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SỐ 92 NGÀY 01 THÁNG 05 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. 

 
Pháp Lực  

 
Kệ  

 
Pháp thiền điển lực, luyện thâm niên 

Giác ngộ chiều sâu, triết học thiền 
Thức tánh không còn, lo động loạn 

An nhiên tự tại, sống bình yên  
 

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. 

800. Hỏi: Sống thế nào, mới gọi là bình yên? 

801. Hỏi: Tâm không lo, tánh không động, có phải là nhu nhược không? 

802. Hỏi: Chuyện vẫn vơ, là chuyện gì? 

803. Hỏi: Tu Vô Vi mà không lo nghĩ đến, chuyện người, chuyện chính trị, chuyện thời tiết, thiên 

tai. Thì sống làm gì, sống vô tích sự? Có đúng không, xin thiền gia minh giải. 

804. Hỏi: Tại sao tu phải có, Pháp Lực?  

805. Hỏi: Khi nào người tu Vô Vi, mới giúp chuyện thế gian? 

806. Hỏi: Giúp theo trình độ của mình là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/04/2014 

800. Hỏi. Sống thế nào, mới gọi là bình 

yên? 

Đáp: Dạ thưa; Tâm không lo nghĩ chuyện 
vẫn vơ, tánh không động những chuyện 

thường tình.  
 

Kệ 
 
Bình yên tâm trí, Phật có duyên 

Tu tâm dưỡng tánh, sống thiền nhiều 
Trí thiển phát lành, tâm sống động 

An vui đời đạo, sống bình yên 
 

Odense, ngày 23/04/2014 
 

801. Hỏi. Tâm không lo, tánh không động, có 
phải là nhu nhược không? 
  

Đáp: Dạ thưa; Mình tránh khỏi bệnh thần kinh, 
bệnh tai biến.  

 
Kệ 

 
Người ta nhu nhược, chớ mình không 
Lo tu tránh khỏi, khối trược tà 

Ai ai cũng có, vì hiếu động 
Không thiền dễ bệnh, nhập vào tâm 

Odense, ngày 24/04/2014 

802. Hỏi. Chuyện vẫn vơ, là chuyện gì? 

Đáp: Dạ thưa; Là chuyện người, chuyện 

chính trị, chuyện thời tiết, thiên tai.  
 

Kệ 
 
Bình tâm học hỏi, việc tu thân 

Cố gắng loại ra, những trược tà 
Tâm ta không có, bàn thế sự 

Tu đi cho khỏi, loạn Ta Bà 

Odense, ngày 25/04/2014 
 
803. Hỏi. Tu Vô Vi mà không lo nghĩ đến, 

chuyện người, chuyện chính trị, chuyện thời tiết, 
thiên tai. Thì sống làm gì, sống vô tích sự? Có 

đúng không, xin thiền gia minh giải. 
  
Đáp: Dạ thưa; Chuyện đó là chuyện của người 

ta, mình tu, mình nên lo tốt cho mình hay hơn. 
 

Kệ 
 
Tu thân là việc, của người thiền 

Quét dọn trong nhà, bản thể ta 
Thế giới ngày nay, luôn động loạn 

Mau lo thu xếp, chuyện trong mình 
 

Odense, ngày 26/04/2014 
 
804. Hỏi. Tại sao tu phải có, Pháp Lực? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa 

Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam là phải 
có Pháp Lực, thì Bác không có bị ai gạt.  
 

Kệ 
 

Pháp nầy điển giới, phát hào quang 
Nếu ai tu luyện, sẽ được truyền 
Tâm thiện ý lành, luôn cấy mãi 

Mai kia pháp lực, sống mạnh sung  
 

Odense, ngày 27/04/2014 

805. Hỏi. Khi nào người tu Vô Vi, mới giúp 
chuyện thế gian? 

 
Đáp: Dạ thưa; Anh tu thì anh sẽ có cơ hội, giúp 

cho thế gian, theo trình độ của mình. 
 
Kệ 

 
Đừng lo không giúp, ở thế gian 

Có tu là giúp, cho chính mình 
Phát triển con đường, thân phải tiến 
Tu tâm, sửa tánh, phát hào quang 
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Odense, ngày 28/04/2014 

806. Hỏi. Giúp theo trình độ của mình là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Anh tu, tức nhiên là anh đã có đóng góp rồi.  

