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SỐ 120 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2015 

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. 

 
NGHỊ LỰC  

 
Kệ 

 
Thiên đàng tạo dựng, đón Bác vô 

Nghị lực điển quang, quyết thực hành 
Khó khổ trong ta, mình chẳng sợ 

Dũng hành đi tới, lực 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. 

1029. Hỏi: Nhơn sự, chi sơ là sao? 

1030. Hỏi: Nhơn chi sanh, tánh bổn thiện là sao? 

1031. Hỏi: Nhơn sinh quan là sao? 

1032. Hỏi: Vô Vi quan là sao? 

1033. Hỏi: Sắc bất dị không là sao? 

1034. Hỏi: Không bất dị sắc là sao? 

1035. Hỏi: Tại sao, sanh ra cõi Vô Vi và cõi Hữu Vi? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/02/2015 

1029. Hỏi. Nhơn sự, chi sơ là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Mình nên bỏ qua những gì, 

người phàm sơ sót. Nhơn là người. 
 
Kệ 

 
Ngón tay có ngắn, cũng có dài 

Sự việc người phàm, giống lóng tay 
Thế nên sự việc, phàm hay sót 
Bác tu thì phải, vị tha hoài 

 

Odense, ngày 03/02/2015 
 

1030. Hỏi. Nhơn chi sanh, tánh bổn thiện là 
sao?  
 

Đáp: Dạ thưa; Con người lúc mới sanh, tánh 
tình thuần khiết và ngây thơ. 

 
Kệ 

 
Mới sanh rất đẹp, tánh ngây thơ 
Sống ở trần đời, dính bụi dơ 

Đi tu sẽ giải, đời dơ bợn 
Trở về tánh thiện, Phật Như Lai 

 

Odense, ngày 04/02/2015 

1031. Hỏi. Nhơn sinh quan là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Nhơn sinh Quan của con 

người là có một muốn hai. Tham sống sợ 
chết. 

 
Kệ 
 

Nhơn sinh tham vọng, một đòi hai 
Quan điểm người hay, mắc tội hoài 

Sống ở trên trần, mong muốn có 
Tâm đời, tâm đạo, phải lầm sai 
 

Odense, ngày 05/02/2015 

 
1032. Hỏi. Vô Vi quan là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Vô Vi quan là không, huyền bí. 
 

Kệ 
 
Vô Vi quan điểm, trở về không 

Huyền bí khai thông, mở lạ kỳ 
Có có không không, huyền vi chuyển 

Khai triển điển quang, sống thật hiền 
 

Odense, ngày 06/02/2015 
 

1033. Hỏi. Sắc bất dị không là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Sắc là Hữu Vi. Mà Hữu Vi từ 
không, Vô Vi mà ra. Con người sống với Hữu 
Vi lâu đời, rồi quên đi nguồn cội mình là Vô 

Vi. 
 

Kệ 
 
Hữu Vi sắc tướng, biến hoại tan 

Hình tướng Hữu Vi, sẽ phải tàn 
Cõi trược nguyên hình, sẽ hoại nát 

Chờ ngày tu luyện, sẽ hoàn nguyên 
 

Odense, ngày 07/02/2015 

1034. Hỏi. Không bất dị sắc là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Không là Vô Vi. Nhờ Vô Vi, mới 

truy tìm ra Hữu Vi là giả. Vô Vi cõi huyền bí cao 
hơn cõi Hữu Vi. Vạn vật từ không, từ Vô Vi mà 
ra. 

 
Kệ 

 
Vô Vi cứu giúp, cõi Hữu Vi 

Huyền bí cao thâm, rất diệu kỳ 
Cái có biến không, người người bị 
Trong không mà có, Phật thành công 
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Odense, ngày 08/02/2015 
 

1035. Hỏi. Tại sao, sanh ra cõi Vô Vi và cõi Hữu Vi? 
 
Đáp: Dạ thưa; Sở dĩ có hai cõi là gì. Người có người thiện, người ác. Cõi thì có, thấp và cao. 

