
Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

 

 

SỐ 80 NGÀY 01 THÁNG 01 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. 

 
Siêu Minh 

 

Kệ 
 

Tình siêu thánh thoát, vượt mây bay 
Điển trụ bao quanh, ở bộ đầu 

Triết lý siêu tình, minh tâm đạo 
Điển giới thanh cao, giải tình sầu 

 

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. 

708. Hỏi: Siêu minh là sao? 

709. Hỏi: Tâm an là sao? 

710. Hỏi: Ánh sáng làm sao có? 

711. Hỏi: Hào quang Đức Phật làm sao thấy? 

712. Hỏi: Tu hoài không đạt là sao? 

713. Hỏi: Tại sao phải hành thiền? 

714. Hỏi: Đạo thiền là đạo gì? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/12/2013 

708. Hỏi. Siêu minh là sao? 

Đáp: Dạ thưa; là vượt qua ba cõi. 
 

Kệ 
 
Thiên tình sống động, thật cao siêu 

Địa giới rèn trui, sống đủ mùi 
Nhân đạo cấy trồng, không tranh tước 

Lo tu thanh tịnh, định tâm an 
 

Odense, ngày 23/12/2013 
 

709. Hỏi. Tâm an là sao? 
Đáp: Dạ thưa; Là tâm quân bình. 
 

Kệ 
 

Quân bình tâm đạo, sống thảnh thơi 
Biết rõ Trời cao, cứu giúp người 

Thắc mắc không còn, gây chiến loạn 
An tâm học hỏi, độ thân người 
 

 

Odense, ngày 24/12/2013 

710. Hỏi. Ánh sáng làm sao có? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu phải định thì ánh sáng 
phát ra. 
 

Kệ 
 

Thanh tịnh tâm hồn, mới phát ra 
Ánh sáng từ quang, chiếu rõ ràng 
Triết lý học thiền, minh sáng toả 

Hào quang pháp Phật, thật cao siêu 
 

Odense, ngày 25/12/2013 

 
711. Hỏi. Hào quang Đức Phật làm sao thấy? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hành lời minh triết thì sẽ 
thấy. 

 
Kệ 

 
Có tâm tu tốt, luyện thanh lời 
Hào quang Đức Phật, chuyển khắp nơi 

Cố gắng tham thiền, hành cho đúng 
Thiên hành chuyển pháp, viết thành lời 

 

Odense, ngày 26/12/2013 

 
712. Hỏi. Tu hoài không đạt là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Hành không đúng. 
 

Kệ 
 
Tu thiền hướng hạ, khó bình yên 

Nghĩ tưởng pháp môn, quá tâm thường 
Tâm dạ ý lành, nên gieo mãi 

Ngày đêm tâm nguyện, sống bình yên 
 
 

Odense, ngày 27/12/2013 

713. Hỏi. Tại sao phải hành thiền? 
 
Đáp: Dạ thưa; Hành thiền mới giác ngộ chơn lý 

của đạo thiền. 
 

Kệ 
 
Hành thiền mới thấy, đạo vàng rơi 

Phát ra thanh điển, chuyển vạn lời 
Triết lý cạn lời, mong hướng thiện 

Thiền hành thanh đạt, điển bình yên 
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Odense, ngày 28/12/2013 

714. Hỏi. Đạo thiền là đạo gì? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đạo phải có thiền.  

Đức Phật, Đức Chuá, ai cũng học thiền, để giải thoát.  

Gần đây đức giáo hoàng Bendik 16, trong khi từ chức cũng tuyên bố, học thiền.  

          Kệ 

         Đạo thông theo học, ở pháp thiền 
         Điển giới cao vời, mới tiến xuyên 

         An nhiên bất biến, trong đời đạo 
         Điển giới giao liên, tiến cõi Trời   

 

Odense, ngày 29/12/2013 

715. Hỏi. Tu hoài sao, bệnh quá, chú Lợi làm ơn chỉ dẫn, rất cám ơn? 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là điển trược còn ứ bên trong, Bác soi hồn cho tinh tấn, uống thuốc Phật, 
nhiều thêm, điển sẽ giúp cho Bác.  

