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SỐ 107 NGÀY 01 THÁNG 10 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. 

 
TINH LUYỆN  

 
Kệ 

 
Sống lâu thể chất, luyện đêm ngày 

Dùng điển Di Đà, học tiến nhanh 
Thuốc Phật thường xuyên, luôn phải hít 

Giải trừ tà độc, ở trong ta 
 

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. 

927. Hỏi: Tinh luyện là sao? 

928. Hỏi: Luyện tinh, thông là sao? 

929. Hỏi: Tại sao mình bị bệnh ung thư? 

930. Hỏi: Làm sao khỏi bệnh, xin anh chỉ dẫn? 

931. Hỏi: Bệnh ung thư, tu Vô Vi có thể hết không? 

932. Hỏi: Giáo dục các tế bào xấu, trở thành nguyên thuỷ, làm sao, mà làm được, xạo? 

933. Hỏi: Làm sao sống ít lo, lo nhiều bị stress, nhờ anh chỉ dẫn? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2014 

927. Hỏi. Tinh luyện là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tinh vi và cường tráng.  
 
Kệ 

 
Sống lâu ít bệnh, phải hành thiền 

Pháp nầy giúp Bác, sống thọ lâu 
Tinh tấn thần hồn, luôn mạnh mẻ 
Tuổi già rắn chắn, luyện tinh thông 

 

Odense, ngày 23/09/2014 

 
928. Hỏi. Luyện tinh, thông là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Điển nó chạy mạch lạc.  
 

Kệ 
 

Hết còn luyến tiếc, việc thế gian 
Cám ơn Phật pháp, giải thông màn 
Thế gian mắc bệnh, vì không luyện 

Pháp thiền điển Phật, sống thọ an  
 

Odense, ngày 24/09/2014 

929. Hỏi. Tại sao mình bị bệnh ung thư? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh là do điển trược, tụ 
trong người lâu ngày.  

 
Kệ 

 
Người mình nó có, khí điển dơ 
Ấp ủ trong thân, quá thời kỳ 

Tới lúc nó thành, sinh vi khuẩn 
Hại ta mang bệnh, hoá ung thư 

 

Odense, ngày 25/09/2014 
 

930. Hỏi. Làm sao khỏi bệnh, xin anh chỉ dẫn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình nên tu thiền, từ từ thì điển 

quang Phật, sẽ giúp cho mình giải trược. 
 

Kệ 
 
Tu thiền căn bản, phải hành chuyên 

Đừng nên xao lãng, việc tu hành 
Điển Trời điển Phật, thường trợ giúp 

Cho người thành thật, muốn cầu thân 
 

Odense, ngày 26/09/2014 
 
931. Hỏi. Bệnh ung thư, tu Vô Vi có thể hết 

không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác tu Vô Vi và giáo dục các 
tế bào xấu ác tính, trở thành nguyên thuỷ, 
thì sẽ không còn bị đe doạ nữa.  

 
Kệ 

 
Bệnh từ điển trược, nó sanh ra 
Học pháp tu thân, hoá điển lành 

Xưa nay hiếm có, người chỉ dẫn 
Giáo dục tế bào, bằng điển quang 

 
 

Odense, ngày 27/09/2014 

932. Hỏi. Giáo dục các tế bào xấu, trở thành 
nguyên thuỷ, làm sao, mà làm được? 

 
Đáp: Dạ thưa; Con tìm ra phương pháp tu, 

khoa học Di Đà, giúp cho khỏi bệnh, bằng cách 
giáo dục các tế bào, viết ra thành sách hai ngôn 
ngữ và chứng minh. Người ta lên cung trăng 

được và người tu Vô Vi, cũng sẽ giáo dục 
các tế bào xấu trở thành nguyên thuỷ được. 

 
Kệ 

 
Đây là phép Phật, giúp độ ta 
Sống lâu trăm tuổi, nếu Bác hành 

Tâm điển Phật Trời, luôn chiếu sáng 
Cho người trung đạo, muốn sống an 
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Odense, ngày 28/09/2014 
 

933. Hỏi. Làm sao sống ít lo, lo nhiều bị stress, nhờ anh chỉ dẫn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Anh nên học thiền điển quang trường sanh học, như tôi chỉ dẫn tập và đồng thời 

coi trong báo tôi giải thích, những cái gì mà anh thiếu xót. Thực hành. 
 

