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SỐ 158 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2016 

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. 

 
THANH ĐIỂN 

 
Kệ 

 
Thanh điển giúp mình, sống thọ lâu 

Thế gian động loạn, sống khó hoà 
Tu luyện điển hồn, thanh lọc mãi 

Tương lai bái kiến, điển quang Cha 

 
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. 

1345. Hỏi. Đi không đổi họ, về không đổi tên là sao? Xin anh giải thích. 

1346. Hỏi. Tại sao người tu, mình đổi tên, họ. Thay tên, đổi họ có tốt không? 

1347. Hỏi. Cây to lớn thì khó ngả và gặp giông bão cũng không sao? Đúng không, xin minh giải. 

1348. Hỏi. Người tu cao, to lớn thì khó ngả và gặp chuyện gì cũng, không sao, đúng không? 

1349. Hỏi. Tại sao anh hùng cũng phải quy y? 

1350. Hỏi. Tại sao tu, mình không nên đổi tên họ. Tu Vô Vi cứu được cửu huyền thất tổ, đúng 

không? 
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1351. Hỏi. Ngồi tu thiền Vô Vi, có đem lại hoà bình cho nhân loại không? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/02/2016 

1345. Hỏi. Đi không đổi họ, về không đổi 
tên là sao? Xin anh giải thích. 

 
Đáp: Dạ thưa. Anh hùng dám làm, dám 
chịu, không cần phải thay tên và đổi họ. Tên 

đẹp bề ngoài thì không có che đậy được cái 
tâm đen đuá tham lam. Tốt và xấu là do 

mình. Khi chết thì cũng khai tên thật:  
Ng V B. 
 

Kệ 
 

Anh hùng không có, đổi họ tên  
Thiện ác do ta, phải thức thời  
Tổ tông của mình, mong nó cứu 

Đổi tên, đổi họ, tổ tông sầu 
 

Odense, ngày 23/02/2016 

 
1346. Hỏi. Tại sao người tu, mình đổi tên, họ. 

Thay tên, đổi họ có tốt không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người thay tên và đổi họ là có 

hoàn cảnh khó khăn của họ. Tu cần nên giữ cái 
tâm cho chánh đáng. Việc thay tên và đổi họ, 

càng khó khăn lên thiên đàng. Một khi sổ hồng 
ân thiên đình đã giáng: Tên mình thì nên chấp 
nhận. 

 
Kệ 

 
Trở về thế giới, đại siêu sinh 
Không thấy hồn linh, ở thiên đình 

Tên tuổi của mình, không có đó 
Hồn linh lưu lạc, cõi u minh  

 

Odense, ngày 24/02/2016 

1347. Hỏi. Cây to lớn thì khó ngả và gặp 
giông bão cũng không sao? Đúng không, xin 
minh giải. 

 
Đáp: Dạ thưa; Cây to lớn, bị sâu ăn cũng 

phải tiêu. Ở trên đời nầy, không có cái gì 
vỉnh cữu. Cây càng lớn thì càng dễ bị đốn. 
Người giàu cũng phải bị, người khác hại. 

 
Kệ 

 
Giàu nghèo cao lớn, sống khó an 

Cây to cũng dễ, bị cưa mình 
Thân thể cây dùng, đem nhúm lửa 
Đốt lên thành khói, thế gian coi 

 

Odense, ngày 25/02/2016 

 
1348. Hỏi. Người tu cao, to lớn thì khó ngả và 
gặp chuyện gì cũng, không sao, đúng không? 

 
Đáp: Dạ thưa. Người tu cao, to lớn thì bị đòn, 

bị tội nhiều hơn. Càng to lớn thì trược nhiều, dễ 
bệnh hoạn, tu càng cao thì dễ sụp đổ hơn. Ở 
trên đời nầy, không có ai lớn hơn ai, ai tu cao 

hơn ai.  
 

Hiểu như vậy mới tiến hoá và không có chiến 
tranh tôn giáo và chiến tranh thế giới. Mình tu 
cao thì cũng cần hạt cơm, trái cà để mà dùng. 

Khi dùng thì không biết, cà và cơm ai ban.  
 

Nhìn lại con người và trái cà. Ai tốt hơn. 
 
Kệ 

 
Văn minh tiến hóa, của người thiền 

Học hỏi không ngừng, giải nhược tâm 
Dung điểm của mình, trong ánh sáng 

Sống thanh bình đẳng, chẳng cầu vinh 
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Odense, ngày 26/02/2016 

 
1349. Hỏi. Tại sao anh hùng cũng phải quy 

y? 
 
Đáp: Dạ thưa; Anh hùng nào cũng phải giết 

nhau. Người hung dữ thì không tốt, nó sẽ 
xảy ra chuyện buồn phiền trong tương lai. 

