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SỐ 131 NGÀY 01 THÁNG 06 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. 

 
ĐIỂN LÀNH 

 
Kệ 

 
Điển lành ban rải, pháp Vô Vi 

Gắng công hành tốt, tất sẽ thành 
Vốn liếng của Trời, đừng bỏ vỡ 

Cấy trồng nhịn NHỤC, vượt biển đông 
 

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. 

1122. Hỏi: Thành tâm tu, khi chết sẽ về đâu? 

1123. Hỏi: Tu không đúng, chết sẽ về cõi nào? 

1124. Hỏi: Tu làm sao, biết mình tu đúng? 

1125. Hỏi: Làm sao thấy mình sai? 

1126. Hỏi: Nhát gan, khó tu tiến đúng không, làm sao hết nhát gan? 

1127. Hỏi: Tu mà bị đánh đập, muốn bỏ tu, xin thiền gia chỉ dạy? 

1128. Hỏi: Tu như chú Lợi, có giúp được ai không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/05/2015 

1122. Hỏi. Thành tâm tu, khi chết sẽ về 

đâu? 
 

Đáp: Dạ thưa. Thành tâm tu sửa, sự sai 
lầm, khi chết sẽ về Thiên Đàng. 
 

Kệ 
 

Thành tâm tu nguyện, sửa tâm can 
Dùng pháp Vô Vi, để sưả mình 
Thanh lọc điển hồn, trong sẽ sáng 

Thiên Đàng ánh sáng, Bác tiến sang 
 

Odense, ngày 23/05/2015 
 

1123. Hỏi. Tu không đúng, chết sẽ về cõi nào? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu làm những điều gian manh, 

dối trá, lường gạt, sát hại là tu sai. Bệnh hoạn, 
chết sẽ đi theo cõi âm. 

 
Kệ 

 
Kiếp nầy xin nguyện, phải tu thân 
Để cho tâm tánh, được yên lành 

Tránh không sát hại, làm điều trái 
Vun bồi cái tốt, tại tâm ta 

 

Odense, ngày 24/05/2015 

1124. Hỏi. Tu làm sao, biết mình tu đúng? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu thấy mình sai là chánh. 

 
Kệ 

 
Dễ dàng học Phật, pháp Vô Vi 
Có điển Vô Vi, viết chỉ đường 

Đạo tiến quân bình, tâm nắm giữ 
Nhận mình tu sái, lại tu thêm 

 

Odense, ngày 25/05/2015 

 
1125. Hỏi. Làm sao thấy mình sai? 
 

Đáp: Dạ thưa; Soi hồn cho đúng đắn. 
 

Kệ 
 
Có pháp soi hồn, ở trong tay 

Bác nên soi sáng, gắng công thiền 
Điển hồn của Bác, luôn luôn sáng 

Thực hành niệm Phật, tự mình minh 
 

Odense, ngày 26/05/2015 
 
1126. Hỏi. Nhát gan, khó tu tiến đúng 

không, làm sao hết nhát gan? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nhát gan là nhát vía. Muốn 
hết nhát vía, thử chịu trận.  
 

Kệ 
 

Một lần chịu trận, sẽ hoá tan 
Nhát gan, nhát vía, sẽ giảm lần 
Cứ thế thực hành, thêm trận mới 

Từ từ trí DŨNG, Phật hiện ra 
 

Odense, ngày 27/05/2015 

1127. Hỏi. Tu mà bị đánh đập, muốn bỏ tu, xin 
thiền gia chỉ dạy? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu mà bị họ đánh đập, thì Bác 

coi cũng như không, ráng tu thêm.  
 
Kệ 

 
Tâm nguyện tu hành, không giữ lấy 

Đã là pháp chỉ, quyết tu thân 
Dạy xác phục quyền, ông chủ tốt 
Cứu mình giúp họ, vía hồn quy 
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Odense, ngày 28/05/2015 
 

1128. Hỏi. Tu như chú Lợi, có giúp được ai không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người nào có duyên thì con giúp hết bệnh, tật, khổ, đau, buồn tủi và sống thọ 

thêm.  
 

             Kệ  
 

             Khổ đau buồn tủi, nếu ngộ duyên 
             Con giúp Bác Cô, giải nổi phiền 

             Phước đức của mình, tu sẽ đạt 
             Điển quang thanh nhẹ, sống thọ lâu 
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83. Thơ song ngữ việt/đan mạch 

