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SỐ-07 NGÀY…21….THÁNG…12…NĂM 2011 

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. 

Báo Thiên đường Vô Vi sẽ phát hành 3 kỳ trong một tháng, vào ngày 1; 11 và 21. 

 
       

 

                               

                       ắp ngoài trong 

Qui nguyên thanh nhẹ cùng muôn giới 
 ượt                          

 

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. 

52. Hỏi: Vạn lý thông là sao?  

53. Hỏi: Đạo tràng là sao? 

54. Hỏi: Làm sao tu tiến ?          

55. Hỏi: Gió điển từ đâu có ?                    

56. Hỏi: Cái gì tạo ra điển ? 

57. Hỏi: Làm sao có mưa ? 

58.Hỏi: Hỏi: Đất từ đâu có ? 

 

 

 

 

 

       

 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN 

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 

NĂM THỨ 05 

Email.bandao4p@gmail.com 
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Odense, ngày 13/12/2011 

52. Hỏi. Vạn lý thông là sao?  

  
Đáp:  ạ thưa   ạn l  thông là hiểu r  l  

n y, l   ia, l  nọ, ngàn lý, rồi thông cảm.

            
  .  

 ạn l  cao vời  hó đạt thông     

Quy không tam giới tỏ ngoài trong  
 hông mong  hông tưởng điều cao cả  

   đạo tràng ta r  đạo nhà  

    

Odense, ngày 14/12/2011 

 
53. Hỏi. Đạo tràng là sao? 

 

Đáp:  ạ thưa; Đạo tràng là tiến tới đạo lớn của 

thiên Không. 
  

  .  

Đạo tràng phất phới ánh hào quang 
Chánh nghĩa người mong đạo pháp bàng 

Lập khí thanh đài luân pháp chuyển 

Triển hành phát triển ánh hào quang         

  

Odense, ngày 15/12/2011 

54. Hỏi: Hỏi. Làm sao tu tiến ? 

     
Đáp:  ạ thưa; Tu tiến là dứt khoát tu.

  

  

  .  
Tu hành  ứt  hoát bỏ tr n tâm 

  p hết tham sân hết chuy n phiền 

Không mang   ni m tà trong óc 
Thực hành sửa tiến đạt tình siêu   

 

   
  

Odense, ngày 16/12/2011 

 

55. Hỏi  Gió điển từ đâu có ? 
 

Đáp:  ạ thưa; Gió là điển lực của Thượng Đế, do 

sự  ết hợp của  ộ máy huyền vi,  im mộc thủy 

hỏa thổ, m t trời và m t tr ng, tạo ra một làn 
gió điển mà trong đó có ánh sáng và từ trường 

con người sống nhờ nó và cảm   c được. 

 
  .  

Gió đưa thanh nh  ch n t ng Trời 

 hản phất chơn hồn tận chốn không 
Siêu nhiên chuyển thức siêu t ng số 
Đạt tới thiên t ng thức cảm giao 

 

Odense, ngày 17/12/2011 
 

56. Hỏi. Cái gì tạo ra điển ?    

  
Đáp:  ạ thưa  Điển  o sự chấn động của 

cực động và cực thanh.   

  

K  :  
Điển khí giao liên chuyển tiến hoài 

Khai thông chấn động tự trong ngoài 

 ư âm  hông tiếng huyền vi rõ 
Chỉ có siêu t ng điển tiếp giao 

          

Odense, ngày 18/12/2011 
 

57.Hỏi. Làm sao có mưa ? 

 
Đáp:  ạ thưa; Nắng nhiều thì phải có mưa.  ắng 

nhiều nóng, làm tan t ng nước tụ trên mây, rớt 

xuống thành mưa cho đều hòa. 

 
K  :  

Tạo hóa sinh ra phải hai chiều 

Có nắng thì phải có mưa nhiều 
Cho nhân gian hưởng tình Trời độ 

Muôn đời muôn kiếp chẳng hờn phai 
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Odense, ng ày 19/12/2011 

58. Hỏi: Đất từ đâu có ? 

 
Đáp: Dạ thưa  Đất là c n    cuả hào quang ở  ên trên chuyển  uống và được sự chuyển hoá 

cuả guồng máy âm  ương, lâu ngày trở thành trái Đất.     
      
