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SỐ 178 NGÀY 01 THÁNG 10 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. 

 
ĐIÊU LUYỆN 

 
Kệ 

 
Điêu luyện thần hồn, nhẫn nhục tu 

Luyện cho cơ thể, tánh kiên cường 
Nhứt quyết một lòng, tu giải thoát 

Dù cho ngàn đắng, vẫn bền gan 

 
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. 

1516. Hỏi. Đời là gì, tại sao phải học nó? 

1517. Hỏi. Đời là của quý của người tu Vô Vi là sao? 

1518. Hỏi. Tiền là gì ? 

1519. Hỏi. Không tiền làm sao sống tốt? 

1520. Hỏi. Tạo sao tu, đừng nên lý luận ? 

1521. Hỏi. Tu sao mau giác ngộ, xin chú chỉ dùm cháu ? 

1522. Hỏi. Tham lam, nóng tánh và giận hờn, ai cũng có, tu thiền Vô Vi hết không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2016 

1516. Hỏi. Đời là gì, tại sao phải học nó? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đời là tạm cảnh, mình có 

mắt, nhưng không nhìn thấy và đeo đuổi tới 
khi bệnh hoạn và bị tai nạn.  
 

Kệ 
 

Đời là tạm cảnh, ở nhơn gian 
Thế cảnh tiền xu, tránh giựt giành 
Quang cảnh tình tiền, luôn thảm bại 

Không tu khó thoát, nạn thế gian 
 

 

Odense, ngày 23/09/2016 
 

1517. Hỏi. Đời là của quý của người tu Vô Vi là 
sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Đời anh nhờ nó, anh tu. Nếu anh 
không mượn nó tu, thì làm sao, anh giải thoát 

đời và anh quán thông đời và hiểu nó rõ ràng 
chính xác. Đời nó tạo bước tiến cho mình tu. Nó 

là cái hàng rào, thử thách trình độ tu hành cuả 
mỗi hành giả. Nhiều môn phái, họ không tu đời, 
thì họ không quán thông đời. Chính trong đời có 

Đạo, mà họ không tìm ra. Tu Vô Vi là học đạo 
làm người. Anh phải học cho anh. Bề trên đã làm 

dùm mình. Nếu anh thấy và thực hành thì sẽ 
đạt. 
 

Kệ 
 

Đời là bước tiến, cuả Vô Vi 
Nó giúp Bạn thi, chốn trường đời 
Đối cảnh mây mù, tâm tịnh lắng 

Ngoài kia ánh đạo, vượt không gian  
 

Odense, ngày 24/09/2016 

1518. Hỏi. Tiền là gì ? 

 
Đáp: Dạ thưa, Tiền là phương tiện, nó giúp 
cho mìng sống. Nó cũng là con dao hai lưỡi, 

hại người và hại mình. Nếu mình tham lam. 
Nhiều nhà giàu trên thế giới, có ai được yên, 

chết không hòm chôn, con cháu tật nguyền, 
gia đạo bất an. Có tiền cũng không hưởng 
phước.  

 
Kệ 

 
Tiền là phương tiện, giúp mình thôi 
Đừng có ca vang, hát bạc tiền 

Đi tu nên tránh, con đường tục 
Lụy đến tâm thân, phước chẳng còn 

 
 

Odense, ngày 25/09/2016 
 

1519. Hỏi. Không tiền làm sao sống tốt? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tu mình đem trí tuệ so sánh với 

người sống trên núi, không tiền họ sống cũng 
tốt, sống cũng an lành, ít bệnh hoạn, tai nạn, 

phiền não, không ly dị và nhiều hạnh phúc hơn 
người thành thị có tiền.  
 

Anh tu, anh tập sống thanh bần đơn giản thì tốt 
hơn, vả lại anh có phước hơn, người sống trên 

núi, nếu anh thiền Vô Vi, anh sẽ thấy.  
  
Kệ 

 
Mình là có phước, sống thế gian 

Có đủ hành trang, để tu hành 
Không thiếu cái gì, để cung cấp 
Anh tu anh thấy, phước hơn vàng 
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Odense, ngày 26/09/2016 

 
1520. Hỏi. Tạo sao tu, đừng nên lý luận ? 

  
Đáp: Dạ thưa; Phật pháp nói đừng lý luận 
thì đừng lý luận. Nó sẽ dẫn sai cho anh. Anh 

mà còn lý luận, thì tới khi nào, dòng lý luận 
của anh mới chấm dứt. Lý luận cuả mọi 

người đều đúng cả. Nhưng mà không giải 
thoát. Anh mà lý luận cũng giống như họ.  
 

