlen 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 
Bầu Trời không thể thiếu Sao 

Mất đi vẻ đẹp, thiên nhiên của Trời 
Sống trong thế giới hiện thời 

Trăm ngàn vẻ đẹp, ta thời quý yêu 
 

Người đời ca ngợi tình siêu 
Thế nên gìn giữ, những gì bên ta 
Mặc dù thế cảnh phong ba 

Người ơi nên nhớ, mối tình là đây 
 

Tình nồng muốn đắp dựng xây 
Ngay đây là chỗ, ta xây cung vàng 
Thế gian tiếng nhạc ngân vang 

Cung vàng quá lạ, thật là thần tiên 
 

Tình người say đắm đảo điên 
Truy tầm thắng cảnh, thiên đường ở ta 
Con đường thiên cảnh hiện ra 

Muôn ngàn ánh sáng, tạo ra muôn mầu 
 

 
 
Thế gian muốn luyện phép mầu 

Cần nên tu luyện, pháp thiền điển quang 
Ngũ hành phát triển hào quang 

Âm dương quy hợp, ta thời thăng hoa 
 
 

 
Đường về Thiên Quốc chẳng xa 

Người ơi đừng có, xa rời qúy nhơn 
Thương người phải chịu đau thương 
Đó là bước tiến, trên đường về quê 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

 

Âm og Dương*= negativ og positiv energi 

Fem af de indre organer * ( hjerte, lever, lunge, nyre og tarme).   