  .  

Hào  uang  ui hội nên hình Đất 

Chuyển giải tạo hình  ởi âm  ương 
 anh ra vạn vật c ng chung t nh 

 áng ngời cao cả ánh hào quang 

    

 

 _____________________         

Bạn Đạo gửi lời 

____________________________ 

Bạn đạo:     Thành Lợi đáp: 

Chữa bệnh 

Kính gởi bạn đạo LTL 

 

Tôi và Ba tôi đều có hành PLVV, mỗi người có những bước tiến và nghịch cảnh khác nhau. 
Hiện Ba tôi là ông: V- L- H, có nhiều chứng bệnh nan y, tôi là bác sỹ nhưng đành bó tay, 

không giúp gì được cho Cha.  Mong bạn chữa bệnh cho Cha tôi sớm bình phục phần nào nhé!. 

Tôi gởi phiếu đăng ký chữa bệnh và hình kèm theo. Xin cám ơn./. 
Bđ: VLN 

 

59. Chào anh Lợi, 

Cảm ơn anh đã gửi bài báo. Xin đặt một 
câu hỏi ra đây để cùng trao đổi. 

 

Theo cách anh giải thích thì Truyền Tâm 
Ấn sẽ giúp hành giả đạt được sở thích của 

Thành Lợi đáp: 59 

Kệ: 

Hiểu rồi không lẽ, cố làm ngơ 
Ôm đi không nói, thành không biết  

Tu hiểu biết chi, có phải thừa 

Ai tu cũng thế, tùy theo cuộc 
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mình, rút ngắn đoạn đường tu 10 kiếp, 

100 kiếp và cũng có thể thành đạo trong 
một lúc...Người truyền pháp tu dùm.  

 

Đức Thầy có giảng : 

Chúc cho các bạn phân qua 
Tìm đường tự tiến mới là quang vinh  

Đệ nay tận lý thuyết trình 

Tự tu tự tiến mở tình Thiên Cơ. 
 

Như vậy thì tinh thần Tự Tu Tự Tiến đã bị 

soi mòn rồi sao? Hồi anh tu cho đến khi 

thành công thì cũng phải qua quá trình Tự 
Tu Tự Tiến có phải không? 

 

Mong được nghe lời minh luận của anh. 
TDT 

   

 

 

Thành Lợi đáp lời b/đ: 
Kệ: 

Thông cảm cho em, trong ngoài đối 

Tùy thời phát triển, tiến tâm linh 

Tu hành đi học, y khuôn đúc 
Tìm người giáo giảng, hỏi sẽ thông 

 

Thành Lợi đáp: 
 

Cùng xe một hiệu giống nhau 

Khác nhau chút đĩnh, chỉ là tạm thôi 

Tu hành tự tiến sẽ hay 
Có người chiếu điển, thăng thiên ngắn đường 

 

Thành Lợi giải bài: Phật ấn tâm giao  
Kệ: 

Phật ấn tâm giao, rất nhiệm mầu 

Nhiều người tu đạt, đĩnh tâm giao 
Mới hay mới rõ, muôn chiều tiến 

Giúp bạn một phen, thoát kiếp người 

 

Gửi bạn hiền Lê Thành Lợi 
Tôi có vài lời chúc bạn hiền Thành Lợi quí mến, sức khoẻ dồi dào, thanh điển bộ đầu luôn luôn 

sáng ngời và chiếu sáng cho những bạn Mới Tu cũng như đã Tu Lâu, để những bạn Mới Tu và 

đã Tu Lâu. Nhờ điển ban ơn của bạn hiền, thì họ có dịp sớm thức tâm hơn. Chính lúc nầy là cơ 
hội tốt để bạn hiền tận độ quần sanh, cũng là dịp tốt cho bạn được lãnh chức ” Chiến Sĩ Tình 

Thương và Đạo Đức của Thượng Đế ” ân ban. Bạn hiền sẽ có ngày được sự may mắn đó. 

 

Bính Tuất Năm 2006 
Tôn Bá 

Chúc phúc bạn hiền một năm mới đầy hạnh phúc. 

