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SỐ 106 NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2014 

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 Thiền 

 
Kệ 

 
Điển thiền tu luyện, tiến bộ nhanh 

Đời đạo song tu, Bác thực hành 
Trong trược có thanh, thường cứu giúp 

Tâm mình thiền hạnh, tránh tà tâm 
 

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. 

919. Hỏi: Một pháp thấu muôn pháp là sao? 

920. Hỏi: Tại sao nhiều môn phái tu khác, mong mỏi đạt tới Niết Bàn Vô Vi? 

921. Hỏi: Tại sao có nhiều người tu, không thích thiền? 

922. Hỏi: Ở trên đời pháp nào hay nhất? 

923. Hỏi: Không gian thì vô tận, làm sao vượt qua? 

924. Hỏi: Có cách nào tu xuất hồn? 

925. Hỏi: Khi nào tâm mình đạt được sự an nhàn và thanh tịnh? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/09/2014 

919. Hỏi. Một pháp thấu muôn pháp là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Là Vô Vi pháp. Bác học pháp 
Vô Vi có thể Bác hiểu các pháp khác.  
 

Kệ 
 

Vô Vi nguồn cội, trở về không 
Pháp lý Vô Vi, có thuở nào 
Từ lúc Đất Trời, vừa khai mở 

Hình thành một pháp, gọi Vô Vi 
 

Odense, ngày 13/09/2014 

 
920. Hỏi. Tại sao nhiều môn phái tu khác, mong 

mỏi đạt tới Niết Bàn Vô Vi? 
 
Đáp: Dạ thưa; Người tu đạt tới sự thanh tịnh, 

hiểu biết sự huyền bí của Vô Vi. Thì ai cũng cầu 
mong về cõi tối cao đó.  

 
Kệ 
 

Niết Bàn chỗ đó, rất tối cao 
Vô Vi pháp lý, đứng hàng đầu 

Nhiều môn, nhiều phái, mong muốn tới  
Nhưng phải tu hành, pháp Vô Vi 
 

Odense, ngày 14/09/2014 

921. Hỏi. Tại sao có nhiều người tu, không 

thích thiền? 
 

Đáp: Dạ thưa; Vì căn cơ chưa tới và bản 
tánh chấp mê. 
 

Kệ 
 

Căn cơ tu luyện, chưa tới nơi 
Khó mà thiền tọa, học điển lành 
Thế nên phải khổ, thêm mười kiếp 

Mai ra căn tuệ, mới hồi sinh 
 

Odense, ngày 15/09/2014 
 

922. Hỏi. Ở trên đời pháp nào hay nhất? 
 

Đáp: Dạ thưa; Pháp giải được trược là pháp hay 
nhất. 
 

Kệ 
 

Trược kia chất đống, cả thế gian 
Dùng pháp điển quang, mới giải trừ 
Không khéo khó mà, tu giải thoát 

Ngũ hành trùm cả, khắp không gian 

Odense, ngày 16/09/2014 
 

923. Hỏi. Không gian thì vô tận, làm sao 
vượt qua? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu xuất hồn thì sẽ vượt 
xuyên. 

 
Kệ 

 
Xác mình là giả, mượn để tu 
Có xá chi đâu, bạn phải rầu 

Nhắm mắt tu thiền, thân thả lỏng 
Lần hồi hồn xuất, khỏi bản thân 

 

Odense, ngày 17/09/2014 

924. Hỏi. Có cách nào tu xuất hồn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Học cái chết, trước khi chết. 

 
Kệ 
 

Mai nầy bệnh chết, rất khổ đau 
Mượn pháp Vô Vi, học xuất hồn 

Tâm luyện, thân hành, lúc còn sống 
Sau nầy bệnh chết, chẳng cần phân 
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Odense, ngày 18/09/2014 
 

925. Hỏi. Khi nào tâm mình đạt được sự an nhàn và thanh tịnh? 
 
Đáp: Dạ thưa; khi tâm thức mình quân bình. 

 
            Kệ 

 
            Âm dương rung chuyển, khắp châu thân 
            Nắng mưa sương tuyết, giải mối sầu 

            Thanh thản trong lòng, khi hành đạo 
            Ngỏ lời thầm lặng, niệm Nam Mô   

 
________________________________________________________________ 
Odense, ngày 19/09/2014 

 
926. Hỏi. Tại sao người Thiên Chúa, Công Giáo tu thiền, khó niệm Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa; Vì họ chấp và sợ sệt. 