Thanh và trược. 
 

Cõi Vô Vi là cõi thanh, còn cõi Hữu Vi là cõi trược. Để anh lựa chọn mà tiến hoá.  
 
 

             Kệ  
 

            Cõi nầy thanh nhẹ, biết là bao 

            Phật Chuá Thánh Tiên, mãi luyện đào 
            Tánh linh của Phật, thanh điển sáng 
            Chiếu ra muôn dặm, khắp Trời xanh 
______________________________________________________________________________________ 

 

Odense, ngày 09/02/2015 
 
1036. Hỏi. Nhiều bật tu cao ở chùa, họ mong mỏi tới cõi Vô Vi Niết Bàn là sao? Cõi đó là cõi gì?  

Họ có thể tới đó không.? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình muốn tới cõi Vô Vi Niết Bàn, phải học pháp Vô Vi điển quang. Cõi nầy tối 
thượng của Ngài Hắc Bì Phật Tổ. Có kim cang bất hoại cũng chưa đủ lực lượng tới cõi ấy.  
 

            Kệ 
 

            Muốn về cõi đó, học điển quang 
            Vô Vi pháp Phật, giúp Bác về  
            Tối thượng Niết Bàn, Hắc Bì Phật 

            Một lần đến đó, thật tởn kinh 
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Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch 

 
ÅRSAGER TIL KATASTROFER 

72 

 
Jorden arbejder så hårdt 

Men det tror du ikke 
Jeg vil give nogle oplysninger 
Jorden, dig og mig 

 
Vi er ikke hver for sig 

Det må vi ikke tro, nej! 
Vi ligner meget hinanden 
Jorden, dig og mig 

 
Men du troede ikke på mig 

Og du fastholder dit ideal 
At vi er meget forskellige mennesker 
Det kan du ikke sige 

 
Her er nogle eksempler, 

Som kan forklare dig, at mennesker er 
det samme 
 

Jeg er død af sult, og jeg er syg 
Og jeg vil dø af katastrofer 

Og du vil forbarme dig 
Du er et godt og smukt menneske 
 

Du drikker sodavand 
Jeg drikker vand og jorden gør det 

samme 
Du trækker vejret og det gør jeg også 

Og jorden gør det samme 
 
Jorden, dig og mig, vi arbejder så meget 

Så bliver vi alle syge og bliver 
overbelastede 

Du og jeg vil dø 
Og det skal også ske med jorden 
 

Og vi kan hurtigt dø 
Jorden, dig og mig 

Vi taber vores energi 
Og vi har ødelagt jordens energi 
 

Jorden mangler energi 
Og jorden skal skaffe sin egnede energi 

igen 
Derfor får vi nu en ubehagelig klima 

 
NGUYÊN NHÂN THẢM HOẠ THIÊN TAI 

72 

 
Đất thì làm việc tối đa 

Nhưng mà anh nghĩ chuyện nầy khó tin  
Nhưng tôi sẽ kể sự tình 
Anh tôi, trái Đất cùng là như nhau 

 
Chúng ta không thể chia lìa 

Nên anh không thể chối từ ý hay! 
Chúng mình cùng loại giống nhau 
Anh tôi, trái Đất cùng là như nhau 

 
Nhưng anh lại chẳng tin tôi 

Và anh cứ giữ, ý anh vẹn toàn 
Cho rằng mình khác giống nòi 
Điều nầy không thể thốt ra khác loài  

 
Cho anh ví dụ xem coi 

Để anh thấy rõ, người thì giống nhau 
 
 

Tôi đây nghèo đói bệnh đau  
Tôi đây sẽ chết, tai ương thảm sầu 

Anh đây cũng phải lệ sầu 
Anh đây cũng có tấm lòng qúi nhân 
 

Anh thì uống nước Cola 
Tôi thì uống nước lạnh và Đất cũng vậy 

Anh thì hít thở vào ra 
Còn tôi và Đất, thở cũng giống anh 

 
 