 
Nhưng còn cái phần điển quang, từ bi, tâm linh và trí tuệ, thì nó khác. Khi mà Anh thành đạt 

rồi, Mình cũng phải giúp cho thế gian nửa. Người tu chưa có chấm dứt đâu, mà Anh sợ, tu Vô Vi 
không giúp ích gì, cho thế gian.  
 

Khi mà Anh hy sinh tâm và xác Anh, bất vụ lợi, thì Anh thấy, người tu Vô Vi không ích kỉ, như 
anh tưởng.  

 
Anh là chuyên gia làm việc, có lợi cho quần chúng, chứ Anh không làm việc, có hại cho quần 
chúng. Người đời họ làm việc có hại, cho bản thân họ, mà họ không hay.  

 
Khi bệnh mới hay, người tu Vô Vi nói đúng: là mình không lo cho tâm và thân mình bình an yên 

ổn.   
 

         Kệ 

         Chuyên gia tu thiện, giúp cho đời 
         Ích lợi cho người, sống thọ lâu 

         Tâm an, trí phát, trong thiền đạo 
         Phát triển văn minh, sống thật hiền 

       

Odense, ngày 29/04/2014 

807. Hỏi. Tu lo cho mình, có phải là ích kỉ, không? Xin thiền gia, minh giải. Cám ơn. 

Đáp: Dạ thưa; Anh có con. Nếu mà con của Anh, nó biết tự học, lo cho bản thân của nó tốt. Thì 

nó không phải là, ích kỉ. Đúng không? Khi mình đi học, thì mình phải biết tự cho mình. Mình tu 
là tương lai có cái cõi Thanh Cao hơn.  

Anh tu học là lo cho bản thân anh, giống hệt như con Anh, mình ít bệnh hoạn, sống thọ trung 

bình 100 tuổi và hơn. Tu hành thành đạt. Thì con Anh và mọi người vui mừng, giùm Anh.  

Người đời họ không hành, họ không hiểu, kệ họ.  

Anh cứ nói, như tui nói. Họ cũng phải thua Anh.  

Tôi học tu thiền, tự học, cũng giống như người đi học ở trình độ tiến sĩ.  

Những người tự học lấy là ở trình độ tiến sĩ.  

Anh tu Vô Vi điển quang trường sanh học là Anh đang ở lớp Đại Học Càn Khôn.  

Anh cứ nhắm mắt tu, tiến sĩ nói không lại, Anh đâu.  

         Kệ 

         Tu thiền mới thật, sống cao sang 
         Điển giới phân minh, sống rõ ràng 

         Trong đạo có đời, luôn nhắc nhở 
         Không phiền, không não, hại thế gian 

 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

4 

 

Odense, 30/04/2014 
808. Hỏi: hello chu loi  

  
I have heard about THAP BAO KHIEP AN  DA NI is there such thing Can You let me know abit 
more detail  about Thap Bao khiep An  Da la Ni . many thanks  

kinds regards 
 

hello chu loi  
    how have you been?   can i asked you , what is your website for nang dien . can you please 

have your website again please chu loi  kinds regards. 

 

 

Hỏi: Cho cháu xin Webside của chú:  
 
Đáp: Webside của Chú: www.voviland.com.  

 
Hướng dẫn môn thiền Vô Vi điển quang trường sinh học.  

 
Hy vọng con người tu ít bệnh, sống trung bình 100 tuổi và hơn, tu hành giải thoát. 
 

____________________________________________________________________ 
 

809. Hỏi; Năng Điện là gì?.  
 
Dạ thưa: Năng điện là điện lực nhà máy phát điện, biến chế điện nhà đèn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

810. Hỏi; Điển năng là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa: Điển năng là trí tuệ tâm linh, trí mình có điển và giao lưu được cõi trên.  

 
Điển năng cũng là nguồn sinh lực sống lâu của con người.  

 
Tôi nói Anh nghe, tôi viết bài tâm linh, Anh đọc cảm giác được theo trình độ điển quang.  
 

Có người được rút thật mạnh bộ đầu, có người thấy ánh sáng.  
 

Sau đó cái óc của mình tự nhiên thông minh lên.  
 