 

 

 
Chữa Bệnh Tâm Thần 

Kính xin Lợi giúp chữa trị bịnh tâm thần cho người em, đã uống thuốc và chích thuốc 11 

năm. Nhưng không hết, hiện tại đang còn uống thuốc tâm thần. Có một lần tự lấy dao đâm 
vào bụng, được đưa vào bệnh viện giải phẩu may lại năm 2006. 

Ở chung với Mẹ và thỉnh thoảng ở chung với anh chị em. 

Thành thật cám ơn anh Lợi. 

Bđ; D 
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Thành Lợi đáp 
Kính gửi Anh Chị thân mến 

Tôi sẽ cố gắng giúp dùm cho Cô em, bớt bệnh. Cô em, nên nghe lời tôi khuyên. Thì Cô em sẽ 

từ từ bớt bệnh. Cô em cần có niềm tin thật lớn ở người giúp mình, thì Cô em sẽ bớt. Niềm 

tin là quan trọng. Tin là sẽ hết. 
 

Bây giờ thì Cô nghe lời tôi nhe!. Cô cần làm ít ít thôi, tuỳ theo khả năng. 

 
1- Đầu tiên tôi chĩ cho Cô khai thông kinh mạch: (lạy Phật 20-50 lạy). 

   

          Mỗi ngày Cô cứ lạy Phật, khi mà Cô chịu lạy Phật. Thì các hệ thống thần kinh, sẽ từ từ        

khôi phục. 
 Cô lạy Phật, buổi sáng sớm, sau khi rửa mặt, rồi ăn sáng. 

 Lạy buổi trưa, trước khi ăn. 

 Lạy buổi tối, trước khi ngủ. 
 

2- Mình quên hết, những chuyện cũ, giận, buồn. Đừng bao giờ nghĩ đến. Nếu đột nhiên nó 

tới. Cô đi uống nước lạnh và niệm Phật cho quên. 
 

3- Mình làm con người mới, con người của Phật, mình nên thay đổi lối sống xưa.  

 

4- Cô muốn và thích làm điều gì, Cô viết thư, hỏi tôi. Tôi sẽ giúp dùm cho Cô theo sở thích. 
 

5- Những người có gia đình, họ cực khổ lắm. Họ phải đi làm, lo nhà cửa, cơm nước, chồng 

con bệnh hoạn. Cô là người sung sướng hơn, những người có gia đình. 
 

Ráng nghe lời tôi làm như vậy nhe, rồi tôi giúp tiếp cho. Cô là người thông minh số một. Cái 

gì cũng thay đổi được.  
 

Tôi bảo đảm với Cô 100%, sẽ có kết quả tốt, nếu Cô làm đúng như tôi chĩ. 

  

Người bị bệnh trên 30 năm, tôi còn giúp bớt. Cô nên nghe tôi làm y như vậy, từ từ. 
Cô là người của Phật, muốn thay đổi, Cô nên niệm Phật để yên ổn tinh thần. 

 

Đừng có bao giờ lười biếng. 
 

Tôi cho Cô bài thơ. Cô cứ nhớ đọc thầm trong tâm. Nó sẽ giúp Cô quên đi chuyện buồn, lo và 

giận. Cô cứ lập đi lập lại hoài, đi đâu nói đó. Rồi từ từ, Cô học thiền để mở mang trí Phật.  
 

Thơ: 

 

NIỆM PHẬT HẾT BỆNH: GIẬN BUỒN LO 
 

Con đây niệm Phật suốt ngày 

Cầu mong Đức Phật Di Đà giúp con 
Sống vui hạnh phúc gia đình 

Quý yêu, cha mẹ gia đình người thân 

 

Giờ đây con biết tự phân 
Mình là quý giá, nếu mình sửa tâm 
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Chỉ cần mình mãi âm thầm 

Nghe lời chĩ dạy, người thân giúp mình 
 

Sau nầy mình, sẽ minh tình 

Tại sao Đức Phật cứu người khổ đau 

Người nào bệnh hoạn buồn đau 
Mau mau niệm Phật, buồn đau dứt liền 

 

Nam Mô A Di Đà Phật………….. Nam Mô A Di Đà Phật…… Nam Mô A Di Đà Phật 
Quý mến 

Lê Thành Lợi 
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VI MÅ IKKE BEGÅ SELVMORD 