Anh, tôi và Đất làm hoài 

Thế nên mình bệnh, thiệt thòi khí tinh 
Anh tôi sẽ chết lần hồi 

Đất thì cũng vậy, có gì khác đâu 
 
 

Chúng mình sẽ chết thật mau 
Anh, tôi và Đất, không còn thọ lâu 

Khí tinh mình mất rất nhiều 
Chúng mình phá vỡ, khí tinh Đất lành 
 

 
Đất thì đã thiếu chất tinh 

Thế nên Đất phải, tự mình hồi sinh 
Tạo ra khí hậu bất bình 
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Hỏi Thăm. 

Con đường tình duyên của tôi sao mà đau khổ quá. Tôi quen ai cũng không thành cho 
dù là có mai mối. Tôi thấy rằng tôi cần phải có vợ có con như bao nhiêu người. 

 
Tôi thấy tâm lý tôi không được bình thường. Tôi muốn tôi là một người bình thường 
như bao nhiêu người khác, tôi khổ tâm quá. Tôi buồn tôi chỉ biết nhậu cho qua ngày 

giờ. 
 

 Xin anh cho tôi lời minh giải 
______________________________________________________________ 

 
Chào Bạn. 

 

Học thiền mọi sự sẽ an yên 
Trí thức bạn siêu, giải nổi phiền 

Tâm tánh yêu đời, không vướng bận 
Nợ tình rắc rối,  khỏi cần mang. 

 

Bạn đạo 
Thành Lợi 

Kính lời 
 

 

 

 

 

 

 

 

forandring 

Som vi ikke har tænkt på 
 

Og nu forstår du! 
At vi er som en 
Jorden, dig og mig 

Vi er ikke hver for sig, og vi vil leve i fred 
 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Nhưng mình không nghĩ, chính điều nầy 

đây 
 

Bây giờ anh hiểu tôi phân 
Chúng mình là một, sống chung địa cầu 
Anh, tôi và Đất một màu 

Chúng mình không khác, sống cao thanh 
bình 

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

 
 

CHÁNH TÀ LẨN LỘN 
NÁO LOẠN THẾ GIAN 

 

Vua mất loạn thần, chiếm đoạt ngôi 
Bầy tôi trung dũng, đã loại rồi 

Náo loạn trong triều, sanh nhiều phái 
Thời nào cũng có, vị hy sinh 

 

Kính thưa qúy Cô Bác thân mến. 
 

Bửa nay con xin nói. Chánh Tà lẩn lộn, Náo Loạn Thế Gian. 
 
Thời nào cũng có chánh tà lẩn lộn. Sỡ dĩ sanh ra chánh và tà. 

Thứ nhứt: Vua mất thì loạn thần nổi dậy. Vua thì có nhiều vợ, nhiều con. Con và vợ lập nhiều 
phái trong triều, để tiếm vị ngôi vua, sau khi vua băng hà. Trong triều sẽ xảy ra nội loạn, bởi vì, 

những người con vua tranh quyền.  
 
Tại sao tranh quyền trong triều? 

 
Trí khôn lanh mỗi người khác nhau. Không phải người con trưởng là luôn lúc nào cũng thông 

minh hơn, hiền hơn người con thứ. Nhưng mà theo thứ tự kế nghiệp thì lớn trước nhỏ sau. 
Nhưng người anh trưởng u minh, tham lam, dâm dục, kém tài….thì sẽ có nội chiến trong triều. 
Có kẻ nịnh hót, chạy theo bên phải và có kẻ chạy theo bên trái. Để làm loạn trong cung, không 

ai phục ai. 
 

Vua còn thơ ấu, thì quần thần cũng có thể tiếm vị.  
Vua hôn quân, nhu nhược thì loạn cũng thần tiếm vị. 
 

 Còn trong gia đình tại sao nổi loạn, khi cha mẹ mất? 
Khi cha mẹ mất, nội loạn sẽ xảy ra thường tình. Và anh em cũng sanh ra hai phái. 