 
            Kệ 
 

            Pháp nầy giúp Bác, sống thọ lâu 
            Bác nên chăm học, phải chuyên cần 

            Có pháp thực hành, mau khai mở 
            Đừng nên câu nệ, khó tiến thân 
_______________________________________________________________ 

 
Odense, ngày 20/09/2014 

 
927. Hỏi. Có cách nào giúp cho người Thiên Chúa tu, hết chấp và niệm Phật, xin giúp giùm? 
 

Đáp: Dạ thưa; Có, ở trong lòng Bác có Phật, nếu Bác tu Vô Vi, Bác sẽ thấy Chúa và Phật. 
Chính con đã thấy Chúa và Phật. 

 
            Kệ 
 

            Tu đi sẽ gặp, đấng tối cao 
            Pháp Phật giúp ta, sẽ ngộ Ngài 

            Dụng pháp điển lành, thanh lọc xác 
            Hành thiền tâm định, chẳng cầu vinh 
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Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

 

VI LEVER LÆNGERE, HVIS VI DYRKER VIETNAM VOVI ENERGI MEDITATION 

58 

Tu Thiền Việt Nam Sống Lâu, Trường Sanh Học 

 
Der er et nyt fag for energi meditation 

Den hjælper os til at leve godt 
Og mange mennesker vil gerne leve et 

langt liv 
Derfor vil vi gerne lære energi, som Gud 
giver os 

 
Hvis vi vil leve i et liv med velfærd  

Må vi ikke blive syge  
Derfor skal vi ikke diskutere så meget 
Men gå hjem og lære Guds energi 

 
Efterhånden skal vi nok komme i balance 

Fasthold vores idé og praktiser 
meditation flittigt 
De, der øver ærligt og modigt 

Får en særlig energi fra Gud og Buddha 
 

Vi må bare holde fast i vores solide tanke  
Og praktisére meditation rigtigt 

Men husk, at vi får en prøve under vejs 
Og husk at blive ved med at prøve 
 

Selv om livet går op og ned som et 
bølgende hav 

Må vi tage det roligt, så får vi god energi 
Det er et nyt fag for energi meditation 
Der hjælper dig med at leve i fred og i 

Paradis 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 
Đây là môn học điển quang 

Giúp cho các bạn, sống an tâm hồn 
Ai ai cũng thích sinh tồn 

Thế nên mình học, điển lành Trời ban 
 
 

 
Muốn cho cuộc sống cao sang 

Con người bớt bệnh, sống lâu an nhàn 
Thế nên cô bác khỏi bàn 
Về nhà tu luyện, điển lành Trời ban 

 
Từ từ cô bác sẽ an 

Trì tâm cố gắng, thực hành cho siêng 
Điển lành Trời Phật phát riêng 
Cho người luyện đạo, thực thà quyết tâm 

 
 

Chỉ cần cô bác vững lòng 
Thực hành cho đúng, những gì pháp ghi 

Đường đi phải có dự thi 
Thế nên mình nhớ, dự thi tới cùng 
 

Dù cho cuộc sống bão bùng 
Trì tâm thanh tịnh, pháp lành sẽ ban 

Đây là môn học điển quang 
Giúp cho bạn sống, rất an tâm hồn 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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THIÊN HOÀ 
 

Hoà là khai mở thiên môn 
Hoà là thiên điển đại hồn hoà giao 

Hoà là thể nhập tối cao 

Hoà là ánh sáng chiếu vào nội tâm 
Hoà là hạnh ngộ tri âm 

Hoà là thanh khí tương tầm đổi trao 
Hoà trong trật tự tối cao 

 

Nguyễn Quốc Dũng 
Sambala, 29 August 2014 

 

 

Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện 
 
Xin thông báo và nhờ các Anh Chị Bạn Đạo cầu nguyện cho Bạn Đạo HUỲNH KHIÊM LIỄNG, mất 

tại Lịch hội Thượng, Sóc Trăng ngày 15 tháng 9 năm 2014.  
 

    Thọ 72 tuổi.  Bạn Đạo Huỳnh Khiêm Liễng là nhạc sĩ đã phổ nhạc Thiền ca nhiều bài từ thơ 
của Đức Thầy. 