Anh có hành thiền và đọc báo thường xuyên thì Anh sẽ nhận. 
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810. Hỏi: Tháp Bảo Khiếp là gì, còn Ấn Đà La Ni là sao?  
 

Xin Chú Lợi giải thích. Cám ơn. 
 
Thành Lợi Đáp: 

 
1. Tháp Bảo Khiếp là cái tháp chứa Ngọc Xá Lợi.  

2. Ấn Đà La Ni là tiếng Phạn.  
 
Người ta muốn có Ngọc Xá Lợi, người ta phải đến Tháp đó, cầu xin, cúng hoa, quả. Để có Xá Lợi, 

mà Xá Lợi cũng không có.   
 

 Anh tu Vô Vi là Anh sẽ có Ngọc Xá Lợi. Ngọc Xá Lợi ở trong người mình. Hai luồng điển âm 
dương, kết thành Thánh Thai, thành Xá Lợi.  

 

 Con sò dưới biển, biết tu, nó có hạt bẹt, hạt ngọc trai.  
 

 Anh tu giống như tôi nói, Không lẽ, Anh không có. Không lẽ con người tệ hơn con sò sao? 
 

 Người ta tu, như cầu xin, cúng lạy, vậy là họ nhờ Tha Lực. 
 

 Còn tôi chỉ cho Anh tu, là Anh dùng Thực Lực để đạt cái đó, nó giá trị cao siêu hơn. 

 
 Còn những tiếng Phạn: (Da La Ni) đọc không hiểu, đừng nên đọc, cũng như tiếng 

Kampuchia, tiếng Ả Rập, mình đọc không hiểu mà đọc làm chi. Học tiếng Phạn mà không 
giúp ích được gì ráo, thì dẹp đi.  

 

 Thời đại tân tiến nầy, có kinh điển tiếng Việt Nam, Phật Việt Nam, Pháp Việt Nam, học dễ 
hiểu, cắt nghĩa rõ ràng, học dễ thành đạt. Sao không học?  

 
 Tôi chỉ cho Anh, tu Vô Vi dùng Thực Lực hay hơn dùng Tha Lực. Tha lực là cầu xin, cúng 

lạy. Tha Lực là Hữu Vi.  

 
Hữu Vi là sao?  

Hữu Vi là không tự tin vào mình, có Thực Lực, mà tin vào Tha Lực: Hình Tượng ban bố cho mình 
điển quang. 
 

 Cuối cùng họ cũng cầu nguyện, trở về với Vô Vi.  
 Mà Bạn đang ở trong Vô Vi, bạn chạy theo Họ, theo Hữu Vi. 

  
Họ không tin có Thượng Đế, họ không tin có linh hồn, vì tu không chứng đạt, xuất hồn.  
 

Những người nào tu, bị khổ đau về linh hồn, mới tin là có linh hồn. Rồi tu cho linh hồn giải thoát 
cảnh thế gian về Thiên Đàng.  

 
Thì, khi mình còn sống ở thế gian, mà mình tu chứng, biết, linh hồn trở về Thiên Đàng, lúc đó 
mình mới khẳng định rằng: Có 3 cõi Thiên Đàng, Thế Gian và Địa Ngục. 

 
Tôi nói cho Bạn nghe, những vị tu, bậc Hoà Thượng, Cao Tăng, Đại Giác, cuối cùng họ, ngộ đạo, 

họ mong mỏi muốn tới, Vô Vi Niết Bàn, mà họ không biết, phải tu làm sao. Bạn biết sao 
không?  
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         Kệ 

 
         Cuối cùng cũng phải, đãnh lễ Cha 
         Thiên Tôn Ngọc Đế, ai sanh ta 

         Thiên thượng, Thiên hạ, chỉ vì ta 
         Tu hoài bất kiến, Phụ Mẫu ta 

 
 Tôi tu, tôi bái kiến, Phụ Mẫu tôi. Họ tu, họ không tin, tôi nói, thì họ phải tìm.  
 Phụ Mẫu tôi, tức nhiên cũng là Phụ Mẫu họ.  

 ”Thiên thượng, thiên hạ chỉ vì ta”.  
 ”Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn” . Hai câu giống nhau. 

