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SỐ 108 NGÀY 11 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. 

 
LUYỆN ĐƠN 

 
Kệ 

 
Thuốc Phật Trời ban, hít thở đều 

Trời ban nguyên khí, sống an vui 
Ra vô thổn thức, tâm hồn cảm 

Khí điển giao lưu, rõ thiên tình 
 

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. 

936. Hỏi: Khí điển là sao? 

937. Hỏi: Tại sao sức khoẻ qúi hơn vàng? 

938. Hỏi: Có tiền đô la nhiều, mua gì cũng được, có đúng không? 

939. Hỏi: Có điển còn hơn, có tiền là sao? 

940. Hỏi: Hành thông đạt là sao? 

941. Hỏi: Giải thông đời đạo, hiểu tâm trần, là sao? 

942. Hỏi: Cái gì sẽ tạo ra điển quang? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 2/10/2014 

936. Hỏi. Khí điển là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Khí điển là nhu cầu của mọi 
chúng sanh, rất quan trọng, nếu luyện sống 
lâu hơn và ít bệnh tật. 

 
Kệ 

 
Con người không luyện, sống ngắn hơi 
Mai sau khí điển, bít trong người 

Dễ sanh chứng bệnh, tim và máu 
Đột qụy hoành hành, khó giải thông 

 

Odense, ngày 3/10/2014 

 
937. Hỏi. Tại sao sức khoẻ qúi hơn vàng? 

 
Đáp: Dạ thưa; Có tiền của, già bệnh tật thì mới 
qúi yêu, sức khỏe hơn vàng.  

 
Kệ 

 
Ngày xưa dùng sức, đổi lấy tiền 
Hôm nay có tiền, nhưng tàn tật 

Ngoảnh đầu nhìn lại, mất tương lai 
Cúi đầu lạy Phật, sống sẽ dai 

 
 

Odense, ngày 4/10/2014 

938. Hỏi. Có tiền đô la nhiều, mua gì cũng 
được, có đúng không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Có tiền đô la nhiều, mua 

không được sức khỏe và cũng vẫn bệnh ung 
thư.  
 

Kệ 
 

Nhiều người bệnh chết, bởi ung thư 
Tâm thân khổ sở, cũng vì tiền 
Cố gắng Bác thiền, mong lại sức 

Có điển còn hơn, Bác có tiền  
 

Odense, ngày 5/10/2014 
 
939. Hỏi. Có điển còn hơn, có tiền là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Có điển khỏe hơn và ít bệnh 

hoạn. 
 
Kệ 

 
Có điển con người, sẽ trẻ trung 

Hào quang phóng khoáng, việc thiên tài 
Giúp người giúp bạn, hành thông đạt 
Pháp lý Vô Vi, nói cạn lời  

 

Odense, ngày 6/10/2014 
 

940. Hỏi. Hành thông đạt là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác làm từ từ, cái mà Bác 

thiếu xót.  
 

Kệ 
 

Hành nhiều sẽ thức, giác tiến mau 
Thông hiểu chiều sâu, sức đạo thiền 
Đạt lý âm dương, cùng chuyển giải 

Giải thông đời đạo, hiểu tâm trần  
 

 

Odense, ngày 7/10/2014 

941. Hỏi. Giải thông đời đạo, hiểu tâm trần, là 

sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Là Bác hiểu được, ai là người cõi 
trần và cõi Phật. 
 

Kệ 
 

Cõi trần khổ nạn, sống khó an 
Giàu nghèo cũng bệnh, thật khó bàn 
Cõi Phật rất gần, tu giải thoát 

Xa lìa trần tục, sống mới sang 
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Odense, ngày 8/10/2014 
 

942. Hỏi. Cái gì sẽ tạo ra điển quang? 
 
Đáp: Dạ thưa; Cái pháp Phật, đơn giản nầy, nó sẽ tạo điển quang cho Bác.  

 
            Kệ 

 
            Tu đi mới thấy, pháp nhiệm mầu 
            Đơn giản lạ kỳ, lại cao siêu 

            Mới hay cái pháp, cực kỳ hiếm 
            Dễ hành thành tựu, điển quang siêu  

_________________________________________________________________ 
 

 

 
Thơ bạn đạo 

 
TRƯỜNG CHAY 

 
Trường Chay thanh nhẹ bạn ơi ! 