            Kệ 
 
            Dễ dàng nếu Bác, muốn không lo 

            Cố gắng tu siêng, chớ thấy phiền 
            Niệm Phật cho nhiều, đừng nên nghĩ 

            Ta bà lắm chuyện, sẽ rời xa 
______________________________________________________________ 
Odense, ngày 29/09/2014 

 
934. Hỏi. Ngủ không được, uống thuốc hoài ghê quá. Anh giúp giùm cho ngủ được. Cám ơn. 

 
Đáp: Dạ thưa; Khi mà ngủ không được, thì uống Phật.  
 
            Kệ 
 

            Thuốc nầy giúp Bác, ngủ được ngon 
            Cố gắng Bác tu, Bác thực hành 

            Đừng để tâm mình, sanh lười biếng 
            Ráng hành thuốc Phật, dỗ ngủ yên 
______________________________________________________________ 

 
Odense, ngày 30/09/2014 

 
935. Hỏi. Tôi ngạc nhiên. Điển ở đâu, mà anh viết báo mỗi kỳ, không dứt? Có thể nào bật mí.  
 

Đáp: Dạ thưa; Điển thì Bề Trên ban cho. 
 

            Kệ 
 
            Điển Trời điển Phật, cấp phát ban 

            Mỗi khi hành đạo, phải chuyên cần 
            Tâm nguyện tu hành, làm cho đúng 

            Đừng nên xao lãng, việc tu thân  
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

 

SE I SPEJLET 
59 

SOI GƯƠNG 

 

Land og vand er stadig her. Oh! Min ven! 
Forældres kærlighed har bestået i mange 
tusind år 

Se på vores portrætbilleder 
Hvor vi er meget smukke som Gud har 

skabt os, lige meget om vi er sorte, 
hvide, røde eller gule  
 

Kig i dit smukke øje 
Det gemmer mange smukke 

historiebilleder 
Kig i spejlet og se din krop 
Og opdag kærligheden fra Himmelen og 

Jorden, som har skabt dig kloge 
 

Vi bliver kun født en gang 
Lad os kigge i spejlet meget forsigtigt og 
opleve, at situationen er interessant 

I verden har vi mange smukke billeder 
Det er pænt og smukt, og vi må ikke 

glemme det 
 
Verden er smuk for os 

Kig i spejlet og se menneskers sandhed 
Kig på vores egen verden 

Oh! Oplev at vi er smukke ligesom 
fuldmånen 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 

Nước non còn đó hởi người ! 
Tình thương cha mẹ, có hoài nghìn năm 
Nhìn vào bức ảnh của ta 

Sao ta đẹp quá, như là Trời ban, đen, 
trắng, đỏ và vàng 

 
 
 

 
Nhìn vào ánh mắt cao sang 

Ẩn tàng trong đó, biết bao sự tình 
Soi gương để thấy được mình 
Tình thương Trời Đất, giúp mình khai 

minh 
 

 
Sinh ra chỉ có một lần 
Hãy nhìn cho kỹ, trong gương ẩn tàng 

Ở trong thế giới nhiều màn 
Rất xinh rất đẹp, chớ đừng bỏ qua 

 
 
Cuộc đời thắm đượm vì ta 

Soi gương để thấy, con người thiết tha 
Nhìn vào thế giới của ta 

Anh xinh đẹp quá, như là vầng trăng 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
GIÀU SANG PHÚ QUÍ 

 
Giàu lòng bác ái qúi thương 

Sang qua thế giới, Thiên Đàng của Cha 

Phú gia nhà cửa huy hoàng 
Quí người nhân nghĩa, bạc tiền chẳng ham 

 
Giàu sang phú quí chuyện nầy ai cũng thích. Bởi vì giàu thì mình có đầy đủ tất cả. Mà mình 
không biết làm sao để giàu, muốn có giàu sang, trước hết mình phải có giàu lòng bác ái.  

 
Trong tâm mọi người ai cũng có lòng bác ái, mà lòng bác ái nầy, phải được vun bồi và xây đắp.  

Lòng nhân từ bác ái phải được tôi luyện trong mỗi hoàn cảnh, mỗi trạng huống đắng cay. Chứ 
không phải lòng nhân từ bác ái, không học, không tôi luyện, mà tự nhiên có.  
 