 

 

Thơ song ngữ việt/ Đan Mạch  

DEN NÅDIGE KÆRLIGHED FRA GUD 

43 

Tình Trời Tận Độ 

 
Himlen og jorden er rystet 

Alle steder i verden er der bekymringer 
Og vi synes at himlen og jorden er ude af 

balance 
Men vi er heller ikke stabile selv 
 

Gud giver os kærlighed på et meget højt 
niveau 

Og den kærlighed vil altid hjælpe os 
Vi kender ikke al den varme kærlighed fra 

Ham 
Så vi misforstår den og tror, at Gud står 
bag verdens katastrofer 

 
Gud har gode øjne og ører 

Han kan høre og se os alle 
Vi har oplevet mange katastrofer 
Og vi skriger og græder hver gang 

 
Men Gud sender energi til os 

Der lever på jorden 
Og vi får et mildt lys i sjælen 
Vi mediterer og vender tilbage til Gud 

 
Meditationen fjerner vor dumhed 

Og løser vore problemer i dagligdagen 
Penge er med til at skabe vore problemer 

 
Đất Trời rung chuyển khắp nơi 

Mọi nơi thế giới kinh hoàng tởn kinh 
Đinh ninh Trời Đất chẳng hoà 

Không dè thiên hạ chẳng hoà chẳng minh 
 
 

Tình Trời vi diệu thậm thâm 
Tình Trời chỉ biết phục tòng chúng sanh 

Chúng sanh chẳng biết tình nồng 
Lại đi oán trách tại vì thiên tai 

 
 
 

 
Ông Trời có mắt có tai 

Ổng nghe thấy được những gì chúng sanh 
Chúng sanh lâm cảnh tận cùng 
Kêu la cầu khóc khắp cùng thế gian 

 
Ông Trời phải chuyển điển quang 

Xuống cho thế giới kỳ nầy phát quang 
Phát lên tâm thức nhẹ nhàng 
Quy y thiên giới nhớ Trời mà tu 

 
Tu thời mới dẹp cái ngu 

Phá tan thế giới Ta Bà lắm xu 
Lắm xu phải bị tù đày 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 

 
HẠNH PHÚC NƠI TA  

THIÊN ĐÀNG CŨNG NƠI TA 

 
Hạnh lành phúc ấm Trời ban 

Dạy cho hiểu đạo, nết na hơn người 
Ân ban một kiếp làm người 

Cần nên học hỏi, những điều thiên ban 

 
Dạ thưa Cô Bác Anh Chị, con người mình đi tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái khó tìm, 

nên con người thiết tha, muốn được.  
 
Dạ thưa, hạnh phúc là một điều sung sướng nhất trần gian. Nên con người ai ai cũng 

muốn đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là một niềm vui không bao giờ tả hết. Tại sao? Là bởi vì, nó 
bao la vô tận, nó chìm sâu, trong kiếp sống của con người, nó sung sướng vô biên.  

 
Cũng có người muốn tìm ra hạnh phúc, mà ngược lại không thấy.  

Hạnh phúc nó được cất dấu ở nơi đâu. 
 
Tại sao con người ta, đi tìm hạnh phúc mà không thấy? 

Dạ thưa con người ta đi tìm hạnh phúc mà không thấy là tại vì người ta, cứ tưởng cái 
hạnh phúc đó, phải là cao sang quyền quý. Mà người ta lại không rõ ”Hạnh phúc tìm ở nơi nào 

Og vi lever i et dårligere socialt liv 

 
Himlen er virkelig et godt billede 

Som Gud har skabt til os 
Med den kærlighed vi skal dele med 
Alle andre, der lever på jorden 

 
Vi bliver meget rige af den høje 

kærlighed 
Som Gud sender til os 
Og på jorden begynder vi at diskutere 

Og se, at vi har fået den nådige 
kærlighed fra Gud  

 
Vi lever med en rigtig glæde 
Der kommer til os fra himlen som Gud 

har skabt 
Her på jorden forstår vi, at vi har et 

rigtigt paradis 
Vi har en god Fader, der ser til os i nåde 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Ở nơi thế giới hạ lưu lắm màn 

 
Không gian mới thật là màn 

Vi thâm vi diệu cảnh Trời ân ban 
Tình nầy chia sẻ tận sang 
Ở nơi thế giới nhân gian hưởng màn 

 
Hưởng màn đạo đức cao sang 

Tình thương sống động do Trời chuyển 
sang 
Thế gian mới biết luận bàn 

Thế gian mới biết tình Trời ân ban 
 

 
Vui mừng tâm thức sống sang 
Vượt qua thế giới Thiên Đàng Trời ban 

Thế gian lại hiểu Thiên Đàng 
Có Cha tận độ thế gian bạc bàn 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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cũng có”.  

