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SỐ 121 NGÀY 21 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. 

 
XUÂN ẤT MÙI 2015  

 
Kệ 

 
ẤT Mùi kính chúc, quý Bác Cô 

Quý Huynh qúy Tỷ, hưởng thanh bình 
Điển quang của Phật, Trời ban chiếu 

Cho người hành thiện, luyện Nam Mô 
 

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. 

1037. Hỏi: Người tu Vô Vi, mà xen vào việc gia đình của người khác, có tốt không? 

1038. Hỏi: Ngoại cảnh là gì, xin anh Lợi giải thích dùm, cám ơn? 

1039. Hỏi: Nguyên do gì, nhà tôi khắc khẩu? Xin anh giải thích, cám ơn. 

1040. Hỏi: Làm cách nào để hết khắc khẩu? 

1041. Hỏi: Tại sao phải khắc khẩu, ăn uống cũng không hạp, kể cả ăn chay? 

1042. Hỏi: Tu thiền gia đình sẽ được bình an, có đúng không? 

1043. Hỏi: Tại sao phải ăn chay? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2015 

1037. Hỏi. Người tu Vô Vi, mà xen vào việc 

gia đình của người khác, có tốt không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình xen vào thì bị rối trí, 
khó tu tịnh.  
 

Kệ 
 

Hồn tu thì phải, giữ lấy thân 
Từ quang chưa đạt, hãy khoan bàn 
Việc đến, việc đi, luôn còn đó 

Tu thiền dung dưởng, tốt thân ta 
 

Odense, ngày 13/02/2015 
 

1038. Hỏi. Ngoại cảnh là gì, xin anh Lợi giải 
thích dùm, cám ơn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Ngoại cảnh là việc bên ngoài 
khối óc, mình đem nó vô. Như chuyện ruồi bu, 

muối, đường, quần áo, cô bảy, anh ba.v.v. 
 

Kệ 
 
Ngoại cảnh đem vào, rất khó tu 

Bận rộn cho ta, dính Ta Bà 
Điển quang sẽ mất, tu trì trệ 

Công phu khó đạt, bệnh càng tăng 
 

Odense, ngày 14/02/2015 

1039. Hỏi. Nguyên do gì, nhà tôi khắc 
khẩu? Xin anh giải thích, cám ơn.  

 
Đáp: Dạ thưa; Người khắc khẩu là luôn 

luôn muốn đi ngược đường và không kính ai.  
 
Kệ 

 
Con người nhỏ mọn, tánh ghét ưa 

Việc nhỏ làm to, hét la làng 
Khối óc trong đầu, luôn tranh cải 
Thường hay đau nhứt, bệnh tim gan 

 

Odense, ngày 15/02/2015 
 
1040. Hỏi. Làm cách nào để hết khắc khẩu? 

 
Đáp: Dạ thưa; Anh tu thiền, Phật sẽ giúp cho 

mình qua dễ dàng.  
 
Kệ 

 
Tu thiền điển giải, được nghiệp duyên 

Trời Phật giúp anh, giải nổi phiền 
Bệnh hoạn Ta Bà, không mắc vướn 
Soi hồn niệm Phật, sẽ bình yên 

 

Odense, ngày 16/02/2015 

 
1041. Hỏi. Tại sao phải khắc khẩu, ăn uống 

cũng không hạp, kể cả ăn chay? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đó là khắc tinh ai cũng có. 

Nghiệp duyên nên giải, không nên oán. 
 

Kệ 
 
Khắc tinh khó giải, khó ăn chay 

Kể cả đứng đi, cũng khó lòng 
Ruột đã tréo trồng, nên phải giải 

Ngày đêm niệm Phật, nhớ ăn chay 
 
 

Odense, ngày 17/02/2015 

1042. Hỏi. Tu thiền gia đình sẽ được bình an, có 
đúng không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Anh tu thiền thực hành theo 
phương pháp chắc chắn sẽ có kết quả khả quan. 

 
Kệ 

 
Tu hành giải trược, sẽ bình yên 

Trời Phật giúp ta, sống thực thà 
Nhứt quyết tu hành, anh sẽ đạt 
Đừng nên lười biếng, khó bình yên 
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Odense, ngày 18/02/2015 
 

1043. Hỏi. Tại sao phải ăn chay? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bao nhiêu năm ăn chay, cũng chán. Trược quá nhiều trong mình. Con thú bệnh, 

mình cũng bệnh. Ăn thịt nhiều, điển thú nằm trong máu, sân si và tham dục. Ăn thịt thú thì 
tương lai sẽ trả nợ lại thú. 