ALLE SKAL VÆRE MED TIL AT UNDERSKRIVE AFTALER 

CẢ THẾ GIỚI SẼ KÝ VÀO HIỆP ƯỚC LÀM GIẢM KHÍ CO2 

NẾU MỌI NGƯỜI TỰ NGUYỆN ĐÓNG GÓP 

 
HVIS VI GØR DET FRIVILLIGT 
REDUCERES CO2 UDSLIPPET 

 
Rige mennesker har nogle gang bedt 

Gud om at give dem et langt liv 
Og fattige mennesker har gjort det 
samme 

Alle mennesker har det samme ønske 
 

Livet er meget kort 
Hvis vi ikke passer på, så kommer der 
hurtigt sygdom 

Alle skal rehabiliteres 
Ånden og kroppen i harmoni, så lever vi 

længere 
 
Nu er luftforurening farligere 

Alle lande har dårlig luft i skyerne 
Folk græder utrolig meget 

De syges antal vokser og menneskerne 
klager  

 
Rige lande har fået flest skader 
Luft forurening kører rundt i alle lande 

Der kommer flere sygdomme og nye 
sygdomme forvirrer os 

Årsager er luft forurening, men folk 
regner ikke med det! 
 

Børn har fået lunge infektion 
Influenza, hoste, allergi, astma og lunge 

betændelse 
Vi får svært ved at trække vejret og virus 
opstår i næsen 

Vand i øjnene, og kløe hele tiden 
 

Ældre har fået forkølelse og influenza  

 
NẾU MỌI NGƯỜI TỰ NGUYỆN ĐÓNG 
GÓP LÀM GIẢM KHÍ CO2 

 
Người giàu có lúc cũng xin 

Ơn Trên ban bố cho mình sống lâu 
Người nghèo cũng muốn thọ lâu 
Hai người cùng một ước nguyền giống 

nhau 
 

Cuộc đời biến mất rất mau 
Nếu không gìn giữ, bệnh đau tới hoài 
Ai ai cũng phải dồi mài 

Tâm thân ổn định, mới mong sống dài 
 

 
 
Bây giờ khí hại quá tai 

Nước nào cũng có, phát sinh cả Trời 
Nhơn sinh lại khóc tơi bời 

Bệnh đau tới tấp, nước nào cũng than 
 

 
Nước nào giàu có nhiễm nhiều 
Khí dơ bay tỏa, khắp miền dân gian 

Gây thêm bệnh hoạn hoang mang 
Người ta không biết, bởi vì khí dơ 

 
 
 

 
Trẻ con thì bị nhiểm trùng 

Thương hàn, ho, suyển, phổi thì bị dơ 
Mũi thì nghẹt thở viêm xoan 
Mắt thì chảy nước, ngứa hoài không thôi 
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I fire sæsoner, og hvordan lever de 

længere 
Kører vi i bil, så bliver vi smittet af røgen  

Og i fabrikker er der luft forurening 
mange steder 
 

 
Vi alle er omringet af luft forurening 

Alle steder er optaget og vi kan ikke 
slippe fra det 
Luft forurening kommer fra maskiner 

I mange tusinde år og nu er luften meget 
beskidt 

 
Naturen bliver skadet for meget 
Mennesker bliver syge og ved ikke, hvad 

årsagen er! 
Nu vil vi reducere sygdom 

Alle landene kan reducere CO2 med 
frivillig indsats 

 
Underskriver aftaler hvert år om 
reducering af CO2 

Frivilligt bidrager vi med min 1-2 procent 
Og næste år sætter vi det op med 2-3 

procent mere 
Om 20 år bliver alle landene rene med en 
glad frivillig indsats 

 
Alle lande har ansvar og bidrager 

Ikke nogen bekymring, landene dufter 
rent 
Hvilket land vil forsætte med CO2 

udslippet 
Så sygdom vil spredes og landets folk 

bliver fattigere 
 
Husk! vi må ikke tvinge dem til at opfylde 

vores krav 
Men det gør vi heller ikke! 

Husk! landenes leve standard er forskellig 
Og mennesker er også forskellige 
 

Det er en god idé at reducere CO2 med 
frivillig indsats 

Vi er enige om 
At gøre verden ren 
Vi er rene og lever længere 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

Già thì sốt nóng triền miên 

Mùa nào cũng bị, lấy gì sống lâu 
Đi xe thì hít khí dầu 

Vào trong nhà máy, khí đầy khắp nơi 
 
 

 
Ai ai cũng bị bao vây 

Chỗ nào cũng bị, lấy gì thoát ra 
Khí dơ, máy móc gây ra 
Hằng nhiều thế kỷ, bây quá dơ 

 
 

 
Thiên nhiên thì hại rất nhiều 
Người ta thì bệnh, bệnh hoài không hay 

Bây giờ muốn bớt bệnh đau 
Nước nhà tự nguyện, giảm phần khí dơ 

 
 

 
Ký vào hiệp ước mỗi năm 
Tự nguyện đóng góp 1-2 phần trăm 

Năm sau sẽ đóng nhiều hơn 
20 năm tới nước nào cũng vui  

 
 
 