Gia cầm nạn dịch khắp nơi lan truyền 

Nhân loại gặp cảnh không yên 
Cũng do ăn mặn lụy phiền tấm thân 

khuyên người sống ở cỏi trần 
không nên ăn thịt tức thời trường  chay 

Để cho thân thể mỗi ngày 

Luôn luôn trong sạch từ ngoài vào trong 
Thân tâm an lạc khỏe hồng 

Bớt đi nghiệp chướng trong lòng nặng mang 
Cùng chung thương quý muôn loài 
Noi gương Trời Phật nhớ hoài Đại Bi 

Xem như sanh chúng chính mình 
Qúy thương tận độ thêm tình yêu thương 

Vạn linh thích sông như ta 
Biết thương, biết khóc, lệ sa, biết buồn 

Nở nào giết hại chúng đau 

Xem như ruột thịt, thâm sâu của mình 
Vụng Tu tạo nghiệp thân mang 

Nay làm cầm thú xác tan trả dần 
Đôi khi cha mẹ của mình 

Vô minh tạo tội, ân tình nghiệp xưa 

Hiểu rồi ta ráng bỏ chừa 
Trường Chay giới luật, chớ ưa thú cầm 

Một lòng cương quyết trở về 
Nhất tâm Niệm Phật, Quy về quê xưa 

                                                             

                                                        Kính Bái  
                                          Cao Phước Còn + Bạn Đạo Vô Vi 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

LUKKET VULKANS ASKESKYUDBRUD 

60 

Dập Tắt Núi lửa 

 

Nu har vi set vulkanens udbrud 
Der har kastet lava og aske ud mange 
steder i Europa og Asien 

I verden beklager vi Guds skyld ! 
Hvorfor er det Gud, som gør os ondt! 

 
I verden har vi råbt op 
Og vi beder til Gud, at Han må stoppe 

katastrofer 
Og nu er situationen meget streng 

Herre Gud! Må den barmhjertelige Herre 
hjælpe os nu! 

 
Gud elsker og Gud kan ikke svigte vores 
behov 

Derfor hjælper Gud os  
Og sender sin medarbejder til jorden 

Og hjælper os med at overvinde 
katastrofer 
 

Nu skal I høre! 
 

Tag lastvogne og hent mange store sten 
Opbevar sten i containere eller på lager 
Der er mere end tusinde stykker 

Så har vi en god plan for vores fremtid 
 

Når vulkanen kommer i udbrud igen 
Så transporterer vi sten til flyvemaskiner 
Og flyver meget højt op i himlen 

Vi kaster sten ned i vulkanens krater 
 

Således skal stenene dække vulkanens 
krater 
Så vi let kan overvinde katastroferne 

Nu skal vi passe meget ordentligt på 
jorden  

Så må vi ikke give Gud skylden! 
 
Nu skal vi meget ærligt 

Elske Gud og tro på Gud, som altid vil 
hjælpe os 

 

Bây giờ bạn thấy núi lan 
Phun ra lửa đỏ tro than cả Trời 
Thế gian lại trách Ông Trời 

Sao Ông đành nở hại người trần gian 
 

 
Thế gian người đã kêu van 
Xin Ông dừng lại tai ương ở trần 

Bây giờ tình thế rất căng 
Xin Ông thương xót những người tang 

thương 
 

 
 
Trời thương không nở phụ tình 

Thế nên Trời giúp chuyến nầy thành công 
Cho người xuống thế giáng lâm 

Giúp cho nhân loại thoát qua trận nầy 
 
 

Bây giờ người hãy nghe đây! 
 

Lấy xe chất đá thật nhiều 
Rồi đem cất giữ vào thùng hoặc kho 
Khoảng chừng trăm cái tối đa 

Là ta có sẳn dự phòng rất xa 
 

Khi nào núi lửa phun ra 
Là ta lấy đá chuyển vào máy bay 
Bay lên cao tuốt trên Trời 

Rồi mình sẽ thả đá kia xuống liền 
 

Để cho đá lấp miệng liền 
Thế là ta đã thoát qua dễ dàng 
Bây giờ mình phải đàng hoàng 

Xin người đừng có đỗ thừa tại Cha  
 

 
 
Bây giờ mình phải thiết tha 

Tin yêu Thượng Đế giúp ta sống hoài 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

TU NGU THÀNH ĐẠO 
 

Tu hành phải biết mình ngu 
Ngu đời hay đạo, tạo nhiều điều hay 

Thành tâm hướng lộn trở về 

Đạo tâm phải giữ, bền lòng tại gia 
 

Phật pháp nan văn. Có nghĩa là nghe qua, rất khó nghe. “Tu phải ngu”.  
 