FORDI VI HAR EN SMUK ÅND OG EN 

KOSTBAR KROP  

 
Du må ikke ødelægge din smukke krop  

Kroppen er værdifuld, hvis du dyrker Vo Vi 

Skynd dig at forbedre dig nu 
Det mentale bliver godt igen og udstråler 

energi 

 

Vores krop vil udvikle højt kapacitet 
Ligesom stjerner skinner på himlen 

Folk vil gerne ønske 

Find vores krop og åndelige sjæl 
 

Folk har en god åndelig karakter 

Hvis vi ikke er i kontakt med en ærlig munk 
Så er livet uroligt 

Rige og fattige har det stadig hårdt og har 

svært ved at træne meditation 

 
Vi lever i verden i splid 

Det er svært at leve sammen og at nyde 

rigdommene 
Vi har skabt os en dårlig vane 

Berømmelse, egoisme og aggressivitet 

skader os selv 
 

Tag hjem og træn dig selv 

Du vil se, at du er en Buhhda eller en Engel 

Livet er ro og sikkerhed 
Du ser alt, der er smukt, blidt og godt 

 

Nu skal du knytte til 
Meditation og praktisere, så vil Gud give 

energi 

Folk løber tør for panik 
Tænk ikke på grådighed som skader dig selv 

 

 

Din sjæl er smuk og god 
Som stjernerne skinner på himlen  

Dit liv er smukt og fuld af visdom 

Du begraver den, fordi du ikke gider 
meditere 

 

Nu kan du se lys i hjernen 

Du føler dig ren, fordi du ikke vil konkurrere 
Livet ændrer sig hurtigt 

 

 
LINH HỒN MÌNH TUYỆT ĐẸP 

THỂ XÁC MÌNH QUÝ GIÁ VÔ SONG 

ĐỪNG NÊN TỰ GIẬN 

 
Mình đừng hủy hoại tấm thân 

Tấm thân qúy giá, nếu mình dồi trau 

Mau tìm Pháp Lý đổi trau 
Tâm thân sẽ biến, nhiệm mầu rất mau 

 

 

Xác mình dung điểm sẽ cao 
Như sao sáng chiếu, trên nền Trời cao 

Mọi người mong muốn ước ao 

Tìm ra thân thể, hồn linh của mình 
 

Con người có tánh tâm linh 

Tại vì chưa gặp, chưa gần người tu 
Thế nên cuộc sống lu bu 

Giàu nghèo vẫn khổ, khó tu, khó hoà 

 

 
 

Sống trong thế giới bất hoà 

Khó mà chung sống, hưởng phần giàu sang 
Người nào cũng có tật mang 

Tham danh, ích kỉ, hung hăng hại mình 

 
 

Mau về tu luyện cho mình 

Thì anh sẽ thấy, anh là Phật Tiên 

Cuộc được anh sẽ an yên 
Thấy đâu cũng đẹp, cũng hiền dễ thương 

 

 
Bây giờ anh phải dựa nương 

Tham thiền, tu học, điển Trời sẽ ban 

Con người bạn hết hoang mang 
Không còn nghĩ chuyện, tham gian hại mình 

 

 

 
Hồn anh xinh đẹp dễ thương 

Như sao chiếu sáng, ở trên nền Trời 

Thông minh tuyệt đẹp bao đời  
Anh đem chôn lấp, tại vì chưa tu 

 

Bây giờ bạn hết âm u 

Biết mình trong sáng, là nhờ không tranh 
Cuộc đời thay đổi rất nhanh 
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Hvis vi vender om, så skifter situationen 

 
Tidligere var vi ofte utilfredse 

Nu har vi lært at meditere, så får vi harmoni 

Vi har udviklet det gode endnu mere 

Hård træning af krop, retter sindet med 
meditation 

 

I dag har vi fundet ro i sindet 
Vi oplever verden smukt, det hjælper os til 

overvindelse 

Tidligere har vi ikke fundet ud af det 

Fordi ingen har fortalt os det og så gør vi 
skade 

 

I dag kommer vi tilbage til os selv 
Vi føler os værdifulde, det kunne vi ikke 

tidligere finde ud af 

Vi ønsker ikke mere høje ambitioner 
Livet er godt og sjælen er sublim 

 