 
             Kệ  
 

            Thiền tu chay tịnh, điển sẽ thanh 

             Cốt cách người thanh, tránh giựt giành 
             Xác thú trong mình, hay tranh chiến 

             Tham lam sân dục, mãi còn tranh 
______________________________________________________________________________________ 

 

Odense, ngày 19/02/2015 
 

1044. Hỏi. Tu tụng kinh, ăn chay có thành đạo không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu phải tịnh, tụng là động. Tu theo Phật Vô Vi là không có tụng. Tụng sẽ 

đi sai đường Đức Phật Thích Ca.  
 

Tu ăn chay là tu ăn chay. Phải dùng điển quang mới thành công. Con nai ăn cỏ, cũng là ăn 
chay. 
 

            Kệ 
 

            Tu hành cần thiết, học điển quang 
            Sưả sang nội tạng, tới thiên đàng 
            Thanh lọc điển hồn, trong các giới 

            Thành tâm tu học, trở về không             
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To sprogede dansk/vietnamesisk digter 

HVER GANG EN SOLDAT BLIVER 
DRÆBT 73. 

 
Den første gang en soldat bliver dræbt 
Har han og hun sagt 

At de er dybt berørte 
Og at de er meget kede af det 

 
Anden gang en soldat dør 
Anden gang har han og hun sagt 

At de er dybt berørte 
Og at de er meget kede af det 

 
Tredje gang en soldat bliver dræbt 
Tredje gang har han og hun sagt 

At de er meget dybt berørte 
Og at de er meget kede af det  

 
Endnu flere gange er soldater blevet 

dræbt 
Endnu flere gange har han og hun sagt 
At de er dybt berørte 

Og at de er meget kede af det 
 

Et hundrede gange er soldater døde 
Og et hundrede gange har han og hun 
sagt 

At de er dybt berørte 
Og det gjorde han og hun altid, når 

soldater døde 
 
Mens vi alle ved, at han og hun ikke er 

berørte 
Hvis de er virkeligt berørte 

Så må han og hun holde op 
Med at udsende soldater 
 

Hver gang en soldat er blevet dræbt 
Hver gang har han og hun sagt 

At de er virkelig dybt berørte 
Tror vi på dem? 
 

 
Vi er en meget kær ven 

Som sender en kærlig hilsen til dem 
Og vi beder dem om barmhjertighed 
I skal elske soldaterne, ligesom I elsker 

jer selv 
Thanh Loi Le 

 
Thơ song ngữ Việt/Danmark 

Một Lần Chiến Sĩ Tử Vong 
 

 
Một lần, chiến sĩ tử vong 
Một lần, Hắn nói vài lời ủi an 

Nói rằng, người rất đớn đau 
Nói rằng, Hắn rất thiệt là khổ tâm 

 
Hai lần, chiến sĩ tử vong 
Hai lần, Hắn nói vài lời ủi an 

Nói rằng, Hắn rất đớn đau 
Nói rằng, Hắn rất thiệt là khổ tâm 

 
Ba lần, chiến sĩ tử vong 
Ba lần, Hắn nói vài lời ủi an 

Nói rằng, Hắn rất đớn đau 
Nói rằng, Hắn rất thiệt là khổ tâm 

 
Nhiều lần, chiến sĩ tử vong 

Nhiều lần, Hắn nói vài lời ủi an 
Nói rằng, Hắn rất đớn đau 
Nói rằng, Hắn rất thiệt là khổ tâm 

 
 

Trăm lần, chiến sĩ tử vong 
Trăm lần, Hắn nói vài lời ủi an 
Nói rằng, Hắn rất đớn đau 

Nói rằng, Hắn rất thiệt là khổ tâm 
 

 
 
Hắn không dấu được chuyện nầy 

Nếu mà Hắn thật tỏ lòng biết thương 
Hắn mau dừng lại chiến trường  

Hắn mau dừng lại mối tình tan thương 
 
 

Mỗi lần chiến sĩ tử vong 
Mỗi lần Hắn cứ dùng trò nói năng 

Nói rằng hắn rất sót thương 
Nhưng mà chắc chắn việc nầy chẳng 
thương! 