 
    Xin kính chào ; 
 

 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 
ÂN TÌNH 

 

Hoàn lại cho nhau, thức tự cường 
Cảnh đời điêu luyện, trí tình thương 

Là duyên tạo hóa, ai nào biết! 
Ân sư tỷ mụi cảm ơn tình 

 

Bối cảnh của tình đời đâu có ai mà thấu đáo được hoàn cảnh của mình nó sẽ ra sao. 
Từ tấm bé, lớn lên học tập, trao đổi chuyện đời, chuyện thế sự.  

 
Gặp nhiều hoàn cảnh bất trắc xãy ra, mà mình không biết giải quyết làm sao cho ổn 

thỏa. Mình cứ lân la, trong chốn trần đời mà sinh sống. Mà không biết mình sống để làm chi! 

 
Và có ai nói cho mình, sống để làm gì và chết sẽ về đâu?  

Mình cứ chạy theo ảo vọng, sống một kiếp sống tha phương. Rồi cuộc đời cứ trôi giạt 
mãi, trên biển lửa của tiền tình.  

Mà ai vào đó thì cũng phải ngậm sầu và khóc hận. Tiền và tình nó làm cho con người 

ta điêu linh và khổ hận. Mà mình thấy nhiều người điên loạn cũng chính vì nó, nếu không có nó 
thì thiên hạ sẽ chết. Quan niệm nầy, tư tưởng nầy quá lệch lạc, nên người ta mới chết kẹt trong 
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đó. Dù là bạc tỉ có trong tay. 

                                                         
Dù cho bạc tỉ trong tay 

Nhưng mà đâu biết, thân mình ai xây! 

Ngỡ rằng mình tưởng mình hay 
Xây tiền xây bạc, xây mồ chôn thân 

 
Xưa kia, người ta không có tiền, mà người vẫn sống. Nên xưa kia người ta không biết 

sự chết sự khổ là gì và người xưa sống rất lâu. Có thể trên 100- 200 tuổi. Tâm hồn của người 

xưa thanh thản, cao thượng vô biên, họ sống với thiên nhiên hòa cùng muôn giới.  
 

Tinh thần cởi mở, không biết hận thù, chém giết. Họ thương yêu đùm bộc lẫn nhau 
trong mỗi hoàn cảnh. Vì ngày xưa, tiền chưa có in ra.  

 
 Ngày xưa người nguyên thuỷ, sống bằng cái tâm, nên sống lâu. 

 

 Ngày nay người văn minh, sống bằng tờ giấy bạc đô la, hay chết sớm. 
 

Vì hoàn cảnh tiến triển của nhân loại, vì lòng ích kỷ của cá nhân. Muốn được sung 
sướng, mà hạn hẹp lòng phát triển của mình, nên con người sanh ra khổ và bệnh tật, mặc dù là 
thông minh. 

 
                             Thông minh, mình hiểu chuyện mình 

Sửa  tâm sửa tánh, cho thành hiền lương 
Hiền lương thì chẳng có vương 

Con đường tục lụy, hướng mình không minh 

 
Người thông minh, mà bị tai họa là tại vì mình hạn hẹp, ích kỷ của cá nhân thành ra 

bị khổ. Chứ con người sanh ra, không bao giờ bị khổ.  
 
Con người, càng ngày, càng văn minh, mà tại sao con người mình bị khổ!  

Đó là tại mình, không biết xử dụng cái thông minh sẵn có của mình mà phát triển đi 
lên.  

Cứ hướng theo chiều tham lam sung sướng cá nhân mà thiên hạ đại họa.  
 
Đại họa là sao! 

Là không biết mình là ai, lẩn quẩn, lần quần trong đường danh lợi.  
Con người ta, sanh ra, đâu phải có danh, có lợi là sống hạnh phúc thanh nhàn.  

 
Cái danh cái lợi đó nó tạo cho mình ác thêm.  
Cái chuyện nầy mình biết, giỏi quá, tham quá, thành ra ác, chuyện ích kỷ, mà mình 

không hay, tạo cho đầu óc mình u tối, kiếm chuyện lừa lọc người. Thì mình không bao giờ sống 
sung sướng và hạnh phúc.  

 
Hạnh phúc ở đây, đâu có phải bạc tiền và danh vọng, mà làm cho con người ta hạnh 

phúc.  

Nếu tiền bạc, danh vọng, sung sướng và hạnh phúc thì đức Phật Thích Ca, khỏi bỏ 
ngai vàng, đi tu.  