Der er ingen som kan skade os mere 

Vi ved at vi er værdifulde og det er svært at 
finde 

I dag er sjælen smuk og ophøjet  

Er gennem praksis vendt tilbage til sig selv 
og er ikke mere grådig 

 

MVH 
Lê Thành Lợi 

Nếu ta quay lại, đổi sang thế tình 

 
 

Xưa kia tâm tánh bất bình 

Hôm nay học đạo, quân bình hơn xưa 

Thấy mình phát triển hơn xưa 
Là thân chịu khó, tu thiền sửa tâm 

 

 
Hôm nay mình thấy an tâm 

Thấy đời hữu cảnh, giúp mình vượt qua 

Xưa kia mình chẳng tìm ra 

Không ai mách bảo, sanh ra hại mình 
 

 

 
Hôm nay trở lại chính mình 

Thấy mình quý giá, xưa tìm không ra 

Đừng nên tham vọng cao xa 
Cuộc đời sẽ tiến, phần hồn thăng hoa 

 

 

Không còn hủy hoại hại ta 
Biết thân là quý, khó mà tìm ra 

Hôm nay hồn đẹp vinh hoa 

Là nhờ tu luyện, quay về không tham 
 

 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 

 

60. TẠI SAO THÂN NGƯỜI LÀ QÚY GIÁ?. 

Đáp; Dạ thưa, thân người trải qua nhiều kiếp, từ cặn bã của thanh quang; bụi, cát, 

cây cỏ, cầm thú, rồi mới tiến lên thành thân con người. 

Kệ: 

Xác mình là cát, của siêu nhiên 

Đú    t tinh vi, r t nhiệm mầu 

Trải qua bao cảnh, thời tan bi n 

Tái t o một hình,  ó    ẹp xinh 

Hồn mình ánh sáng, r t diệu thanh 

Cảm xúc lời thanh, r t nhiệm mầu 

Thân tu sẽ th y, hồn xinh xắn  

Tự  á   s     m, sáng tuyệt vời 
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GIÁNG LÂM 
 

Giáng lâm làm kiếp con người 

Học sinh học tử học tình thế gian 

Tình đời nên phải cưu mang 
Sống trong thế giới bạc màu thương đau  

 

Sinh vào thời Thánh Phật Tiên 
Con người phát triển tánh linh của Trời  

Để cho thế giới chung lời 

Người người đóng góp học thiền điển quang 

 
Sau nầy cuộc sống mở mang 

Trí người hiền hậu, trí người thăng hoa 

Gia đình đất nước nở hoa 
Thờ cha kính mẹ, hiếu trung vẹn toàn 

 

Giáng nầy kết bạn tri âm 
Sinh nầy chúc bạn một mùa an vui 

Thực hành tâm đạo tiến vui 

Rèn trui nhân cách chung vui hợp hòa 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 

Triết Học Vô Vi 

HIỀN THÊ 

Hiền lành phận gái thuyền quyên 

Thê nhân phải học làm thân vợ hiền 

Vợ hiền hạnh phúc ấm yên 

Thiên đường tại thế có người vợ tiên 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến.  

Hôm nay Con nói đề tài Hiền Thê hay là người Vợ Hiền. Lớp người đi trước khoảng thập niên 

20-30 thì người ta còn nhớ, còn lưu luyến hai chữ Hiền Thê. Bởi vì, mỗi một ngôn từ xuất 

phát vào thời nào thì nó đúng theo cung điệu của mỗi thời kỳ đó. Và người ta thường nhắc đi 

nhắc lại. Như hai chữ Hiền Thê, mà người nào coi hát Cải Lương hay coi hát Hồ Quảng thì 

người ta sẽ hiểu hai chữ Hiền Thê, có nghĩa là người Vợ Hiền.  

Thế hệ bây giờ các người lớn tuổi 60-80 tuổi, mà cũng ít có ai nhắc đến hai chữ Hiền Thê. 

Hiện tại bây giờ các cụ lớn tuổi, thường nói Vợ Tôi hay Bà Xã Tôi, để thay thế vào hai chữ 

Hiền Thê. Chữ Hiền Thê nầy nó xuất phát trong những nhà vọng tộc cao sang quyền quí thời 

xưa và được nhắc đi nhắc lại, trong văn chương thơ phú. Hiện tại bây giờ thì cái danh từ Hiền 

Thê nầy nó đã chìm vào dĩ vãng. Một thời kỳ thơ mộng của những công nương đã qua và một 
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thời khác đã tới. Hiện tại như bây giờ là. Bà Xã Tôi.  