 
Dạ thưa, hạnh phúc là không phải cái cao sang, quyền qúy, như những nhà triết lý đời họ 

ca ngợi và khen tụng.  

 
Hạnh phúc nó chỉ là một cái đơn giản, thuần tuý, huyền vi, lâm ly, sống động. Khi mình tu  

và gặt hái được nó trong tay. Hạnh phúc cũng là một triết lý thanh cao, mô tả được nét sống 
hồn nhiên của nhân loại.  
 

Nên người thường hay ca tụng một vài khía cạnh trong nhân gian và trong phim ảnh.  
 

Anh xem, anh thấy, anh cũng muốn. Nhưng mà tìm không được. Bởi vì, cái hạnh phúc trên màn 
ảnh, chỉ là một khiá cạnh của hạnh phúc nhơn gian. Nên nó tan biến theo thời gian, muốn tìm 

nhưng mất hút.  
 
Còn như Anh tu thì Anh sẽ thấy cái hạnh phúc đời đời bất diệt của người tu.  

 
Nhân lành giống tốt Trời ban 

Ai ai cũng muốn, sống cho thanh bình 
Sự tình sáng tỏ trăng sao 

Duyên may tại thế, sống trong kiếp người 
 

Dạ thưa, con người sống, mong cho có hạnh phúc. Nhưng sống trong trần gian nầy, sao 
mà khổ quá. Nhờ cái khổ quá, nên con người mới tìm ra sự giải thoát, để dung bồi những đức 

tính tốt và tìm năng sẳn có của con người.  
 
Những đức tính tốt và tìm năng sẳn có của con người là đức tính gì?  

 
Dạ thưa những đức tính tốt, sẳn có của con người, là đức tính của Trời và Phật.  

 
Còn tìm năng sẳn có, là sức chịu đựng phong ba.  
 

Đức tính tốt của Trời Phật, có người tin, người không, thì mình gát lại một bên. Ở đây 
mình nói theo khoa học, cho nó phù hợp hơn. Thì mình chứng minh sức chịu đựng. 

 
Tại sao, Con nói những đức tính sẳn có của con người là sức chịu đựng? 
 

Để Con thí dụ theo kiểu khoa học.  
 

Tại sao Con tu, Con không học như ông, mà con lại chứng minh theo kiểu khoa 
học. Cái chuyện nầy nó lộn ngược lại thế gian.   

 

Để Con phân tách cái triết lý đời, diển giải như sao:  
 

Người ta cho rằng:   
 

Đời sống hạnh phúc là áo ấm, cơm ngon, nhà cao, xe cộ lộng lẫy, vợ đẹp, con ngoan, tiền 

vô như nước v.v. Ai ai cũng cho rằng như vậy là đúng với hạnh phúc.  
 

Mình có hết tất cả những thứ đó. Mà tại sao mình vẫn không tìm ra hạnh phúc.   
 

Nếu mà những cái thứ đó là hạnh phúc, như người ta miêu tả.  
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Tại sao, nhà giàu quyền thế và khoa học lại khóc lóc kêu xin?  
 
Cái hạnh phúc mà người ta đang diển tả đó, thì chỉ có đúng một phân nữa thôi.  

 
Nên cái hạnh phúc mà người ta nói, chưa hoàn toàn đúng hẳn. Nên các nhà khoa học và 

nhà giàu, vẫn còn không có hạnh phúc.  
 
Tại sao? Tại vì sức chịu đựng của mình chỉ giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Nên mình vẫn 

thiếu thốn về hạnh phúc tinh thần và phải đi tìm.  
 

Đi tìm hạnh phúc cao sang 
Nhưng mà không thấy, thiên đàng ở đâu? 