 
Chúng mình bạn tốt rất thương 

Kính xin gởi đến tình thương đến người 
Xin người cảm động xót thương 
Yêu người lính chiến như yêu chính người 

 
Thành Lợi Lê 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 
CHÁNH TÀ LẨN LỘN 

NÁO LOẠN THẾ GIAN 

 
Tiếp theo kỳ trước……… 

 
Hỏi tại sao những chỗ linh thiêng nầy mà cũng trược? 
 

Ông to cũng trược, mà ông nhỏ cũng trược. Trược nó bám đầy đường, đầy nhà, đầy cả không 
gian thì chỗ nào mình tránh khỏi.  

 
Làm sao trách được khí âm 
Nó quanh nó quẫn, khắp cùng không gian 

Đi đâu cũng bị trược xâm 
Không tin thì thử, thì đi dính liền 

 
Trược là tà khí, nó xâm nhập, làm cái gì cũng bị hoảng hốt, làm cái gì cũng bị trục trặc, làm cái 
gì cũng nhờ âm binh, thần thánh phù hộ. Riết rồi bị âm binh, thần thánh nó sai khiến luôn.  

 
Chỗ nào mà chứa nỗi tham 

Cái tham không không đáy, biết đâu mà lường? 
Không đo không lượng sức mình 
Tới khi mình chết, tội hình quá to 

 
Tham cho mình, rồi lại bày cái tham cho chồng vợ, con mình leo lên, rồi bày cái tham, trong chỗ 

linh thiêng tu hành. Người nào cũng vậy, thì hỏi sao người đời không oán than.  
 

Từ đời nầy, cho đến đời kế tiếp thì hỏi sao không nghèo, không dốt nát. Con người dốt nát, lụn 
bại là quá tham. 

 

Muốn khỏi lụn bại, thì mình nên học thiền. Vì Đức Phật tu thiền, mới dẫn mình thoát ra đường 
lụn bại. Vì từ xưa cho tới giờ chưa có cấp cao ông lớn, chịu học Phật Pháp. Nên làm cấp cao, mà 

lụn bại dài dài. Mình trị tánh tham mình không được, mà làm sao trị ai.  
 

Ông nào đạo cao, làm cao cũng tham lam như núi. 

 
Dùng học thuyết đời, lý luận đời mà doạ gạt người đời. Người đời họ biết nghe, họ biết thấy, họ 

biết những gì, mình làm.  
 
Bửa nay họ tin tưởng luận thuyết mình nói, ngày mai họ không tin tưởng nữa, là họ tẩy chay 

mình ngay.  
 

Mình làm chức cao, mình nói gạt, hai ba chục ngàn người thì được, chứ làm sao nói gạt cả trăm 
triệu người. Nên các ông trùm làm một thời gian, từ lãnh đạo trở thành lãnh tội. Ở khắp thế giới 
thấy xảy ra hoài.  
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Làm cho thật lớn thật to 

Tưởng mình cao cả, tưởng mình tài hay 
Tội to mà chẳng có lo 
Con đường tham vọng, tạo nhiều u mê 

 
Lãnh đạo Phật Pháp giải thích: 

  
Lãnh có nghĩa là mang trách nhiệm, còn Đạo là con đường quân bình.  
 

Mà các cấp lãnh đạo thế giới, không chịu tu, không chịu học đạo, thì làm sao biết đạo là quân 
bình. Nên mấy ông lãnh đạo, chỉ binh đạo mình, và đè bẹp đạo người. Vì cái tánh ích kỉ.   

  
Quân bình mình không có, thì làm sao lập thế bình quân, mà đưa nước nhà thống nhất, nhân 

dân hạnh phúc.  
 

Muốn bình quân đất nước thì trước hết, lãnh tụ phải quân bình cơ tạng. Bằng điển quang tu 

thiền. 
 

Cơ tạng quân bình hay không, thì mình cũng tự tính ra.  
 

 Quân bình không có: Thì thiên vị, đạo nầy, đạo kia 

 Quân bình không có: Thì kỳ thị chủng tộc và phân biệt người nầy khác, người kia khác 
 Quân bình là không có: Thì tham lam và ích kỷ  

 Quân bình là không có: Thì sẽ bị nhiều bệnh tai biến 
 

 Muốn được quân bình, là chuyện dễ làm.  

 
Không học đạo thì không bao giờ biết đạo là quân bình, mà học không đúng đạo, cũng không 

đạt được quân bình.  
 