Sở dĩ Con nhắc lại là ý muốn nhắc cho các con em của mình, sống ở hải ngoại biết. Để sau 

nầy các em lớn lên, biết làm người Hiền Thê và người Hiền Mẫu và không quên được nét văn 

chương đặc thù của người Việt Nam.  

Việt Nam có Vợ quí yêu 

Việt Nam có cả kho tàng Trời ban 

Trời ban cô gái Việt Nam 

Tam tùng tứ đức Mẫu nghi hơn người 

Thưa Cô Bác Anh Chị gần xa. Làm con người Việt Nam, nhất là phận gái không phải dễ đâu, 

các Cô Gái phải tu biết bao nhiêu kiếp, để mà thành người Cô Gái Việt Nam. Thành Cô Gái 

Việt Nam, để gánh vác cái câu tam tùng tứ đức, gánh vác cái giang sơn của nhà chồng.  

Chữ tam tùng tứ đức mà đi nói với những Cô Gái khác, họ cho rằng mình không bao giờ thực 

hiện được. Thế nên người Việt Nam nhất là bậc Mẫu Từ, họ luôn luôn lúc nào cũng dạy cho 

con Gái mình biết tam tùng tứ đức.  

Người mà biết về hiếu hạnh, tam tùng tứ đức thì gia đình đó, họ không có loạn. Người mà 

không học và không thực hành tam tùng tứ đức thì gia đình đó sẽ loạn. Vì họ sẽ bất chấp trên 

dưới, ông kệ ông, bà kệ bà, con kệ con, tui nói bà phải nghe, và bà nói ông phải nghe. Rốt 

cuộc rồi không ai nghe ai.v.v. Nếu mà nghe ổng nói thì cả nhà yên liền, mà ngược lại có bao 

giờ mình nghe ổng đâu. Mà mình còn kêu ổng nghe, ngược lại mình.  

Ổng là bậc Trượng Phu mà làm sao ổng nghe mình nói. Thế nên mình nhớ tu cho thật hiền, 

như là vị Hiền Thê thì các Ông ấy sẽ nghe. 

Người đàn ông sướng nhất là được có Vợ, mà tốt số lấy được Bà Vợ Hiền thì thật là hạnh phúc 

vô biên. Bởi vì, mình có Vợ thì mình mới chung hưởng cái hạnh phúc Trời ban cho mình một 

món quà là người vợ.  

Người vợ nầy họ gói gém biết bao nhiêu là chân tình của một người phụ nử Việt Nam. Trong 

tâm hồn của họ chứa đựng cả càn khôn mà Anh ưa thích. Nếu Anh, không có Vợ thì Anh 

không bao giờ hiểu được và hưởng được những giây phúc thần tiên, bên Vợ Hiền của mình. 

Bằng chứng Anh đi hỏi những người độc thân.  

Họ ước ao họ có một người để chia sẻ, những buồn vui giận hờn của thế nhân. Những người 

độc thân nầy họ không thể nói được. Vì họ chưa có chứng nghiệm, được sống chung với một 

linh hồn khác. Có thêm một linh hồn tươi đẹp gần gũi, an ủi nhau trong lúc nóng lạnh, đói 

cơm giàu có, thật là hạnh phúc. Nếu Anh là một người có cả tỉ mà thiếu bóng một người để 

chia sẻ, những buồn vui khổ cực, thì Anh thấy cuộc đời Anh có nghĩa gì đâu. Cuộc đời Anh có 

nghĩa khi nào Anh có một người bên Anh, để chia sớt những buồn vui êm đẹp của cuộc đời. 

Để biết đâu là tình nồng. 

Có người kết bạn trăm năm 

Để anh thấy rõ cuộc tình nghìn năm 

Sinh ra hiểu biết lấy mình 
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Chung nhau hoà ái mới tường lý Cha 

Cuộc đời thì rất xinh tươi thơ mộng, nếu Anh có một người Vợ Hiền biết cùng Anh chia sẻ. Khi 

Anh buồn thì có người Vợ quí yêu ấy họ sẽ thỏ thẻ cùng Anh, những gì buồn chán của thế 

nhân. Để làm Anh bớt giận bớt buồn, khi thấy cuộc sống nầy cần phải xây dựng hạnh phúc và 

vương lên trong mọi hoàn cảnh.  