Ở đâu cũng phải đối đầu 
Gian hùng đủ thứ, biết đường nào lui 

 

Thí dụ:  
Hạnh phúc là cái sức chịu đựng, như những nhà chế tạo, đã chịu đựng, khó khăn, khổ cực 

mà chế ra cái nầy cái kia, để sung sướng. Nhưng mà mình không có nung đúc linh hồn chịu 
đựng trong biển khổ và chưa có xuyên qua sóng gió của đạo đời. Nên mình không tìm ra, hạnh 
phúc.  

 
Chưa có nung đúc linh hồn trong biển khổ và chưa có xuyên qua sóng gió của 

đạo đời là sao?  
 
Dạ thưa là mình chế ra chiếc xe, chứ chiếc xe, không chế được mình.  

 
Mình khôn hơn chiếc xe, hay chiếc xe khôn hơn mình?  

Mình phải thông minh hơn nó chứ? Đúng không. 
 
Nhưng mà ngược lại, mình bị xe, nó sai khiến và lệ thuộc, bởi vì đồng tiền. Không có nó, 

thì mình sẽ chết, không làm việc được. Người tu không có, nó vẫn sống hạnh phúc như thường. 
 

Mình in ra đồng tiền, chứ đồng tiền, không có in ra được mình. Đúng không?  
 
Mà ngược lại, mình lại để đồng tiền nó in lại mình. Ai cũng bị.  

Không có tiền là mất đi hạnh phúc. Nhưng người tu không có tiền, mà vẫn sống hạnh 
phúc như thường.  

 
Như vậy đồng tiền nó khôn hơn, các ông, thì các ông khổ và không có hạnh phúc. Nhiều 

nhà tỉ phú trên thế giới, chết vì nhiều tiền, không có hòm chôn, mình thấy trên TV.  

 
Mình đẻ ra cái danh, hay là cái danh đẻ ra mình. Các ông đẻ ra cái danh, thì ông khôn hơn 

cái danh. Đúng không? 
 
Nhưng trái lại mình bị cái danh nó sai khiến điên đầu, ai cũng bị bệnh khủng hoảng, tai 

biến, stress….  
 

Nhiều nhà lộng lẫy cao sang 
Tưởng chừng thiên hạ, không ai bằng mình 

Công cao ngạo mạn ngang tàng 
Bệnh vì cái tánh, gian tham việc đời 
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Triết học đời, cao sang, quyền quí, đẻ ra những cái hạnh phúc kiểu đó, thì làm sao con 
người có hạnh phúc.  

 

Mình không tìm thấy chân trời hạnh phúc ở đâu, là bởi vì mình không tìm ra bản lai diện 
mục của mình là ai.  

 
Bản lai diện mục là gì?  
 

Dạ thưa, bản lai diện mục của mình không có phải là có cái bộ mặt nầy.  
 

 Cái bộ mặt mình có hiện tại như bây giờ là bộ mặt giả.  
 

Con nói là giả! Không tin là giả. Thử kéo dài cái bản mặt mình ra coi nó dài được bao lâu, 
hay chỉ tạm bợ một thời gian nào đó thôi. Có phải không!  

 

Vậy chứ cái bộ mặt nào là bộ mặt thật?  
Dạ thưa khi mà mình ráng tu thân, thì mình lột cái bộ mặt giả ra. Thì đó là cái bộ mặt 

thật của mình.  
 
Khi đó mình mới thấy chân Trời hạnh phúc, nó có bất cứ nơi đâu, và chỗ nào cũng có.  

 
Nó có một nơi, ở một người Cha cần cù, người Mẹ kính yêu, nó có một nơi, ở một người vợ 

hiền hoà và một người chồng lý tưởng.  
 
Nó có một nơi, ở một người con hiếu thảo, nó có một nơi, ở người bạn tốt lành.  

 
Nó có một nơi ở một chiếc xe lộng lẫy, nó có một nơi, ở căn nhà yêu thương, nó một nơi, 

ở cành hoa tuyệt mỹ.  
 
Hạnh phúc, nó có một triết lý hiền hoà, mộc mạc, ở trong cái bình thường đơn giản, 

nhưng mà cao siêu vô tận.  
 

Nó có một cung đàn triều mến, nó có một điệu nhạc du dương, nó có một tâm hồn sống 
động, nó có cả một vũ trụ bao la, nó có cả một thiên đàng tình ái, nó có cả một cuộc sống nên 
thơ, nó có cả một niềm vui thanh nhẹ, nó có cả những cái gì anh muốn có. Là Thiên Đường. 