         Kệ 

         Nghe con Bác cứ, cố gắng làm 
         Pháp nầy ban điển, thử tâm can 

         Tâm nguyện Phật Trời, luôn gắng bó 
         Ngày đêm tu nguyện, luyện Nam Mô 
         

 

 

Odense, ngày 30/12/2013 
 

716. Hỏi. Tôi đang học thiền Vô Vi, muốn học thêm Yoga có tốt không?. Xin anh Lợi minh giải. 
 

Đáp: Dạ thưa. Mình muốn thành công, nên học theo Vô Vi.  
 
Pháp Vô Vi có một không hai, pháp nầy là trí tuệ và điển quang. 

 
Xe mà chạy, vừa dầu và vừa xăng thì máy nó hư luôn. 

 
          Kệ 
 

          Vô Vi cứu bệnh, Bác sống lâu 
          Lo tu đời đạo, khỏi phải cầu 

          Đời đạo song hành, mau tiến bước 
          Khai tâm mở trí, mới nhiệm mầu 
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

 

STRESSSYGDOM 

30 

Bệnh căng thẳng Thần Kinh 

 

Denne sygdom ligger i hjernen 
Men man er ikke klar over det, derfor 

trænger den ind i hjernen 
Vil man reducere denne sygdom 
Bør man lære meditation  

 
Vo Vi har en speciel energi meditation 

Som hjælper på stresssygdom 
Men man behøver at træne flittigt 

Som Vo Vi metoden har forklaret det for 
dig 
 

Man søger selv tilbage til et ærligt 
arbejde 

Og forsøger at reparere både dag og nat 
Så kan man ønske 
At Gud og Vo Vi meditation giver én god 

energi 
 

Ved ærlige tanker vil man opdage at Vo 
Vi meditationen gør én godt 
Ved at beholde det gode og se bort fra 

det onde, kan sygdommen reduceres 
Du må tage disse tanker ind i din sjæl og 

studere dem nærmere 
Så kan du rehabilitere din hverdag og få 
et roligere liv 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

Bệnh nầy là ở thần kinh 
Tại vì không biết đem vào nội tâm 

Muốn cho chứng bệnh mau lành 
Cần tu luyện tánh pháp thiền Vô Vi 
 

 
Vô Vi có pháp điển lành 

Giúp cho bớt bệnh tinh thần giảm đau 
Chỉ cần mình gắng giồi trau 

Những gì pháp lý gửi trao cho mình 
 
 

Thành tâm về với chính mình 
Lo tu lo sửa lo hành ngày đêm 

Ngày đêm tâm nguyện ước mong 
Bề Trên pháp lý ban cho điển lành 
 

 
 

Thành tâm mới thấy pháp lành 
Lưu thanh giải trược bịnh tình sẽ an 
Tâm mình cố gắng luyện tu 

Lo tu lo sửa tâm an mọi bề 
 

 
 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

 Tu để ngừa và giải quyết căn bệnh nầy bộc phát.  

 Nó từ điển khí sanh ra.  

 Mọi người ai cũng phải mang.  

 Bệnh nầy là căn bệnh của thời đại kim tiền. 
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Triết Học Vô Vi  

 

 
TRƯỚC SAU MÌNH CŨNG PHẢI TU 

 

Trước sau mình cũng phải tu 
Cho tâm thanh nhẹ hướng Trời mà du 

An nhiên trên cõi thanh đài 
Phần hồn thoát cảnh đọa đày tối tăm 

 

Trước, sau mình cũng phải tu! Không tu, có sao không!  
Không tu cũng được, chứ chẳng không! Nhưng mà tới lúc chết mình sẽ đi về đâu, thì mình không 

biết, tới lúc đó, thì mình biết hỏi ai! Ăn năn thì đã muộn.  
 