Khi Anh mệt nhọc thì có người tiếp Anh chia sẻ miếng cơm manh áo. Chứ Anh là một bậc 

Trượng Phu, không lẽ cái bánh, cái áo rách Anh cũng làm hết sao. Trời xinh ra đàn bà là để 

làm gì, họ sanh ra là để chia sẻ những cái gì mà người đàn ông ít làm được nhất là bậc 

Trượng Phu như Anh.  

Người Trượng Phu không khi nào làm hết việc, nếu Anh sống Cô Đơn và cái gì Anh cũng tự 

làm hết. Thì Trời sanh ra Đàn Bà để làm gì và họ dư thừa sao!   

Có người Vợ Hiền bên cạnh thì Anh mới cảm thấy du dương. Vợ Anh là người ấy rất đẹp, rất 

hiền và rất nên thơ.  

Nếu Anh không tin, Con nói, thử Anh đi hỏi những người Vợ chết, thì Anh sẽ hiểu chính xác 

hơn và Anh công nhận lời Con nói đúng.  

61- Tại sao hỏi những người Vợ chết mới chính xác?.  

Chính họ mới hiểu, vì họ cảm giác được phần hạnh phúc đó, nó đã mất và tan biến tự bao 

giờ. Từ khi Vợ mất.  

Còn Anh mà hỏi những người Vợ chưa chết thì họ chưa có cảm nhận được người Vợ đó thật sự 

là một Thiên Đàng, một kho tàng tình ái, thì làm sao họ nói được cái hạnh phúc du dương cho 

Anh nghe, Anh hiểu.  

Cái gì mà mình đụng vào, rờ vào và bỏ vào miệng ăn thì chính cái người đó biết thôi. Người 

nào chỉ nghe nói mà chưa đụng thì làm sao biết cái món đó ngon hay dở. Sỡ dĩ người ta cảm 

thấy dở là người ta chưa biết thưởng thức hết người vợ hiền Việtnam.  

Nếu người ta biết thưởng thức người Vợ Hiền thì mới thật là hạnh phúc du dương. Nếu không 

có hạnh phúc du dương cả Thiên Hạ, cả thế giới họ đi tìm Vợ, lấy Vợ, yêu Vợ, họ đòi Vợ, giành 

giựt Vợ và họ ca tụng Vợ mình như là một vị Hiền Thê để làm gì?. 

Sỡ dĩ mình chưa có hiểu được Hiền Thê, là mình bỏ quên Bà Xã, bỏ quên người tình, người Vợ 

lý tưởng quí yêu. Nếu mà mình biết Bà Xã là lý tưởng cả một kho tàng thì mình yêu Bà Xã vô 

cùng. Chỉ có yêu thôi chứ không có ghét.  

62. Yêu vợ là yêu làm sao?. 

Hiền Thê họ làm tất cả những công việc mà đấng Trượng Phu như Anh làm không nỗi. Họ lo 

cho chồng rất chu đáo, khi ông chồng đi làm về mệt mỏi thì có khăn nóng để lau, có nước 

mát để uống. Khi người chồng nằm ngủ thì chăn đệm sẵn sàng họ lo thẳng băng, khi người 

chồng tắm gội thì họ lo nước nóng, giầy dép, áo choàng để thay.v.v. 
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Khi người chồng thức dậy thì có cả café, trà, bánh mì, hột gà ốp la, xíu mại.v.v.  

Khi có bạn bè tới thăm thì có sơn hào hải vị, bánh xèo, bánh đút, bánh đa, hủ tiếu, mì xào, có 

khi đồ ăn khai vị v.v. Anh chê chỗ nào và Anh ghét chỗ nào. Chỉ có thương nhiều hơn là ghét. 

Đúng không! 

Mỗi khi bạn hữu tới thăm 

Vợ hiền lo nước lo trà nấu cơm 

Chung vui đàm đạo bạn già 

Có bà Xã đó thật là dễ thương 

Không lẽ Anh là người Trượng Phu, Anh không cần mấy cái thứ nhỏ nhặc nầy.  