 
 Thứ nhứt, cha mẹ để lại gia tài. Anh em bất hoà, chiến tranh gia đình náo loạn. 
 Thứ nhì, nhiều con, nhiều phái, con thì theo Phật, con thì Chúa, con thì Giê hô Va… 

 Thứ ba, nhiều con thì có đứa thì qủi quyệt, có đứa thì hiền lành. 
 

Một khi cha mẹ mất là có cuộc nổi loạn trong gia đình. Gia đình nào cũng vậy. 
 

 Còn trong môn phái, giáo chủ mất, thì cũng nổi loạn như thường.  
 
Bởi vì, phàm tâm, tâm con người bất kính và bất phục lẫn nhau. Vì lý do, đồng hành, và đồng 

bạn, không ai hơn ai.  
 

Tại sao, tôi phải phục lịnh anh. Khi mà, anh là một người dốt nát, ngu si.  
 

 Đất nước cũng vậy.  

 Việt Nam, Iran, Irak, Israel, Palastine, Nam Hàn, Bắc Hàn, Đông Đức, Tây Đức .v.v.  
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Khi mà một nước không có vua hay tổng thống. Bắt buột nước đó sanh ra hai phe nổi loạn, 

chánh tà. Hai phe chống nhau là hai người bạn thân, không phục tài, không kính trọng lẫn nhau.  
Một nước phân chia nhau, là hai người cầm đầu cũng là hai người bạn thân, cùng là một giống 
dân. Mà hai người nầy bất phục tài, và bất kính lẫn nhau.  

 
Nên ở thế gian, có hổn loạn. Từ trong triều, từ trong quốc gia, từ trong gia đình, từ trong pháp 

môn.  
 
Náo loạn là vì chung quy một lý do. “Đồng hành, đồng bạn”. Vì đồng hành và đồng bạn, sanh ra 

bất kính, và bất phục. 
 

Tạo ra, phe nầy, tạo ra phe kia, làm chia rẻ, gia đình, đất nước, và nội bộ.  
 

Nếu mà không có sự đồng hành, đồng bạn. Thì sẽ có sự tôn kính lẫn nhau.  
 
Học cho nhiều, tu cho nhiều thành ra ngu muội. Ngu muội là sao? 

 
Giữa bạn bè và bạn bè, giữa con người và con người, mà không có sự tôn kính lẫn nhau. Thì làm 

sao, thì mình tôn kính Bề Trên.  
 

 Muốn tôn kính Bề Trên, thì mình tôn kính, người gần kề mình. Có như vậy, mình mới tôn 

kính Bề Trên. Mình không thể nào, đi tắt được. Mà con người thích đi tắt là tu sai: 
“Thượng đội, Hạ đạp”.  

 
 Muốn thờ Trời Phật, thì mình phải thờ cha mẹ, chồng, vợ và con. Đừng có đi ngược lại, 

Trời Phật tôi thờ, còn cha mẹ, vợ, chồng và con thì tôi không. Thờ cái kiểu nầy là thờ sai. 

 

 Cha mẹ, chồng, vợ và con mình cũng là một con người giống y như mình. Mình đừng có 
coi họ như rơm rác. Thì chính mình cũng là rác và chính mình cũng là rơm. 

 

 Con người ta sanh ra từ rác và rơm, mà mình không nhìn thấy. Đừng có cho mình là tu 
hay và tu cao là tu sai. Mỗi ngày mình đều ăn rác và rơm, mà không hay biết.  

 

 Tương lai mình không tu, sẽ trở thành rác rơm và gia súc.  

 

 Đây là cái luật, bánh xe luân hồi, tiến hoá, văn minh của con người và vũ trụ.  
 

 Anh không học, anh không tu, anh không chấp nhận.  

 

 Nhưng bắt buột anh phải chấp nhận khi chết, anh phải tu, anh phải học, để phát triển cái 
văn minh của anh.  