Hạnh phúc là mình có một đời sống thanh tao bất diệt, ngàn đời hạnh phúc. Một sự 
sống vô biên, tâm định. Mà khỏi cần đòi hỏi van xin hay khẩn cầu.  

 
Muốn có một sự sống thanh bình vĩnh cửu hạnh phúc là mình phải tu, phải lập hạnh 
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hy sinh, để trở thành một kẻ hữu hiền nhân.  

 
Hữu nhân ở đây thì ai cũng có.  
Nhưng mà hữu hiền nhân ở cõi Vô Vi là người không tham danh địa vị. Địa Vị nó làm 

cho người ta con mắt tối mù. Chứ Nhơn Vị hữn hiền nhân là ánh sáng vô biên.  
 

Trần gian thì lập Địa Vị. Còn cõi Vô Vi, Thiên Không, thì chỉ lập Nhơn Vị hữu hiền 
nhân.  

Thế nên tu Vô Vi là học Nhơn Vị hữu hiền nhân.  

Nhơn Vị hữu hiền nhân thì có: Trí, lễ, nghĩa, đức, tín.  
 

Nhơn Vị con người là  “Nhơn sinh quan, tánh bổn thiện”. 
Nếu thực sự là nhơn, thì ai cũng có tánh thiện. Sinh ra từ thuở bé, thì đã có tánh 

thiện. Nhưng mà cõi Ta Bà, nó làm, Nhơn Sinh Quan, của con người biến mất.  
 
Tu lập Nhơn Vị nó có tròn, rồi mình mới lập Thiên Vị sau. 

 
Trần gian địa vị lụy phiền 

Tâm thân bất ổn, trí mình bất an 
Trời ban Nhơn vị tu thân 

Hướng về Phật pháp, tu tâm dưỡng hồn 

 
Thượng Đế gởi mình, xuống trần gian, để học đạo.  

Tu thì phải hy sinh và chịu nhục. 
 

Tu thiền không biết nói sao 

Mặc cho thử thách, ta nhìn chân mây 
Xa xa thấy bóng Di Đà 

Ôn tồn dạy bảo, nhẫn hòa tiến thân 
 

Lời Phật khuyên 

 
                   À ơi! con ngoan, con ráng đi con 

Để Cha gồng gánh, đoạn sầu với con 
Lo cho con được vuông tròn 

Là Cha mãn nguyện, cuộc đời của Cha 

 
Con ơi con biết không con 

Con là ánh sáng, ánh chơn hồn của Ta 
Nhìn con Cha chẳng nở xa 

Thấy con đau khổ, Cha đau đớn lòng  

 
Nổi buồn thổn thức trong tâm 

Bề trên sưởi ấm, tâm tư của mình 
Vui tu vẫn được sinh tồn 

Đó đây sum hợp, thấy hồn vui tươi 

 
Hiểu được cái buồn, quán thông được cái khổ, thì thấy mình vui hơn.  

 
Bởi vì buồn, nó đem lại nguồn vui, nó bù đắp lại cho mình những khi tâm hồn mình 

trống vắng. Cái buồn, nó nới rộng tình thương hơn, cái buồn, nó mới dạy cho mình khai tâm mở 
trí, nó mới dạy cho mình mở lượng từ bi hơn.  
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Mình mới thương yêu nhân loại nhiều hơn, thương yêu tất cả, những gì xung quanh. 
 

Thân nầy xây bởi vạn linh 

Giúp cho tiến hóa, linh hồn thăng hoa 
Mang ơn làm kiếp con người 

Nguyện đem thân xác, đắp đền ơn xưa 
 

Ai ai cũng sẽ buồn, sẽ khổ, mà họ không thấy được niềm vui và lối thoát.  

 
Còn ngược lại mình không bao giờ thấy sự buồn nó đến, mặc dù sự đời vẫn chê bai. 

Nhưng mà mình thấy được niềm vui vô tận, trong cái buồn.  
 

Niềm vui nầy mình muốn nói ra cho mọi người cùng cảm thức. Mình chịu đựng được 
sự buồn, thì mình mới thấy mọi người, đều đang trong vòng Tứ khổ: Sinh, bệnh, lão, tử. 

 

Nếu mình muốn có được niềm vui, thì mình phải cố tu, từ hành động một.  
 

Một bước chân đi cũng làm chấn động cả càn khôn. Nếu mà không có càn khôn tôi 
luyện thân nầy, thì bước chân của mình đi, vô ý nghĩa. Mình đi đứng nằm ngồi đều có trật tự, 
nếu không có trật tự, thì tự nó đã rời ra.  