Thật tình thì không muốn nói hai chữ Tu Ngu, nhưng mà không nói thì quá ra ích kỷ. Thế nên 

Con nói, cho ai cảm thông được, thì cảm thông, giúp người nầy không được thì Con cũng giúp 
được người kia. Không chừng nghe qua, rồi cũng sẽ ngộ được chân lý.  

 
Tại sao, tu không đạt?  
Tu không đạt có nghĩa là mình tu, mà mình không biết cái tu ra làm sao. Miệng nói lốp bốp, tu, 

tu, tu mà không biết tu là cái gì, thành ra tu không đạt.  
 

Tu không đạt, cứ tưởng là mình tu khôn. Dạy người nầy, dạy người kia. Họ dạy chưa được họ, 
mà họ dạy ai. Tu không biết, không hiểu, đem cái dốt của mình ra cho người ta thấy.  
 

Tu hoài còn dốt tưởng hay 
Đem ra cái biết, cái nhìn người ta 

Thân mình không biết còn không 
Cứ ngu hay nói, tưởng mình tu khôn 

 

Nên muốn tu đạt, thì nên khép cái miệng lại.  
Tại sao khép cái miệng lại, vì cái miệng nó hại cái thân. ”Thần khẩu hại xác phàm”.  

 
Nếu cái miệng mình tốt, sao mình không nói, tôi làm như vầy, như vầy tôi tốt. Chỉ cho người ta 
chậm rãi đàng hoàng. Chứ không phải bô bô cái miệng. Người tu mà bô bô cái miệng thì sẽ 

mang bệnh. Tại sao? Vì khẩu khai là thần khí tán.  
 

Tâm thân không được điều hòa 
Tu hành cẩu thả, nói nhiều thần hao 

Hại cho cơ tạng bất bình 
Thần kinh bấn loạn, tại vì tu sai 

 

Tu mà nói nhiều thì sẽ bệnh, tại sao bệnh. Vì tội nói ẩu, tội làm thị, tội làm thầy.  
 

 

Derfor må vi sørge for 
At rehabilitere både vor sjæl og vort land 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Thế nên mình phải miệt mài 
Lo tu lo sửa nước mình giàu sang 

 
Kính lời 
Thành Lợi Lê 
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Tu thì càng ngày, mình khép miệng đời lại, chứ tại sao tu mà càng ngày, mình càng đem chuyện 

đời vào tâm mình. Đem chuyện đời vào tâm thì mới nói ra, mà nói ra toàn là chuyện đời, sao mà 
không trược và không bệnh. Bệnh là do cái tánh thu hút chuyện đời, nếu tu mà bỏ cái tánh đời, 
thì hết bệnh hoạn. 

 
Tâm tu mà tánh vẫn còn 

Ham đời động loạn, tưởng mình tu cao 
Bao nhiêu chuyện của ngoài đời 
Nhét vào khối óc tâm mình sân si 

 
Tu mà sân si là còn mang tánh đời, mang tâm đời. Tưởng mình biết chuyện đời nhiều, chuyện 

thiên hạ nhiều là mình tu cao thì sai. 
 

Người tu mà còn mang tâm đời, cái tánh đời, nói ra là người ta biết mình trần trược hết sức. Tại 
sao biết! Họ nói một chập, là mình biết họ không tu. Nó nói một hồi, rồi nó chê cái nầy dở, nó 
nói một hồi, trách cái kia xấu, nói một hồi, rồi mình thấy, nó xạo luôn.  

 
Đi tu mà nói chuyện đời 

Chê người ta xấu, chê người ta ngu 
Tham lam ở chốn trường đời 
Tưởng rằng mình đúng, tưởng mình tu hay 

 
Người tu không đạt, thì luôn luôn lúc nào họ cũng cho họ là tu khôn, tu khá, tu cao. Hễ gặp 

chuyện vì thì họ cũng bàn vô, mà cái bàn của họ, chỉ có hại thân thôi.  
 
Tại sao tu hại thân? 

Chuyện đáng làm, mà không làm. Mà chuyện không đáng làm, họ lại muốn làm lanh.  
 

Còn chuyện đáng làm, là làm chuyện gì? 
Chuyện đáng làm là mình làm cho mình có trật tự trước cái đã.  
 

Chuyện trật tự của mình là chuyện gì?  
Là chuyện cá nhân của mình cho có ngăn nấp, trước sau như một. Biết thì nói, không biết thì 

thôi. Chứ không phải cái gì cũng biết, cũng nói.  
 
Cái gì mà mình cũng biết, cũng nói, thì mình khỏi tu.  