Rốt cuộc cũng phải sám hối. Khi mà sám hối 
thì không biết nơi nào quy y tu, để giải 
thoát. 

 
Kệ 

 
Người hùng cũng tới, lúc nạn tai 
Bệnh hoạn tim gan, mới thở dài 

Đầu óc điên cuồng, nhìn không hiểu 
Lo tu giải thoát, khỏi thế gian 

 

Odense, ngày 27/02/2016 

1350. Hỏi. Tại sao tu, mình không nên đổi tên 
họ. Tu Vô Vi cứu được cửu huyền thất tổ, đúng 

không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Khi mà anh tu, thì anh sẽ cứu 

được cửu huyền thất tổ. Nhưng người tu đổi tên 
và đổi họ, thì lấy gì họ cứu cửu huyền thất tổ họ. 

Nên tôi nói, tổ tông sầu, khi mình đổi họ và tên: 
Th Đa Lô. 

 
Kệ 
 

Cửu huyền chờ bạn, cứu họ lên 
Bạn nên làm sáng, tên họ mình 

Dũng chí tu thiền, mình phải có 
Không tham danh vọng, sống mới an 
 

  

 
Odense, ngày 28/02/2016 

 
1351. Hỏi. Ngồi tu thiền Vô Vi, có đem lại hoà bình cho nhân loại không?  

 
Đáp: Dạ thưa; Nếu anh tu Vô Vi đúng đắn thì chắc chắn anh sẽ đem lại hoà bình cho bản thân 
anh tốt, ít bệnh hoạn, sống lâu hơn có thể 100 tuổi, sống thanh bình và yên ổn.  

 
Thiên hạ không hòa bình là vì tu, tham lam, đố kị, ghanh ghét, tị hiềm.  

 
Những điều nầy nên dùng tâm điển của Phật Gia mới tẩy sạch.  
 

Dù có trình độ, cao học, tiến sĩ, khoa học, Thánh Thần Tiên nào, cũng vẫn còn chiến tranh như 
thường. 

 
             Kệ 
 

             Hoà bình trở lại, với chính ta 
             Nếu anh tu luyện, cho thật thà 

             Dùng điển Di Đà, thanh lọc mãi 
             Tương lai tự tại, sống thọ an 
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Odense, ngày 29/02/2016 
 

1352. Hỏi. Thanh điển là sao?  
 
Đáp: Dạ thưa; Mình muốn đạt thanh điển của bề trên chiếu là mình phải chịu đựng được, sự 

nặng trược, cực khổ, đói nghèo, chịu nhục và không sợ chết.  
 

Nhờ cái phản động lực trì kéo nầy, nó mới đem mình lên cõi cao thanh nhẹ. Muốn có sự thanh 
cao, thanh nhẹ và cực thanh là mình phải trì chí, đừng có thụt đầu thối lui trong thử thách. 
 

Thiền được được thanh điển thì bộ đầu được rút, thì điển chạy nhột, nhột trên bộ đầu. Lúc nầy 
thì tâm ma sẽ biến mất, thế vào đó tâm từ bi và mong muốn học đạo.  

 
Người không học thiền điển quang thì không biết thanh điển mình có. Nên tâm ma thường hay 
bộc phát và bị dồn nén ở rún. 

 
Quý vị uống thuốc Phật nhiều, hít thở điển quang nhiều thì sẽ giải toả vấn đề uất ức nầy. Uống 

thuốc Phật, sẽ khai ngộ chân lý.  
 

Nếu hành giả, đạt được chỗ nầy thì mới chứng ngộ được chữ: DŨNG trong Vô Vi, điển quang 
trường sinh học.  
 

Tu để phát quang trí tuệ và thọ lâu.  
 

Điển quang của hành giả, nằm trong sự thanh tịnh. Muốn có sự ban chiếu điển quang thanh 
nhẹ của Trời Phật thì mình phải:  
 

             Kệ 
 

             Đối đầu thực hiện, hứa phải tu 
             Dũng chí nơi ta, cứ phải hành 
             Tâm đạo của mình, sẽ bật sáng 

             Điển quang pháp Phật, chuyển nhiệm mầu  
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
104. Thơ song ngữ Việt/Danmark 

HVAD ER BUDDHA? PHẬT LÀ GÌ? 

 

Folk siger, at Buddha er så langt væk 
Folk kan ikke se, hvor Di Da Buddha er! 