 
Mà sự trật tự nầy do ai sắp đặt, có phải Thượng Đế mới có khả năng nầy không. 

Không có ai có khả năng xây ra nguyên lý nầy ngoài Thượng Đế. 
 

Tình Trời sống động dựng xây 

Trong không mới thấm, mới tầm chơn linh 
Chơn linh cảm mến thương thầm 

Qui về nội thức, thấy tình thâm sâu 
 
Nhớ về chính mình, thì thấy Thượng Đế có sự hiện diện trong ta. Thượng Đế đã luân 

lưu theo mình, từ nhiều muôn kiếp, nhiều năm, nhiều tháng.  
 

Thượng Đế rất là vất vả, biến thành mọi trạng thái mà phục vụ chúng sanh.  
 
Mình sẽ thấy được Thượng Đế ở trong đó. Nếu Bác tu Vô Vi thì Bác sẽ chứng: 

Thượng Đế không xa Bác.  
 

Nhưng mà chúng sanh khổ, không tu, cứ phiền hà, trách móc Thượng Đế. Tạo cảnh 
điêu linh.  

 

Bác tu Vô Vi điển quang trường sanh học, có thể Bác và mọi người sống trung bình 
100 tuổi, ít bệnh hoạn. Lúc đạt rồi, không còn trách và phiền hà Thượng Đế nửa.  

 
Cảnh điêu linh buồn tủi nầy, bắt buộc phải có trên thế gian, để con Ngài mới chứng, 

cảnh hữu dụng mà Ngài đã từng xây, là ”Thiên Đàng”. 

 
Ngài đã xây thế giới, thì Ngài cũng ước muốn thế giới có hòa bình, và Ngài sẽ tạo 

cho con Ngài có một đời sống an vui.  
 

Tình Trời tận độ cho mỗi chúng sanh, dìu bước cho mỗi chúng sanh, có đường hướng 
thăng hoa. Có một tinh thần bất khuất, thương yêu nhân loại, cùng nhau dìu tiến trên bước 
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đường cứu khổ và ban vui. 

 
 

NHỚ BỀ TRÊN 

 
Nhớ Trời nhớ Phật nhớ thương 

Thương ai, ai nhớ, tình con nhớ Người 
Nhớ Người trong lúc thâu đêm 

Thương Người con chỉ, tham thiền định tâm 

 
Nhớ Người con chỉ âm thầm 

Thương Người con chỉ, tham thiền định tâm 
Bề trên ban trải muôn phương 

Tình thương nhân loại, đắp xây ở mình 
 

Nhớ Người tâm Phật thật xinh 

Thương Người con vẫn, làm thinh thực hành 
Điển quang Trời Phật chứng hành 

Thương Người giao cảm, tình thâm chơn tình 
 

Nhớ Người ở tận trên cao 

Thương Người phải xuống, trần gian bùn lầy 
Thế gian đủ chuyện lọc lừa 

Thương Người con phải, xa lià thế gian 
 

Nhớ Người như nắng nhớ mưa 

Thương Người con phải, nắng mưa vẫn hòa 
Nhớ Người đơn giản xác xơ 

Thương Người đạm bạc, thực thi điều lành 
 

Nhớ Người hôm sớm, hôm trưa 

Thương Người con cũng, sớm trưa nhẫn hòa 
Nhớ Người biết nói chi ai 

Thương Người con phải, tìm về nơi con 
 

Nhớ Người ở tận hư vô 

Thương Người con phải, tìm về cõi không 
Nhớ Người ánh sáng diệu thâm 

Thương Người sưởi ấm, tấm lòng cô đơn 
 

Nhớ Người cười nói uyên thuyên 

Thương Người nhả ngọc, tình duyên Phật Trời 
Nhớ Người con nít gọi ông 

Thương Người hạ giọng, dạ vâng trả lời 
 

Nhớ Người nói thấp mà cao 

Thương Người chỉ biết, thực thi lời Người 
Nhớ Người con viết vào đây 

Thương Người con chỉ, làm thinh khóc thầm 
 

Nhớ Người, ân điển thâm sâu 
Thương Người chỉ đạo, cho người tu chơn 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

10 

Tấm thân nhỏ bé hồng trần  

Thương Người con chỉ, niệm thầm Nam Mô ... 
 

Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

 