Những cái li ti lặc vặc nầy là cả một Thiên Đường tình ái đó ông Cụ.  

Nếu mà Anh không tin Con nói thì Anh sẽ thấy ngay. Sống một mình, sống độc thân đi như 

mấy Thầy và mấy Cha thì sẽ biết.  

Không biết thưởng thức người Vợ Hiền và chê những cái lặc vặc của Đàn Bà thì tự Anh làm lấy 

đi, cũng giống như những người Vợ mất. Thì lúc đó Anh mới cảm thấy thê lương tại sao mình 

không chu đáo như những người Vợ Hiền.  

Lúc đó thì Anh mới tin Con nói đúng. Con nói là Con nói những cái gì hiện thực có trước mặt, 

Con thấy mà người khác không thấy, không tin. Chứ Con không có nói chi xa xôi. Chuyện 

trước mắt có Bà Xã mà không biết yêu thương thì mai nầy Bà Xã Qui Tiên lúc đó khóc hu hu. 

Rồi đi viễn du, kiếm bà mới. 

Anh tu thiền Vô Vi thì Anh sẽ thấy người Vợ Việt Nam thật dễ thương. Anh mới thưởng thức 

được những hương vị du dương nầy. Anh mới thấy cái nét đặc thù độc đáo của người Á Châu. 

Nhất là người đàn bà Việt Nam.  

Họ có một đức tánh hiền hậu dễ thương do tiền kiếp ông bà cha mẹ họ có tu. Và để lại cho họ 

những đức tính chìu chồng thế kia. Nếu mà như những người đàn bà khác thì họ bỏ Anh rồi, 

họ không có chìu Anh được đâu. Thế nên Anh thấy người Âu Mỹ, Đài Loan họ tìm đàn Bà Việt 

Nam lấy làm vợ. Họ sợ lấy người tây phương, họ không có chìu chồng nhậu, cờ bạc, đi hút 

xách. Được không được là họ ly dị liền.  

Còn người Việt Nam thì khác họ đâu dám ly dị chồng, nếu họ ly dị làm sao họ làm tấm gương 

tốt cho con cháu họ sau nầy. Không có ly dị là một trong đức tính tốt đẹp của Tam Tùng Tứ 

Đức là thờ chồng không dám phụ chồng.  

Nếu mình phụ chồng nầy thì mai sau mình cũng sẽ phụ chồng kế. Đời sống gia đình mình khổ 

lắm, con cái cũng khổ luôn, không biết nói sao. 

Thế nên làm một người Vợ Hiền Vô Vi, một người Mẹ Hiền Vô Vi là phải biết chìu chồng, chìu 

con. Chồng con mình chìu không được, hỏi mình chìu ai. Muốn chìu chồng, chìu con, mình làm 

tốt người Vợ Hiền, Mẹ Hiền.  

Tu Vô Vi, Cô Bác Anh Chị sẽ thấy điệu nhạc du dương của Bà Xã mình đàn lên vô tận, tu Vô Vi 
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mới hiểu được hạnh đức của môt người Hiền Thê, của người Từ Mẫu. Tu Vô Vi, mới thấy người 

Vợ Việt Nam quá cao sang tuyệt đẹp. Của báo Trời cho. Kho tàng vô tận.  

Yêu Em! 

( Vía Hồn Tương Hội ) 

Bài thơ nầy làm thành nhạc 

Yêu em anh thấy em hìền 

Yêu em anh thấy em hiền như Tiên 

Cuộc đời hạnh phúc triền miên 

Em ơi có biết duyên tình là đây 

Chúng mình hạnh phúc đắp xây 

Yêu em anh phải đắp xây Thiên tình 

Thế Gian chỉ có chúng mình 

Tìm con đường đạo thoát vòng khổ đau 

Yêu em sau trước như nhau 

Yêu em như một lời thơ diệu dàng 

Yêu em như áng mây vàng 

Phất phơi trước gió thả hồn nhìn em 

Nhìn xem Thiên Địa có em 

Em xinh đẹp quá em hiền em ngoan 

Thế Gian cho đến Thiên Đàng 

Yêu em anh vẫn nhỏ lời cùng em 

Kính bái 

Con (Pháp Danh) 

Lê Thành Lợi 

 