Kinh Luận viết một ngàn cuốn, chẳng có 
giúp gì cho người ta ngộ đạo. Vả lại đọc một 

ngàn cuốn thì chết mất. Mình nên học điêu 
luyện, một chiêu thì anh sẽ thông.  
 

Kệ 
 

Lý luận làm chi, khi biết Trời 
Trời làm chân lý, khó tìm phân 

Trong thanh hiểu trược, hồn tĩnh thức 
Trong trược hiểu thanh, chẳng có lời 
 

Odense, ngày 27/09/2016 

1521. Hỏi. Tu sao mau giác ngộ, xin chú chỉ 
dùm cháu ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Cháu phải siêng năng, hành 
thiền liên tục. Tập trung những gì mình hứa, 

mình phải làm cho thuần thục. Nhờ sự trì chí, tin 
tưởng mình và tin tưởng pháp, thì sẽ thấy kết 

quả. Pháp Vô Vi trọng thực hành. 
 

Kệ 
 
Những gì mình hứa, thực hành ngay 

Thức tĩnh tâm linh, chỉ một mình 
Kết quả không ngờ, khi giác ngộ 

Thuần thục khai tâm, mở bộ đầu 
 
 

 

 

 
Odense, ngày 28/09/2016 

 
1522. Hỏi. Tham lam, nóng tánh và giận hờn, ai cũng có, tu thiền Vô Vi hết không? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi là phương pháp khai mở điển tâm, trong lục phủ và ngũ tạng.  

 
Cháu tu Vô Vi, mình thành tâm tu và siêng năng tu, cháu sẽ giác ngộ nhanh. 
 

Cháu nên thực hành cho siêng năng, pháp nầy Bề trên thử cái tâm, mình có muốn tu không. 
 

Thì cái chất tham lam, nóng tánh, giận hờn và ghanh ghét hiện ra cho Cháu thấy.  
 
Khi hiện ra, cháu dùng kỹ thuật cuả người hướng dẫn giải thích, cháu áp dụng là thành công.   

 
          Kệ 

 
          Pháp nầy đem đến, sự thành công 
          Nếu Bạn cố công, học dũng thiền 

          Đêm tối một mình, tu tĩnh lặng 
          Ban ngày áp dụng, sẽ thăng hoa 
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Odense, ngày 29/09/2016 
 

1523. Hỏi. Người hay giận hờn sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người hay giận thì điển quang sẽ không còn sáng. Mặt mày bí xị, tối tăm hay lo 

xa buồn phiền. Trái lại mình còn làm cho người khác buồn lây và tạo cho gia cang bất ổn.  
 

          Kệ 
 
          Giận hờn sẽ mất, hết hào quang 

          Điển quang sẽ xấu, tánh ghen hờn 
          Cơ thể bất hoà, khi gặp chuyện 

          Nam mô niệm Phật, tánh sẽ tan 
 

 
Odense, ngày 30/09/2016 
 

1524. Hỏi. Tại sao mình phải niệm Phật? 
 

Đáp: Dạ thưa; Vô Vi điển quang trường sanh học là mình niệm Phật trở thành chuyên gia Phật 
niệm, professionel niệm Phật. Phải dùng danh từ tây phương, chuyên gia, professionel để cho 

Bạn biết, Bạn sẽ được phước báu lớn như thế.  
 
Niệm Phật thì hào quang toả sáng cũng giống Phật. Niệm Phật hết bệnh, hết buồn và hết lo.  