 

 Anh có lì lợm, cứng cỗ cho cách mấy. Anh cũng phải quy phục, cái định luật văn minh của 
tạo hoá. Con người tiến lên thành Tiên Phật. Nhơn Nhơn giai thành Phật. 
 

 Tạo hoá là sao?  
 Tạo hoá có nghĩa là biến hoá con người, cho tốt hơn và văn minh hơn.  
 Trời Phật giúp cho mình sống lâu, sống vui và sống tồn. Nhưng mà con người tự huỷ hoại 

sự sống lâu và sống vui. 
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 Không tu thì tự chia cắt và sát hại nhau. Sát hại nhau, thì phải có địa ngục không? Ai vào 
địa ngục? Chính mình vô. 

 

 Không tu cho mình thì hai phe: Giữa chánh và tà, đều vô địa ngục.  
 

 Tại vì, cái tội mình, chánh diệt tà và tà diệt chánh. Nên thế gian sanh ra nổi loạn: 

  
 Phe nầy và phe kia!  

 

- Phe nầy là một phe, một nhóm nhỏ thấy được sự không công bằng, nên nói ra những sự bất 
công và chủ trương của phe kia.  

 
Hai phe công kích nhau, vì sự quyền lợi của cá nhân.  

 

Phe nầy đã kích phe kia 
Hai bên tranh lợi, tạo nhiều chủ trương 

Chủ trương trong lý hẹp hòi 
Tại vì ích kỷ, tại vì tham danh 
 

Một bên vì quyền lợi, quyền hành đã lập, thế nên phải bảo thủ cái địa vị sẵn có. Tạo dựng ra 
nhiều bè phái, để giữ vững địa vị, hơn là giữ vững giang sơn.  

 
Một bên, vì thấy lòng tham lam ích kỷ của con người quá lớn. Không lo cho nước nhà hạnh phúc, 
mà lo cho cá nhân nhiều hơn. Thế nên ở bên trên, nội bộ hai phe, đã có những chiêu bài, bất 

trắc ngấm ngầm hại nhau, thì hỏi sao bên dưới, ruồi muổi lại bình yên. 
 

Ruồi muổi bên dưới, không bình yên là bên trên mất trật tự. Bởi vì, sự trật tự bên trên của cá 
nhân không có, thì làm sao bên dưới an toàn. Triều đại nào cũng như triều đại nấy, không có 
khác nhau.  

 
Triều nào cũng giống triều nào 

Cũng là hình thức, cho người tá danh 
Ông lên Bà xuống cũng nhiều 

Ông nào bà nấy, cũng tiền với nhau 
 

Ông nào, bà nào cũng cố địa vị quyền hành, tưởng cái quyền hành của mình đang nắm trong 

tay, là sai khiến được người nầy, người kia.  
Mình lầm to! Sở dĩ, họ làm theo là họ cũng như mình, không muốn cái địa vị mất, cái miếng ăn 

mất, nên họ bất chấp việc đúng, việc sai họ làm. Họ làm là vì miếng ăn, vì chức vụ.  
 
Chủ sao thì tớ vậy! Nên những người tranh nhau về quyền hành địa vị, rốt cuộc cũng như con cá 

giành mồi. Tại vì, làm lớn mà tham quyền cố vị, tham thì phải giành giựt, giành giựt thì mới đem 
ra thủ đoạn. Thủ đoạn là hại người hại đồng bạn, hại đồng hành. Nói xấu người nầy, nói xấu 

người kia. 
 
Người tốt thì đốt đuốc tìm không ra, mà người xấu đi đâu thì cũng gặp. Đi vô công sở thì đã gặp 

người nịnh bợ, đi ra ngoài đường thì gặp kẻ bất lương, về tới nhà thì gặp người nặng trược. Tới 
chỗ nào cũng trược, thậm chí vô chùa, vô nhà thờ cũng bị trược.  

 
Còn tiếp kỳ sau……… 