 
Nước nào cũng góp với nhau 

Lo chi không sạch, nước mình thơm tho 
Nước nào khí đốt, chưa lo 
Bệnh tình sẽ phát, dân nghèo khắp nơi 

 
 

 
 
Nhớ đừng ép buộc người ta 

Trong khi mình cứ, dùng từ ba hoa 
Nước thì đời sống khác nhau 

Con người nhận thức, khác nhau sự đời 
 
 

Góp phần tự nguyện là hơn  
Chúng tôi nhứt trí, hoan nghênh một lòng 

Làm cho sạch sẽ thế gian 
Người nào cũng đẹp, thọ lâu sống hiền 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

TUỔI TRẺ DI ĐÀ - TUỔI GIÀ THỌ MÃI 

 

 

Kệ 
 

Điển quang Trời Phật chiếu ban 

Cho người tuổi trẻ, cũng như tuổi già 
Thông minh khoẻ mạnh không già 

Kính người hiếu đạo, tạo nhiều phước duyên 
 

Kính lời 

Lê Thành Lợi 
 

 
Kính Thưa các Bác Bô Lão và các Bạn Trẻ. 

 
Hôm nay con xin phép các Bác Bô Lão và Bạn Trẻ, cho con nói về đề tài” Tuổi Trẻ 

Thông Minh, Tuổi Già Mạnh Khoẻ”. Tuổi trẻ muốn thông minh thì nên học pháp Thiền Vô Vi. Tôi 

bảo đảm là các Bạn sẽ trở thành một người thông minh ưu tú.  
 

Tại sao các bạn trở thành một người thông minh ưu tú?  
 
Khi mà các Bạn giác ngộ: Sự tu thiền trở về Thanh Tịnh thì các Bạn sẽ nhận được 

điển quang, sự ân chiếu của Bề Trên ban cho các Bạn.  
 

Sự ân chiếu điển quang của Bề Trên, không có cái gì ở trên thế gian so sánh bằng. 
Vàng bạc, châu báu, tiền tài, kễ cả ngai vàng cũng không sao, so sánh được.  

 

Anh có vàng bạc, châu báu và ngai vàng, mà Anh không biết về điển quang, thì cái 
có đó cũng đâu có cái gì lợi ích.  

 
Cái, mà gọi là Thanh Điển, Bề Trên ban cho Anh, thì bạc vàng, châu báu, mua không 

không được. Ông Vua, mua cũng không được.  

 
Anh tu Vô Vi thì Anh sẽ nhận được thanh điển của Cha Trời ban cho Anh. Cái nầy, 

chính tôi đã nhận được, nên nói ra cho các Bạn Trẻ, nên tu thì sẽ được sự ân ban Thanh Điển 
nầy.  

Hiện tại bây giờ, tuổi trẻ lại bỏ đi những cái gì, mà cha mẹ mong ước, Trời Phật 

mong ước. Đó là sự hiếu thảo và thông minh. 
 

Pháp môn nầy trước hết là dạy cho tuổi Trẻ, một ngày một hiếu hạnh thêm. Không 
nên thất kính với Cha Mẹ. Con người tuổi trẻ mà hiếu hạnh với Cha Mẹ thì Bề Trên, Trời Phật sẽ 

ban cho ân phước cho mình, thông minh và sáng suốt.  
 
Cái nầy là chuyện huyền bí ở cõi trên, Bề Trên cho phép Con nói ra sự thật để mình 

tu và đạt được cái thông minh.  
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Con cái bây giờ ít có khi hiếu hạnh với Cha Mẹ, con cái mà không hiếu hạnh thì lấy gì 
Cha Mẹ vui. Cha Mẹ không vui, không biết làm sao, nói với con cái. Mặc tình con cái muốn làm 
gì thì làm.  

Phương pháp nầy của Trời Phật truyền xuống thế gian, để dạy cho con người một 
ngày một hiền lành hơn và thông minh hơn. Người nào hiền lành thì Trời Phật sẽ ban cho sự 

thông minh. Còn người dữ thì từ từ cũng sẽ hiền hơn. 
 
Nhưng mà muốn trở thành hiếu hạnh với Cha Mẹ, phải có phương pháp dạy dỗ, của 

Trời Phật, thì tuổi trẻ mới ảnh hưởng tốt.  
 

Phương Pháp tu thiền nầy dạy bằng Điển Quang, chứ không phải cái phương 
pháp tầm thường. Cho nên mình tu cái pháp Thiền nầy, nó thông minh hơn. 

 
- Mình là một người yếu đuối, sẽ trở thành một người mạnh dạn. 
- Mình là một người bệnh hoạn, trở thành một người khoẻ mạnh. 

- Mình là một người ngu dốt, trở thành một người thông minh. 
- Mình là một người quỷ ma, trở thành Thánh Tiên Phật. 