Giàu lòng bác ái phải cam 
Hy sinh nhẫn nhục, từ bi thật thà 

Không tham không giận hiền hòa 
Tâm từ bộc phát, con người hiền lương 

 

Lòng bác ái thì mình phải học, mình phải luyện thì mới có. Nếu mà mình không học, mình không 
luyện lòng bác ái. Mà tự nhiên mình thấy họ nói bác ái, thực hiện bác ái, mà mình làm theo mà 

không hiểu tánh chất đó là gì. Thì quá ra mình làm theo lề lối ở bên ngoài thôi, là làm a dua, mà 
thực sự trong thâm tâm mình, không thiết tha hai chữ bác ái.  
 

Mình nghe người ta nói bác ái, mình làm chuyện bác ái, như là một cái máy. Mà không biết mục 
đích mình làm có kết quả gì, rồi may mốt không có người kia thôi thúc, thì mình chuyển hướng 

không làm.  
 
Làm cái kiểu đó là làm phước thôi. Ai cũng có thể làm. 

 
Còn cái huệ thì khác, mình nên nói, cho người ta biết giá trị của tình bác ái nó xuất phát từ khổ 

cảnh mà ra. Mình cảm thông được hoàn cảnh khổ của người và mình là một, vì trước đây mình 
cũng đã từng khổ như vậy.  
 

Có như vậy thì mình giúp mà không có so đo, mà mình biết, mình hiểu, giữa mình và họ hai 
người giống nhau. Vì mình có cơ duyên trước, hoàn cảnh trước nay, mình may mắn hơn, nên 

mình không khổ. Còn người khổ thì họ chỉ đi sau mình thôi, có suy nghĩ như vậy thì mình mới 
rộng rải và độ lượng hơn. Sau nầy mình mới dẫn dắt người khác thực hiện tình bác ái, bằng 

phương thức của mình, bằng tình thương của con người với con người. Mà không phải làm một 
công việc như cái máy, mà không biết giá trị của tình thương. 
 

Tình thương cảm mến quí thương  
Cùng chung nhân loại, sao mà khổ đau 

Khổ đau vì thiếu thực hành 
Tình thương cao cả, tình người quí yêu 

 

Tình thương thì xuất phát mọi nơi và mọi giới, nhưng mà tình thương xuất phát nơi, trau giồi 
tâm thức, nơi trau giồi đức hạnh thì nó không bị sụp đổ ở bất cứ mọi trạng thái nào gây ra. Tình 
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thương nầy là một kho tàn bất tận của Thượng Đế ban cho, nó nẩy nỡ thêm, nó lớn rộng thêm, 

nó không bao giờ hết và dẫn đến vô tận.  
 
Vô tận thì thông thường mình nghĩ, mình không kham và không hiểu nổi hai chữ vô tận và chỉ 

nghe văn chương thiên hạ nói thôi, chứ mình không biết, không hiểu thấu.  
 

Còn mình thực hiện hai chữ tình thương của Trời Phật khuyên bảo, thì mình sẽ thấy hai chữ vô 
tận, thật là có thiệt, có vô bờ, vô bến và vô biên. 
 

Tình thương hai chữ vô biên 
Không biên, không giới, không miền, khổ đau 

Tâm thương chỉ có thực hành 
Con đường tu sửa, chính mình dựng xây 

 
Làm sao thực hiện được hai chữ tình thương?  
Tình thương nói qua thì ai cũng có, cũng biết, nhưng mà mình bị sự giới hạn của tình đời bao 

phủ. Nên hai chữ tình thương của mình cũng có, nhưng mà mình thực hiện không hết, bởi những 
kiến thức nông cạn, ở ngoài đời tu học. Và mình không đào sâu nổi, hai chữ tình thương đó ở 

đâu.  
 
Tại sao mình không đào sâu nổi hai chữ tình thương?  

Bởi vì mình chỉ học nhá nhép, ở khía cạnh trường đời đại học và mình không được đào luyện căn 
bản của phần linh hồn và tri giác ở khía cạnh càn khôn. 

 
Phần hồn tri giác bị giam 
Đóng khung bao phủ, tiền tình nghiệp duyên 

Tâm yên quán xét mọi miền 
Qui về thanh cảnh, tự yên tâm hồn 

 
Muốn được đào luyện cho khối óc mình tinh vi và cần mẫn, mình phải có phương pháp thích nghi 
với mọi hoàn cảnh. Mình có thích nghi với mọi hoàn cảnh thì mới mới thấu triệt hai chữ tình 

thương.  
Mình không thích nghi với mọi hoàn cảnh, mà nói hai chữ tình thương là mình chỉ có nói gạt.  