 
Đó mới là thật sự cái hạnh phúc của con người đang tìm kiếm trên vũ trụ nầy.  

 
Vũ trụ nầy sanh ra là học hỏi tiến hoá theo khoa học, theo thời đại.  
 

Theo thời đại hiện nay là tu sửa, để phát triển, thì mới có nếp sống vui, nếp sống mới, 
nếp sống văn minh.  

 
Văn minh là không sát hại, mới là khoa học và văn minh.  
 

 Có tiền nhiều mà không vui, bệnh hoạn, nên tu đi.  
 

Tu đi cho giải mối sầu 
Ở trong nội tạng, làm buồn thế gian 

Con người sống khổ gian nan 
Hôm nay tu luyện, phát quang điển lành 
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Tôi tu thiền Vô Vi lấy gì, Văn Minh?  
Dạ thưa, tôi tu thiền Vô Vi là tôi học Văn Minh Phật Pháp thì làm sao, không Văn 

Minh.  

Con xin cắt nghĩa hai chữ Văn Minh như sao:  

 

Văn minh triết lý người đời 
Cần tu sửa đổi, tánh tình hiền lương 

Người đời tâm dạ vấn vương 
Văn Minh Phật Pháp, tạo cho dân hiền 

 

Văn có nghĩa là nghe, còn Minh có nghĩa là hiểu:  
 

Con nghe các ngài muốn con người có đời sống hiền lành an vui tận hưởng những cái gì 
khoa học có.  

 

Con hiểu các ngài đem tình thương qua vật chất. Cái nầy con nói giùm cho các ngài, 
chứ các ngài cũng chưa có nói.  

 
Nhưng mà cái đời sống muốn an lành hạnh phúc, không phải ở trường đời, mới dạy được. 

Mà thảm bại của Đại Học ở trường đời đã dạy, biết bao nhiêu năm, mà mình không có tìm được 

hạnh phúc là cái chi đâu! Nói lý thuyết thôi, chứ làm không được.  
 

Hiện giờ người ta đã có đầy đủ vật chất, mà tại sao con người cũng không có tình thương 
và hạnh phúc.  

 
Bằng chứng là chiến tranh, cướp đoạt đầy thế gian!  
Nói sao đây, cái nền văn minh khoa học hiện đại cũ rít.  

 
 Hạnh phúc là cái mình phải học, tự tìm, tự xây, trong nếp sống hồn nhiên hiện tại. 

 
 Tu giải thoát thì tìm ra hạnh phúc.  

 

 Tìm ra hạnh phúc thì tìm ra Thiên Đàng.  
 

Mình phải tu, để đạt đến chân Trời. Lúc nầy mới thấy cái hào quang của nhân loại.  
Mới thiết tha sự sống vô biên. Mới tìm ra hạnh phúc thật sự ở nơi ta, Thiên Đàng cũng ở 

nơi ta.  

 
• Mình cứ thực hành, một ngày một chút, thì sẽ thành công. 

 
HẠNH PHÚC NƠI TA 
 

Đi tìm hạnh phúc nơi Ta 
Trong Ta  sẳn, có mối tình bao la 

Đại La thế giới Ta Bà 
Ta đi trong đó, ta tìm lại Ta 
 

Cuộc đời hạnh phúc thiết tha 
Em anh phải giữ, mối tình hai ta 

Chúng ta chung một mái nhà 
Tự xây hạnh phúc, đắp xây chính mình 
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Chính mình thực hiện tình thương 
Em anh là một, thiên đàng dựng xây 
Dựng xây một gốc Trời hồng 

Bồng lai tiên cảnh, đón mừng hai ta 
 

Em anh lại hát lại hoà 
Cùng chung cung điệu, nhạc Trời vang xa 
Chúng mình tự hát lời Cha 

Tự xây hạnh phúc, tự xây mái nhà 
 

Đi tìm hạnh phúc không xa 
Nơi Ta sẳn có, mối tình bao la 

Em anh sống cảnh thái hoà 
Tự xây hạnh phúc, tự xây Thiên Đàng 
 

Kính bái 
         Con, Lê thành Lợi 

 
 