 
Chuyện nào có, Con nói có, chuyện nào không, Con nói không. Con người, nếu tu Vô 

Vi, sẽ trở thành Thánh Tiên Phật. ”Nhơn nhơn giai thành Phật”.  

 
- Chỉ có dùng Điển Quang mới dạy dỗ được con người. Còn không dùng Điển 

Quang, không có cách nào đễ dạy dỗ. Tại sao?  
 

- Dạ thưa, là vì khối óc của con người bị nhiễm độc, thế nên trần gian, không có 

phương pháp khoa học nào dạy dỗ được. Nếu không nhờ điển quang của Phật 
Pháp.  

 
Phật Pháp dùng Điển Quang đễ dạy dỗ mình. Bởi vì, tuổi trẻ mà tu thiền thì tiến rất 

nhanh.  

 
Muốn làm một người tốt, trước hết phải hiếu hạnh với Mẹ Cha. Mẹ Cha, mà mình 

không hiếu hạnh thì mình hiếu hạnh với ai đây. Trời Phật nào chứa, sự không hiếu hạnh của 
mình? 
 

Sau nầy mình tuổi trẻ lớn lên, mình cũng lập gia đình, lúc đó mình cũng dạy cho con 
em mình hiếu hạnh. Mà hiện giờ mình không giác ngộ, học thiền để biết hiếu hạnh với Cha Mẹ 

mình trước. Thì sau nầy, con cái mình sinh ra. Làm sao, mình biểu nó hiếu hạnh với chính mình.  
 

Khi mà mình lập lại căn bản của chính mình lúc còn trẻ, thì sự thông minh sẽ đến với 

tuổi trẻ, một cách nhanh chóng. 
 

Nếu các bạn Trẻ nào không tin, thử tập một thời gian đầu. Nếu không có kết quả tốt, 
kêu tôi, chửi. Tại sao, tôi tiết lộ ra?  

 

Dạ thưa, tôi có trách nhiệm để nói ra sự thật, vì đây là ân sủng của Bề Trên cho 
người con nào thích thông minh. 

 
Con cái mà được hiếu thảo, thông minh. Cô Bác sẽ mừng. 

 
Đây là tôi nói sự thật. Nếu tuổi trẻ mình mà chịu khó tu thiền học hỏi, tôi bảo đảm 
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các Bạn Trẻ, cũng sẽ hết những bệnh di truyền mà do Cha Mẹ Ông bà để lại. 

 
- Tu đi, để trở thành một người con hiếu thảo. 
- Tu đi, để trở thành một người thông minh, khỏi bệnh hoạn.  

- Tuổi trẻ mà bệnh hoạn thì Cha Mẹ cũng lo, cũng nghèo.  
- Tuổi trẻ bây giờ mau chết non.  

- Chết non mà không biết tại sao, con cái mình chết non.  
- Cha Mẹ thiếu tu, nên thiếu đức, để lại cho con cái, thì con cái chết non, hay bệnh 

hoạn.  

- Cha mẹ mà tu thì con cái bớt chết non, bớt bệnh hoạn. Tại sao? dạ thưa là Cha 
Mẹ đã cấy phúc điền thì con cái và Cha Mẹ bớt tai nạn.  

- Tai nạn luôn lúc nào cũng xảy ra. Nếu mình tu dưỡng thì tai nạn sẽ chóng qua. 
Phúc đức sẽ tràn đầy. Trời Phật sẽ ân ban. 

 
- Tuổi già thì vợ chồng con, hiếu nhau. 

 

TUỔI TRẺ DI ĐÀ - TUỔI GIÀ THỌ MÃI 
 

Con đường dũng mãnh tiến lên 
Con đường Phật Pháp tu thiền sửa tâm 
Tuổi mình dũng mãnh từ tâm 

Tinh thần Phật pháp dạy cho hiếu từ 
 

Từ quang Đức Phật chiếu ban 
Dạy cho tuổi trẻ ngươn nầy biết tu 
Biết tu mới giải mê mù 

Thông minh sáng suốt là người chơn tu 
 

Từ đây thức tánh lại tu 
Để cho hiếu đạo, quý người sinh ra 
Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành 

Mình nên phải học, hiếu hành Trời ban 
 

Trời ban ánh sáng từ quang 
Để cho tuổi trẻ, tu thiền tiến nhanh 
Thông minh có sẵn trong mình 

Phải nhờ pháp điển, mở tâm linh mình 
 

Tuổi già mạnh khỏe lại xinh 
Thực hành pháp lý, tự mình tiến thăng 
Điển quang Trời Phật dạy răn 

Ráng hành tu sửa, thông minh hơn người 
 

Bấy giờ mới hiểu Phật Trời 
Tại sao lại dạy, tu thiền Điển quang 
Từ Bi ánh sáng toả sang 

Cho người hiền đức, thật thà hiếu trung 
 

Kính bái 
Con 

Lê Thành Lợi 