 
Sở dĩ, tình thương đem ra nói ở đây là muốn nói ra sự thật. Sự thật mình phải đào sâu trong mọi 
khía cạnh của tình đời thì mình mới nãy nỡ tình thương. Sự thật, mà mình không có hòa vào mọi 

trạng thái, học hỏi mọi trạng thái thì chỉ nói giả tạm theo phạm vi, nhờ đỡ hoặc nhá nhép vào 
một vị nào đó thôi. Chứ thật sự tình thương đó, mình không có vun bồi. 

 
Tình thương thật sự đổi trao 
Đem thân gánh vác, chuyện đời khổ đau 

Khổ đau trí giác chẳng sờn 
Tình thương tôi luyện, thực hành nhẫn nhu 

 
Tình thương là do sức trau giồi nhẫn nhục, học kham, học khổ, học hòa, học bất cứ ở nơi nào 
của tình đời đưa đến. Chứ không phải, mình học một khía cạnh trong đại học là đủ rồi. 

 
Đã nói tình thương là vô bờ, vô bến thì làm sao mình giới hạn được nó. Thế nên, học chỉ có một 

khía cạnh, mà cho là mình đủ, cũng chưa đúng. Người nào đào sâu trong giới tình thương, chịu 
học hỏi trong giới tình thương, thì sẽ cảm nhận đây là một sức sống vô biên, không bờ, không 

bến. 
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Tình thương ban trải muôn phương 

Không sao giới hạn, tình thương của Trời 
Của Trời vĩ đại bao la 
Tâm ta bao quảng, tình thương tiến hành 

 
Nói tới chữ tình thương là vô biên giới, không bờ, không bến thì người ta lại không tin.  

Nhiều người lại ước mơ, cho con giàu vô tận, vô biên, vô bờ, vô bến. Người ta, sẽ giàu vô tận, vô 
biên, vô bờ và vô bến.  
 

Nếu tâm mình thực hiện từ bi, thực hiện điều của Trời Phật khuyên, thì người ta sẽ thấy mình 
giàu có vô bờ vô bến luôn. Tại mình không thực hiện từ bi thì làm sao mình có. Mình thực hiện 

từ bi là mình trau giồi hạnh đức, thì làm sao mình không giàu sang phú quí.  
 

Giàu sang phú quí, để cho người hung hăng, lường gạt, hay giàu sang phú quí, dành 
cho người nhân từ và bác ái? 
 

Mà nhân từ bác ái, lấy đâu mà học? 
 

Nhân từ trí giác cảm minh 
Tinh thần xây dựng, Đất Trời dựng nên 
Dựng nên khung cảnh thanh bình 

Trau giồi nhân phẩm, thực hành tiến nhanh 
 

Nghe người ta nói làm nhân từ là để mình giàu có, nhưng mà không biết phải thực hiện nhân từ 
làm sao. Rồi đem tiền đem bạc ra cúng dường, tưởng mình là người có nhân từ.  
 

Mình làm kiểu đó là mình cho vay mượn một cách gián tiếp để sau nầy mình hưởng. Cái nhân từ 
đó chưa trọn vẹn, là mình bị người hành đạo đó, lợi dụng mình qua hai chữ nhân từ. 

  
Nhân từ đâu phải cúng dâng 
Nhân từ phải có, tấm lòng thiện nhân 

Hiền nhân một mặt quí thương 
Thương người thương cảnh, cùng người như ta 

 
Mình làm nhân từ, mình thấy người ta cũng giống mình, mà tại sao người ta khổ hơn mình. Mình 
cảm động, mình cũng là người, mà tại sao mình được diễm phúc hơn.  

 
Từ đó, mình mới phát tâm hy sinh cứu khổ và mong người ta hết khổ.  

 
Chứ không phải thấy người ta khổ là mình nói đáng, tại nó làm dữ, thì bây giờ nó khổ. Sở dĩ 
những người khổ là vì họ không biết hoàn cảnh họ là sự an bài sắp xếp như vậy.  