Lúc mình còn mạnh, thì mình không bao giờ nghĩ chết và sợ chết. Nhưng mà tới lúc mình có đầy 

đủ, sung sướng, rồi mình nghĩ xa hơn, mình không muốn cái gì mất, thì lúc nầy mình sợ chết. 
Mình có nhiều cái quí để giữ, cái mạng sống, thì mình mới sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Lúc nầy 

thì mình đã yếu rồi. Yếu rồi mình mới thấy. Bao nhiêu năm, mình tung hoành ngang dọc, mà 
cũng chẳng đem ích lợi gì. Ngoài cái cuộc tham dâm, rốt cuộc thì bị bệnh. 
 

 Muốn ăn năn sám hối cho nhanh, thì chỉ có con đường tu thôi.  
 Ngoài con đường nầy, thì đâu có còn con đường nào thú vị hơn và cao siêu hơn.  

Bởi vì, tất cả những con đường trước đây mình đã thử qua rồi, con đường nào cũng gây ra tội lổi.  
 
Ai không tham lam! Ông tổng thống còn tham quyền cố vị.  

Chỉ có con đường tu về điển giới, thì mới không tham. Không tham thì không tội.  
 

Điển sẽ đưa cho anh vượt qua sự hạn hẹp của trần gian và vượt qua không gian.  
Nơi đây anh sẽ thấy và chứng ngộ chư Phật thiền. 

 
Nhưng mà sao tôi thấy nhiều người tu mà vẫn còn tham? 
Còn tham là vì họ không có dứt khoát tu thiền về điển quang. 

 
Tu như thế nào mới gọi là dứt khoát tu?  

Dứt khoát là phải thật tâm tu, chứ không có tu lừng chừng. Tu lưng chừng là mình hưởng lưng 
chừng thôi.  
 

Tu hưởng lưng chừng là sao? 
Có tu mà tu cho có chừng, nữa muốn tu, nữa làm biếng. Tâm thì thấy cái gì cũng muốn, mình 

hay mình giỏi. Đời cũng ham mà đạo cũng thích. 
 
Đời thì hấp dẫn quá công hầu khanh tướng, ngựa xe lên xuống vùn vụt. Tiên ông tiên bà khoe 

phẩy phô trương, muôn màu muôn vẽ, muôn sắc, muôn hương. Khiến vừa tu lại vừa mê đời. 
Thấy đời sướng quá, rồi cái gì cũng mê, cũng khoái, nhứt là tiền.  

 
Tiền tới thì tâm trí dại khờ luôn, khi thấy tiền. Dòm cái thần sắc nó, lúc có tiền thì thấy nó vui vẽ 
hớn hở với tiền, mà thương hại vô cùng. Tiền càng nhiều thì thấy rõ cái tánh tham lam, vừa tu, 

vừa tham. Tham quá thì làm sao tu, làm sao giải thoát, làm sao lên thiên đàng mà nói chuyện 
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tu. Chuyên môn nói chuyện tiền, tu thét rồi một lúc thành quỉ ma mà không hay. Mà cứ tưởng 

mình thành Thánh Tiên Phật.  
 
Tại vì, mình chưa biết đời là gì. Cảnh phù du danh vọng, trước mặt đó mình cho là thật! 

 
Đã bỏ đời đi vào đạo mà còn tiếc đời, tiếc danh, tiếc cảnh phù du xa hoa chen chút thì làm sao 

tu cho khá, mà cái tâm lại mong cầu mau thành chánh quả.  
 
Phải chi, theo đời sướng, sao không theo đời, mà còn theo đạo làm gì!  

 
Mà biết rằng theo đạo sướng, sao không dứt khoát mà lại lưng chừng. 

Vừa tốn cơm, tốn công và tốn của.  
 

Theo đạo sướng thì phải chịu cực. Mà cực thì mình lại quên, mình không có chịu cực được.  
 