 Quân bình là sự kích động và phản động.  

 
Hai chiều cùng tiến hoá như nhau không có chiều nào trược và cũng không có chiều nào thanh.  

 
Không có chiều nào tà và cũng không có chiều nào chánh. 
 

Tại Sao kỳ vậy! Vì đây là Siêu lý. 
 

 Nếu không có trược thì lấy gì anh được thanh.  
Mà nếu anh, nói rằng anh đạt thanh, thì anh sẽ trược.  
 

Thanh mà không còn thanh nữa, mới thật sự là toàn thanh. Bởi vì, luôn luôn lúc nào cũng là 
thanh rồi, thì còn gì phải nói ta là thanh. 

 
 Nếu không có ác thì lấy gì anh thiện.  

Bởi vì, chính cái ác, nó giúp cho anh thiện.  

 
Thiện, mà không còn thiện nữa, mới thật sự là toàn thiện. Bởi vì, luôn luôn lúc nào cũng thiện, 

thì còn cái gì nói nữa, cho hao hơi.  
 

 Nếu mà không có tà thì lấy gì chứng minh anh là chánh. Biết mình chánh là nhờ nó tà.  
 Nên Chánh đạo, thành đạo, quán thông đạo, không chê tà và không nản tà. 
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 Nếu mà cho rằng mình là chánh thì là anh sẽ tà. Bởi vì, mình là chánh, mà còn phân biệt 
sao? 

 

 Mà chánh, không còn chánh nữa, mới thật sự là toàn chánh.  Ai nói mình sao, mình cũng 
chấp nhận. Họ chửi mình tà, mình cũng làm thinh. Tới giai đoạn nầy, lương tâm mình biết 

thôi. Thì mới dùng pháp Phật cứu thế. 
 

 Tà cũng cứu, mà chánh cũng cứu luôn.  

 
 Thay vì giết một, cứu một, như người đời họ đã làm. Hiện tại chánh tà, họ đang diệt nhau. 

 
 Còn Phật Pháp Vô Vi cứu cả hai luôn.Thì đây có phải là lời siêu lý không! 

 
 Người cho mình là chánh như là Mỹ và những nước khác cũng tự cho mình là chánh. 

Chánh nó ghét Tà. Nó ghét Tà là nó phải diệt Tà. Đã diệt Tà rồi thì lấy gì là chánh nữa mà 

xưng ta là chánh. 
 

 Còn người bị cho là Tà, thì họ không ưa chánh. Chánh cái gì mà chánh.  
 
Rồi tà tiếp tục diệt chánh, đã mang danh tà, hôm nay diệt lại chánh nửa. Thành ra mang tiếng 

nhiều thêm. 
 

Nên giữa Tà và Chánh, họ tự diệt lẫn nhau. Hai người chánh và tà nầy, cần tu, để giải thoát 
ra cái vòng lẫn quẩn. 

 

 Làm người ở trên đời nầy, không tu, ai cũng ác, cả tà, lẫn chánh.  
 

 Nếu là chánh, thì mình thấy mình, luôn luôn, lúc nào cũng sai.  
 

 Có tu thì lập lại quân bình, thì mới bình quân được cả, Tà lẫn Chánh.  

 

 Tà cũng là của Thượng Đế, mà Chánh cũng là của Thượng Đế luôn. 
 

 Cấp bậc nầy là của Thượng Đế, là cán cân của chơn đạo. Bởi vì cái nào cũng tiến. 

 
 
BÌNH QUÂN 

 
Vạch ra chơn lý hẳn hòi 

Cho người nhìn thấy, con đường mình đi 
Từ bi trí dũng khắc ghi 
Đông tây nam bắc, bốn bề anh minh 

 
Đạo đời mình phải hy sinh 

Lấy từ nhân đạo, để mà đối nhau 
Cùng chung một hướng đổi trao 
Giúp người giúp đạo, thoát vòng đấu tranh 

 
Đấu tranh chỉ hại cho mình 

Người nào cũng phải, giúp cho dân hiền 
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Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 
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Dân hiền đất nước văn minh 

Văn minh Phật Pháp, giúp người tiến nhanh 
 
Tiến lên xoá hết nỗi phiền 

Con đường động loạn, tự mình dứt ngay 
Quân bình tâm thức lại hay 

Tình thương đạo đức, giúp cho dân hiền 
 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 