 
Nhưng mà, nếu họ tu và biết hoàn cảnh an bài sắp xếp họ như vậy, thì họ không bao giờ thấy 

khổ, mà thấy sướng. Bởi vì, những người nghèo khổ, học được cảnh khổ, thì mới quán thông 
cảnh khổ và cứu những người khổ.  
 

Vượt qua cảnh khổ. Vượt qua Bỉ Cực, và tới cảnh Thái Lai. 
 

Khổ đau là kiếp con người 
Nếu mà không khổ, lấy vì văn minh 

Văn minh tiến bước hoài hoài 
Khổ hoài không học, lấy gì dựng xây 
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Còn như mình trong hoàn cảnh khổ, mà không chịu khổ thì làm sao quán thông mà cứu những 
người khổ. Bởi vì, người khổ ở trong hoàn cảnh khổ, họ thấu hiểu nhau, nhiều hơn. Còn những 
người giàu, họ đâu có khổ. Họ cứ tưởng thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu đồ ăn là khổ. Nên nhà giàu, 

họ cứ cho cái thứ đó, mà thiên hạ vẫn khổ.  
 

Người ta khổ về tiền bạc, đồ ăn, là một chuyện. 
Và người ta khổ về phần hồn, phần nội thức là một chuyện nữa. 
Chính các nhà giàu cũng khổ thấy mồ. Vì mình ỷ mình giàu, mình không khổ, mà mình cũng khổ 

về gia cang, khổ về bệnh hoạn, khổ về phần hồn, nữa chết rồi không biết đi về đâu.  
 

Chứ đâu phải khổ, là chỉ cho người nghèo, mà mình giàu có lại không khổ. Chứ thật sự người 
giàu, còn khổ hơn, cả ngàn lần người nghèo. 

 
Giàu mà vẫn khổ cực thân 
Nếu giàu không khổ, lấy gì than van 

Than van tức tối phần hồn 
Giàu mà vẫn vướng, con đường bệnh đau 

 
Vì khi nhà giàu họ bệnh hoạn, họ chết, họ bỏ lại không biết bao nhiêu là của cải mồ hôi nước 
mắt họ tạo dựng. Nên khi họ gần chết, họ khổ cả vạn lần hơn người nghèo. Chứ đừng nói nhà 

giàu không khổ.  
 

Họ có nổi khổ, mà họ không dám nói cho ai nghe, vì một khi nói ra, sợ người đời biết. Nên họ 
làm thinh chết, thật là uất ức. Giàu có mà không làm gì được cho thân xác và phần hồn thanh 
nhẹ sung sướng trước khi chết.  

 
Rồi nhiều người nhà giàu, trước khi chết thấy mình chết, kiểu nầy uổng quá, rồi đem vàng bạc 

tiền ra phung phí. Càng phung phí xài hoang thì càng thọ tội, mà mình không hay. Biết bao 
nhiêu người nghèo khổ, họ chết đói. Tội là mình chỉ biết mình thôi, vì mình không biết trước kia, 
mình giàu có là cũng do giới nghèo khổ đó, họ đóng góp cho mình giàu. Nay mình giàu có phung 

phí mà bị tội. Tội là tại vì mình u mê. 
 

Giàu mà không biết luật vay 
Hôm nay mình chết, tiền tình cũng bay 
Vung tay cho phỉ anh tài 

Bệnh đau uất hận, tánh người ngạo cao 
 

Nhiều nhà ỷ mình là sang và làm chuyện thất đức. Chuyện thất đức mình làm thì con cháu phải 
lãnh. Con cháu, sau nầy cờ bạc, hút sách, trai gái, rượu chè là nghèo trở lại. Tại vì nhà giàu, mà 
không biết tu thân tích đức. Thì con cái sẽ bị hậu quả, do chính mình gây ra. 

 
Nhân nào quả nấy có vay 

Có vay có trả, là do phận mình 
Phận mình không ác không gian 
Đời sau không lãnh, nghiệp oan nơi mình 

 
Còn ngược lại nhà nghèo thấy mình thua thiệt, ráng cố công chịu khó, chịu cực, chịu khổ mà 

vươn lên. Thì người nghèo sẽ trở lại giàu. Rồi giàu có, cũng trở lại cái tánh tự thị, như ông kia 
trước đây.  