Muốn đạt đạo thì cũng phải chịu cực, giống như ở ngoài đời, cày kiếm US đô la.  

 
Đạo với đời giống y như nhau. Có được điển quí hơn đô la nhiều. Ráng tu! Cố tâm thì sẽ được. 

 
Kiếp nầy mà mình không chịu cực, chịu khó thì nó cũng sẽ tới hoài. Tránh không khỏi. 
 

Mình trốn tránh, không có được đâu, trốn lần nầy thì lần khác nó cũng tới!  
 

Nợ mà chạy đi đâu cho khỏi lưới Trời. Người ta nói lưới Trời tuy thưa không thấy, nhưng mà 
tránh không được, là vậy đó. 
 

Thà là tu thiền, chịu chấp nhận một lần khổ, một lần cực thì có thể giải thoát cả ngàn năm luôn 
có sướng không. Cái nầy, con nói thiệt. 

 
Cái nầy không chịu làm, mà làm chi những cái khác cho mắc công.  
 

Tham tiền, tham danh là mai mốt bệnh. 
 

Khi mà, lây quây, lòng vòng, rồi thì mới sực tỉnh ũa!  
 
” Trước sau gì mình cũng phải tu ”  

 
Ông tiên bà tiên, ông Phật, bà Phật, ông tổng thống, ông tỉ phú mà còn phải kiếm đường tu cho 

giải thoát cảnh bệnh lão sinh tử, bệnh tử là khổ. 
 
Mình đâu có hơn mấy cái ông đó đâu, mà mình không chịu tu. 

 
Kiếp nầy không chịu tu, chết đầu thai lại thành người ở thế gian nữa. Thì cũng khổ dài dài, cũng 

bệnh, cũng chết nữa, cũng còn ăn thua đủ thứ chứ chẳng buông.  
 
Sao không lợi dụng cơ hội nầy, tu một nước, tu một phát cho giải nghiệp luôn.  

Có chết cũng chẳng màn, thì có sướng không! 
 

 Có chết thì mới có sống, có sống thì mới xuất hồn.  
 

 Xuất hồn là tiêu dao thế sự.  
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 Sống chết, sanh tử không còn hăm he.  

 
 Nên con nói, trước sau gì cũng tu.  

 

Tu cho thoát cảnh địa ngục của trần gian. Thế gian đô thị giả, thì có cái gì đâu mà quấn quýt. 
 

Còn sống thì mình còn trí óc thì mình mới hiểu, phải dứt khoát tu để được lên thiên đàng, chứ 
mình chết rồi, thì mù luôn.  
 

Uổng cho một kiếp làm người có cơ hội tu cho giải thoát mà không tu.  
Tu điển quang Vô Vi, tu trường sanh học thì sẽ lên Thiên Đàng.  

Trước sau gì, mình cũng phải tu. Không có ai từ chối được, vì mang kiếp làm người.  Kiếp làm 
người là mang khổ, khổ rồi mới tu.  

 
Tu Vô Vi, mới giải thoát, sống lâu và hết bệnh. Thông điệp nầy là do Bề Trên ban đến. 
 

 
THIÊN ĐÀNG – ĐỊA NGỤC 

 
Thiên thời địa lợi, nhơn sinh có 
Đàng tu dẫn lối, trở về quê 

Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ 
Lộ trình quang chiếu, triển hành khai 

Vô Vi khai mở, tiến Thiên đàng 
Nhân lành tốt đẹp, tình Trời ban 
Vấn đạo thiền gia, tu giải thoát! 

 
Địa vị trần gian, thật khổ phiền 

Ngục tối giam hồn, danh và nghiệp 
Trần tình tấu khúc, bệnh tham sân 
Gian tà ra sức, tranh nhau chiếm 

Lắm quyền lắm kế, sát hại nhau 
Khách đến rồi đi, trong vũ trụ 

Tìm hoài không thấy, cõi thiên cung 
 
Kính bái  

Lê Thành Lợi 
 

 
 
 

 