 
Việc mình mà chẳng lo xong 

Làm sao lo được, chuyện người thế gian 
Cái lo là sửa cho mình 
Làm sao đừng động, chuyện đời thế gian 

 
Muốn lo cho mình đâu đó, có trật tự, trước hết lo cho mình. Sửa cái miệng nói bậy, nói hỗn, nói 

ác và cái miệng ăn uống mất trật tự. Nội cái miệng mình ăn uống mất trật tự thôi, thì làm sao 
cái miệng nói chuyện khác đúng.  
 

Người nào không tin, thử nghiệm lại cái chuyện ăn uống của mình thường ngày, thì cũng biết, 
cái miệng mình ra sao. Nếu mà cái miệng mình nói đúng, sao mà không có ai nghe. Nếu nói 

đúng, sao không thâu băng hoặc ghi lại trong sách vở. Để biết mình nói đúng.  
 

Bởi vì, một lời nói đúng là lời chơn ngôn, rất có ý nghĩa để cho người đời học hỏi. Còn như mình 
đã nói hết mấy chục năm rồi mà không có ai thâu, không có ai hiểu, như là con mình hoặc 
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chồng hay vợ mình chẳng hạn. Mình nên thận trọng lời nói mình.  

 
Miệng mình ăn nói tùm lum 
Không tin thì thử, nghiệm mình lúc ăn 

Lúc ăn chẳng biết luật Trời 
Làm sao nói đúng, cho người ta tin 

 
Muốn người ta tin mình là mình trước hết phải sửa mình. Sửa cái miệng đừng hỗn ẩu, đừng chê 
khen, đừng bép xép, đừng ác ôn và cho mình hay.  

 
Muốn tu đạt thì nên dùng phép ẩn thân hay  phép soi hồn cho kỹ.  

 
Soi hồn mắt sáng mặt tươi 

Tâm minh phân hiểu, chuyện đời chuyện ta 
Chuyện ta thì phải sửa mình 
Ngày đêm mẫn cán, tham thiền định tâm 

 
Tâm mà định rồi thì đâu cần lo chuyện đời, mà chuyện đời rất minh mẫn sáng suốt. Sáng suốt là 

mình biết chuyện nào, nên làm và chuyện nào không nên làm, cái nào làm trước cái nào làm 
sau.  
 

Chứ không phải đụng đâu làm đó, người đụng đâu làm đó, là người mất trật tự. Mất trật tự là ăn 
nói ngược ngạo, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Quen với cá tánh sân si của ngày 

trước. Tu hoài không đạt. Tu không đạt thì sinh ra hổn hào và khinh khi.  
 

Tu không đạt pháp hổn hào 

Chửi Cha mắn Mẹ, vợ chồng ngày đêm 
Sân si la hét trong nhà 

Khiến cho gia đạo, bất hòa chẳng yên 
 
Tu mà sân si thì làm cho gia đạo bất hòa. Tại sao bất hòa, vì người thiếu nhịn và thiếu chịu 

nhục. Tu mà mỗi cái mỗi tranh chấp với vợ, với chồng, với con thành tu sai. Tranh chấp không 
được thành ra tức tối. Tức tối thì sân si, thì bất hòa cả gia cang.  

 
Tu sai cái bệnh kéo hoài 
Tại vì không hiểu, miệng hùm lăng nhăng 

Nếu mà chịu sửa cái sai 
Làm thinh nhịn nhục, cửa nhà lại yên 

 
 Còn người tu hay, tu đạt, thì khác.  
 Họ học cái ngu và họ cho rằng họ ngu.  

 
Cái chuyện nầy, nó ngược lại cái chuyện kia, kêu bằng “ Phật Pháp nan văn “.  

 
Siêu lý là cái chỗ ngược đời nầy.  
 

Tại sao người tu hay, tu đạt, họ nghĩ ngược lại tư tưởng kia? 
Người tu khôn, ai chửi họ, ai mắn họ, đến thậm tệ thế nào đi nửa, họ cũng cho cái người kia 

đúng.  
 

Tại sao! Bởi vì họ nghĩ, nếu mà, mình không làm sai, thì người kia, họ đâu có chửi mình.  
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Còn ngược lại, mình không có làm điều sai, mà vẫn bị người kia chửi. Đó chẳng qua là hiểu lầm. 

Có gì đâu mà người tu, mình chấp họ, mà chửi lại.  
 
Còn nếu mà, không có người chửi rủa người tu, thì lấy gì, mình tu, thì lấy gì, mình đạt.  

 
 Từ cái nguyên lý, trái cẳng ngỗng nầy mới sanh ra “Nhất lý thông, vạn lý minh”. 