 
           Kệ 

 
          Thay đổi con người, học pháp tu 
          Điển quang cuả Bạn, khác hơn người 

          Ánh sáng đạo đời, tâm cỡi mở 
          Không còn khờ dại, chốn hoang đàng 

 

 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 

 
21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT 

 

 
8. VẦN  

 
Đây là mẫu chữ vần L 

Thường khi Lầm Lổi, ta thời ăn năn 

Việc đời chớ động bâng khuâng 
Tu thì ta sửa, cửa nhà sáng choang 

 

 
 

 

9. VẦN K 
 

Đây là mẫu chữ vần K 
Chư Phật thường dụng, chữ KHÔNG giải sầu 

Đi tu Phật phải đối đầu 

Chữ KHÔNG là chánh, nối vòng thiên Cơ 
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116. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK 

JEG HAR EN GAVE TIL DIG FRA MIT FJERNE LAND 

TÔI CÓ MÓN QUÀ TẶNG ANH, TỪ QUÊ HƯƠNG XA XÔI CỦA TÔI 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

Denne gave er kommet fra det fjerneste 

sted 
Denne gave er fundet i horisonten  

Denne gave giver jeg af et inderligt hjerte  
Denne gave giver jeg til gode venner 
 

Livet er meget smukt 
Og jeg vil gerne give denne gave med 

hjertet 
Jeg kommer tavst langvejs fra 
I hånden bærer jeg en gave af kærlighed 

 
På den lange vej krydser jeg op imod 

vind, storme og bølgehav 
Gud giver gaven, som jeg holder fast  

Nu ønsker jeg 
At tilbyde denne gave til det fjerne 
menneske 

 
Denne gave er meget kostbar og 

vanskelig at finde 
På stedet hvor Buddhas Nirvana gives 
Lad os skabe livslang medicin 

Det er det, som folk ønsker 
 

Denne livslange medicin er det absolut 
højeste lægemiddel  
Der hjælper dig godt, når du er ked af 

det 
Din ånd vil gå sammen 

I den verden, hvor buddhistisk Paradis 
findes 
 

Dit liv er mindre skørt  
Når Buddha giver dig praksis meditation  

Af meditation lærer du energi 
Du lever længere med den gode energi 
du har 

 

 
Quà nầy ở tận phương xa 

Quà nầy ở tận, chân Trời tìm ra 
Quà nầy tình ý thiết tha 

Quà nầy kính tặng, cho người bạn thân 
 
 

 
Cuộc đời xinh đẹp biết bao 

Quà nầy tôi muốn, gửi trao tấm lòng 
Phương xa tôi đến âm thầm 
Trên tay mang một, món quà tình thương 

 
 

Đường dài sóng bão đảo điên 
Kiên tâm gìn giữ, món quà Trời trao 

Bây giờ tâm nguyện ước ao 
Dâng người nhân thế, món quà phương 
xa 

 
Quà nầy rất quý tìm ra 

Ở nơi Cực Lạc Niết Bàn Phật ban 
Cho ta làm thuốc thọ dài 
Trường sanh là nó, mọi người ước ao 

 
 

Thuốc nầy là thuốc tuyệt cao 
Giúp cho bạn khỏe, mỗi khi buồn phiền 
Tâm linh bạn sẽ gắn liền 

Ở nơi thế giới, Thiên Đàng Phật Tiên 
 

 
 
 

Cuộc đời Bạn bớt đảo điên 
Chăm lo tu luyện, pháp thiền Trời ban 

Pháp thiền bạn học điển quang 
Điển quang bạn có, thọ lâu hơn người 
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Så skal du ikke være doven 

Det rige helbred skal du være flittig med 
at træne for 

Buddha energi er en sjælden gave at få 
Så tag du Buddhas gave nu 
 

Denne gave er så dyrebar 
Fra det Himmelske land bringer jeg den 

til dig  
Jeg ønsker at give den til dig, at lære den 
at kende 

For at du kan leve længere i din alderdom 
 

Denne gave, som jeg præsenterer med et 
ærligt sind 
Denne gave, som jeg vil give til mine 

gode venner 
Denne gave, som jeg pakker meget 

forsigtigt ind 
Vil jeg give til dig fra mit himmelske land 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

Thế nên Bạn chẳng nên lười 

Siêng năng tập luyện, cho mình giàu 
sang 

Điển quang rất hiếm người ban 
Thế nên bạn lấy, món quà Trời ban 
 

 
Quà nầy thật quý cao sang 

Từ nơi Thiên Quốc, đem về tặng nhau 
Tình nầy tôi muốn gửi trao 
Cho người nhân thế, sống thêm tuổi già 

 
 

 
Quà nầy tâm ý Thật Thà 
Quà nầy kính tặng, cho người tri ân 

Quà nầy tôi gói ân cần 
Từ nơi Cố Quốc, mang về tặng Anh 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