 
Rồi con cháu cũng thọ tội, cứ thế mà khổ dài dài, từ đời nầy cho đến đời kia. Nghèo cũng khổ 
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mà giàu cũng khổ. Giàu nghèo nó cứ phát lên và tuột xuống ở thế gian. Vì thiếu tu và giác ngộ. 

 
Nhân từ bác ái thực tâm 
Cần nên tu luyện, thực thi hằng ngày 

Mỗi ngày luyện tánh vị tha 
Con đường cơ bản, từ bi thực hành 

 
Nhân từ cơ bản, mình nên tu thân và luyện tánh, con cháu sẽ giàu có thông minh vô biên. Tu Vô 
Vi là không tham, không giận, không hờn và không bệnh hoạn. 

 
- Tu Vô Vi tại sao không tham, ngu vì tham. Có dư thừa lấy gì tham. 

- Tu Vô Vi tại sao không giận, ngu vì giận. Giận nó hư khối óc lấy gì thông minh. 
- Tu Vô Vi tại sao không hờn, ngu vì hờn. Hờn là hạ nhân, sống trong eo hẹp. 

- Tu Vô Vi tại sao không bệnh, ngu vì bệnh. Bệnh là tại tánh mình quá ích kỉ và tham lam. 
 
Con người quá tham thì sanh ra bệnh, mà cái tham nầy không có giáo phái nào trên thế gian 

hiện giờ giải nổi chức vụ. Bởi vì cái tham nầy có từ tiền kiếp, ông bà tổ tiên mình quá tham lam, 
nên con cháu bị bệnh di truyền.  

 
Hỏi tại sao mà con cháu bị bệnh di truyền. Mình tham lam là cái hồn mình nó có sẵn, mình 
thông minh cái hồn mình nó có sẵn. Vì thế, sanh ra con người khổ hoài, bị bệnh hoạn hoài, mà 

không dứt, là do tánh tham lam của cha mẹ, để lại trong máu huyết, điển khí. Thì làm sao dứt 
được bệnh di truyền. 

 
Di truyền bệnh hoạn triền miên 
Tâm mình ác độc, con mình thọ lây 

Thọ lây khí huyết của mình 
Tại mình không luyện, không minh đạo đời 

 
Muốn dứt bỏ tánh tham cho nhanh, muốn dẹp sạch bệnh di truyền tiền kiếp, nên tu Vô Vi thì 
mới dứt. Bởi vì từ trước cho tới giờ, chưa có môn phái nào dẹp được tánh tham danh như là Vô 

Vi. Bởi vì, Vô Vi dùng điển quang để giải phá. 
 

Vô Vi phá nổi tánh tham, bỏ được tánh tham thì sướng hơn ông vua. 
 

Vô Vi dẹp phá tánh tham 

Không còn nghĩ tới, chuyện tiền làm chi 
Làm tiền chỉ có đạo tiên 

Tạo mình bất ổn, tâm thần bệnh đau 
 
Bệnh là do tâm sanh ra, nếu tâm không sanh những điều tham lam ích kỷ, thì thân không chết 

sớm. Bởi vì thân mình sống là do sức điển khí, vận hành từ bên trong cơ tạng. Mà tu Vô Vi là tu 
tâm, sẽ lập lại quân bình điển khí bên trong cơ tạng thì lấy vì mà bệnh.  

 
Bệnh là do cơ tạng không quân bình phát sinh.  
 

Đạt được quân bình thì mình mới dồi dào nhân ái, dồi dào trí tuệ, lo chi mà sợ nghèo. 
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GIÀU SANG PHÚ QUÍ 

 
Giàu nhân giàu nghĩa mới giàu 
Giàu lòng bác ái, giàu lòng từ bi 

Giàu trong thiên hạ ai bằng 
Giàu lòng nhân nghĩa, thực hành tu thân 

 
Sang bằng cái tánh kêu căng 
Sang cho hết giận, hết hờn người ta 

Sang đi cho hết chuyện đời 
Sang qua bến giác, cuộc đời điểm trang 

 
Phú cùng một chút chẵng tham 

Phú trong cái tánh, thực hành chơn tâm 
Phú trong cái cảnh cơ hàn 
Phú mà không phú, cả đời hiển vinh 

 
Quí người nhân phẩm cao sang 

Quí người lại có, họ hàng như ta 
Quí người cùng gốc Mẹ Cha 
Quí người tánh nết, thật thà quí thương 

 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

 

 
 

 
 