Han er alle steder 
Hvis vi lærer Viet Nam Vo Vi energi 
meditation, så opdager vi det straks 

 
Nu skal vi ikke leve et luksusliv 

Prøv at træne energi meditation, så ser vi 
Buddha med det samme 
Buddha er mild og barmhjertig 

Han er hårdt liv og er i vores sind 
 

Buddha har lært og har oplevet satans 
verden 
Han har forstået og overvundet kaos 

Buddha har sluppet kaos og søger den 
blide linje 

Buddha er ikke forbundet med seksualitet 
 

Buddha respekterer menneskers lighed 
Buddha har forstået både loyaliteten og 
selvtilliden 

Buddha er rundet af sorgen og lidelsen 
Derfor hjælper Buddha de lidende og de 

sørgende, men verden tror det ikke 
 
Buddha har ikke klaget over noget 

Han har accepteret alle ulemper 
Buddha er vores tanke 

I Buddha er vi gode, hvis sindet er i 
harmoni 
 

Vores sind er ikke langt fra Hans sind  
Hvis vi studerer Vo Vi buddhismen, så er 

Buddha som vi 
Buddha er et almindeligt menneske, som 
vi forstår 

Men Han opnår rituel oplysning, fordi Han 
er ærlig med sin lidelse og sorg 

 
Med venlig hilsen  
Thanh Loi Le 

 

 

Người ta nói Phật rất xa 
Người ta không thấy, Phật Đà ở đâu! 

Ở đâu cũng có Phật Đà 
Nếu ta học hỏi, pháp thiền trong ta 
 

 
Bây giờ đừng có xa hoa 

Ráng hành pháp Phật, mở ra Phật liền 
Phật là thanh nhẹ, từ bi 
Phật là khổ hạnh, Phật là tâm ta 

 
 

Phật là học cõi Ta Bà 
Quán thông động loạn, Phật Đà đã qua 
Phật là bỏ động tìm thanh 

Phật là không có, giao du chữ tình 
 

 
 

Phật là biết trọng nhơn sinh 
Phật là biết nghĩa, hiếu, trung vẹn toàn 
Phật là từ khổ mà ra 

Thế nên giải khổ, thế gian chẳng màn 
 

 
 
Phật thì chẳng có kêu van 

Có sao chịu vậy, trái oan chẳng hờn 
Phật là bản tánh cuả ta 

Trong ta có Phật, nếu mà định tâm 
 
 

Tâm mình tâm Phật chẳng xa 
Nếu ta học Phật, Phật thì là ta  

Hiểu ra Phật cũng là người 
Tu hành đạt đạo, bởi vì thật tâm 
 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Ông Thành Lợi và các bạn có cùng quan tâm thân mến 
  

(các bạn cần biết về Thành Lợi và cách tu điển năng và điển quang của ông, xin mời 
vào đây http://www.voviland.com/) 

  
Tôi xin được dùng danh xưng "bạn tu" cho thân thiện nhé. Tôi biết một chút ít về điển năng hay 

điển quang mà bạn Thành Lợi nói là đang tu tập. Xin chia sẻ và mong các bạn tu có thêm sự 
tăng tiến trong thế giới “lạ tai” này 
  

Tôi theo Ki tô giáo. God mà tôn giáo này thờ phượng được hiểu là Đấng Chân Thiện Mỹ hay là 
Đấng có mọi Lẽ Thật Toàn Hảo. Tôn giáo này còn nói God làm việc bằng quyền năng (power) 

của chức tư tế (priest) và Ngài vẫn trao quyền năng này xuống cho loài người (Jn 1:12) để từng 
bước họ cũng được “hành động như Ngài và trong danh Ngài”. Cho nên, trong “plan của God”, 
mọi người đều có chức tư tế và Giáo Hội là một vương quốc các tư tế (Ex 19:6). 

  
Điện năng hay quyền năng của chức tư tế là tri thức (đúng chữ là intelligence) 

  
Tri thức là sự nắm bắt lẽ thật. mà lẽ thật là sự hiểu biết “sự vật đúng như nó là” dù nó ở trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai, vẫn mãi mãi như chính nó là. Vì thế, mọi vật thụ tạo đều ở trước 

mặt God, đều tồn tại vĩnh cửu và Ngài biết chúng “như nó là” là vì vậy. 
  

Để có lẽ thật này, God phải thăng lên cao (làm điều holy) - cũng như xuống thấp, ở dưới vạn 
vật (service nó) - và ở trong nó để Ngài hiểu thấu nó (khiêm nhường, chịu đựng, quảng đại). 
Ngài xuyên thấu vạn vật. là ánh sáng của Lẽ thật và Lẽ thật của Ngài sáng ngời. 

 
Bạn tu 

Anhba do 
 

 
Kính anh 
Hôm nay có 4 câu thơ viết tặng anh làm kỉ niệm tri âm. 

 
          Học chốn Lôi Âm, hiểu đạo đời 

          Thầy Trời, thầy Phật dạy thảnh thơi 
          Học Không biết được, Không là Có 
          Bạn hãy cùng tôi, học Có Không 

 
          Mến chào anh 

          On Tran Van 
 

 

 

 