 
Và sanh ra lượng từ bi. Lượng từ bi là cái trí giác, trí huệ của Phật.  
 

Trí huệ của Phật thì lại thương cái người chửi rủa họ, vì người đó họ vô minh, họ không biết.  
 

Mà Phật lại cám ơn cái người chửi rủa họ, nếu không có họ lấy gì có Phật.  
 

 Thế nên vô minh tức Phật tánh.  
 Vô minh mà hiểu, biết, thấy, hết trơn.  
 Chứ không phải vô minh mà không hiểu, tức nhiên là ngu. 

 
Nhiều người hiểu lầm tưởng vô minh là không biết cái gì.  

 
Nó có cái mâu thuẩn và ngộ nhận, cho những người hành không tới: học chữ ngu, học chữ vô 
minh. 

 
Lúc mà học tánh Phật, bị kích động. Rồi mình đem cái nhịn nhục không động, không phản kháng 

ra chịu đựng. Thì người ta tưởng tu theo Phật vô minh, ngu. Nhờ cái vô minh, nhờ cái 
không phản kháng, Phật mới phát ra trí huệ.  
 

Trí huệ là lòng từ bi, biết thương yêu đồng loại. Người cũng người mà tại sao người đó dữ quá.  
 

Họ hung dữ là họ chưa thấy tánh Phật ở trong họ có. 
Nếu mà họ chịu tu, chịu hiền, chịu ngu, chịu thiền như Phật thì dữ, cũng trở thành Phật như 
thường.  

 
Bởi vì, nhơn nhơn giai thành Phật. Ăn cướp tu cũng sẽ thành. 

 
Ông Phật không có cái gì, và Chúa cũng không có cái gì. Chỉ có cái không. 
 

 Và  “Hấp Tinh Đại Pháp” nằm ngay chỗ nầy. 
 

Tu cao thì chỉ bị đòn 
Bị người ta chửi, mà mình vẫn vui 
Vẫn vui vì có phép mầu 

Đem thân hóa giải, những gì nạn tai 
 

Tu hay là học cái ngu, thì mình sẽ học tới vô tận, vô cực và vô biên luôn.  
 
Kêu bằng Phật pháp vô cưc vô biên là vậy. Học tới đây thì mình mới khám phá câu từ ngữ của 

thuyết nhà Phật họ dùng trong kinh kệ như là vô cực, vô tận, vô biên có thật.  
 

Còn tu mà học làm khôn, làm thầy, tưởng mình khôn là tu dại và tu ngu.  
 

Thấy mình khôn rồi, lấy gì mà học?  
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Còn như mình tu ngu và thật ngu như vô minh vậy đó. Nhưng mà hiểu biết cả càn khôn vũ trụ 

luôn.  
 
Sở dĩ Con nói ra, là chỉ muốn giúp người nầy không được thì Con giúp người kia, cho càn khôn 

bớt đi hiểm họa. Để người đời, người tu, đừng hiểu lầm, ghanh tị và thù hằn.  
 

 
PHẬT TÂM 

  

Càn khôn vũ trụ muôn màu 
Muôn hình muôn sắc, muôn màu đẹp xinh 

Chung vui đóng góp vài lời 
Hương thơm hạnh phúc, sống vui an lành 

 
Thực hành nguyên lý trược thanh 

Hóa sanh tự thức, chính mình đạt nhanh 

Tâm vui hướng thượng chung hành 
Từ bi khai triển, đạo tràng nơi ta 

 
Một lòng gánh vác vị tha 

Tâm mang khí giới, tình thương thực hành 

Thực hành cảm giác thật an 
Về nơi thanh nhẹ, cùng Trời dựng xây 

 
Nơi ta cảm thức chan hòa 

Tình Cha tình Mẹ, tình mình gởi trao 

Trao nhau tâm thức dung hòa 
Con đường trật tự, tự mình đạt siêu 

 
Siêu nhiên cấu trúc muôn hình 

Trong không mà có, một lòng mến thương 

Mến thương nguyên lý chơn đường 
Chung hành phát triển, tự mình thăng hoa 

 
Trong ta có sẵn Phật nền 

Khai tâm trí tuệ, một lòng dựng xây 

Dựng xây muôn cảnh thái bình 
Muôn người chung hưởng, tình thương của Trời 

 
Của Trời siêu lý diệu thâm 

Giúp nhau tiến hóa, thực hành đạo tâm 

Tâm mình minh lý đạo thâm 
Phật tâm khai mở, một lòng từ bi 

 
Kính bái 

Con 

Lê Thành Lợi 
 

 
 


