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SỐ 109 NGÀY 21 THÁNG 10 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. 

 
NHIỆM MẦU 

 
Kệ 

 
Nhiệm mầu pháp lý, chuyển rất mau 

Mới hay pháp Phật, có phép mầu 
Ánh sáng Phật truyền, trong nháy mắt 

Tham thiền nhập định, rõ chiều sâu 
 

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. 

943. Hỏi: Tu có cần thiền không? 

944. Hỏi: Tại sao tu, phải hành thiền?  

945. Hỏi: Thiền, có cần tụng kinh không? 

946. Hỏi: Đức Phật Thích Ca tu thiền, mà tu về môn thiền nào, nếu anh biết, xin giải thích?.   

947. Hỏi: Tại sao anh biết, Phật Thích Ca, tu về thiền điển quang?   

948. Hỏi: Tu thiền là thuộc về giới nào, xin giải thích? 

949. Hỏi: Tu tụng là bậc nào, xin giải thích? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/10/2014 

943. Hỏi. Tu có cần thiền không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu cần phải thiền, không 
thiền khó giác. 
 

Kệ 
 

Tu tâm thì phải, học tham thiền 
Cái nầy Bác phải, học thật siêng 
Để tâm của Bác, đừng lụn bại 

Tham lam ghanh ghét, nếu không thiền  
 

Odense, ngày 13/10/2014 

 
944. Hỏi. Tại sao tu, phải hành thiền? 

 
Đáp: Dạ thưa; Vì Đức Phật Thích Ca tu thiền.  
Bác không làm giống Ngài, thì Bác tu sai đường.  

 
Kệ 

 
Xưa kia Đức Phật, học ngồi thiền 
Dưới cội Bồ Đề, chẳng tụng kinh 

Nhắm mắt tham thiền, nhìn thấy rõ 
Nhiều người không hiểu, Phật tu tâm 

 

Odense, ngày 14/10/2014 

945. Hỏi. Thiền, có cần tụng kinh không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tụng kinh là động, không 

phải thiền. 
 

Kệ 
 
Tụng kinh là động, khó mà tu 

Bởi vì gặp phải, vị không thiền 
Hôm nay cố gắng, thiền không tụng 

Ngỏ hầu theo gót, Phật Thích Ca 
 

Odense, ngày 15/10/2014 

 
946. Hỏi. Đức Phật Thích Ca tu thiền, mà tu về 
môn thiền nào, nếu anh biết, xin giải thích?.   

 
Đáp: Dạ thưa; Phật Thích Ca, tu về thiền điển 

quang. Tu về Vô Vi.  
 
Kệ 

 
Thích Ca tu luyện, pháp điển quang 

Con đây khám phá, Phật ngồi thiền 
Dưới cội Bồ Đề, hào quang sáng 
Phát ra hương liệu, của người tu  

 

Odense, ngày 16/10/2014 

 
947. Hỏi. Tại sao anh biết, Phật Thích Ca, 

tu về thiền điển quang?   
 
Đáp: Dạ thưa; Con tu chứng đạt được phần  
điển quang đó. Nên con biết rõ.  

 
Kệ 
 

Điển quang vốn liếng, của con người 
Nếu học tu thiền, pháp Vô Vi 

Thì anh sẽ chứng, đường tu đúng 
Chứng được con người, có hào quang 
 

Odense, ngày 17/10/2014 

948. Hỏi. Tu thiền là thuộc về giới nào, xin giải 
thích? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu thiền là thuộc giới siêu, Phật 
Thích Ca. 

 
Kệ 

 
Nhìn vào sách vở, của người tu 

Ai ai cũng đạt, sự tham thiền  
Thế giới người thiền, tâm Phật phát 
Hào quang sáng lạn, việc tu thân 
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Odense, ngày 18/10/2014 
 

949. Hỏi. Tu tụng là bậc nào, xin giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa; Tu tụng là mới vào học ở thầy tụng. 

 
            Kệ 

 
            Đi tu cần phải, kiếm vị Thầy 
            Tâm tánh hiền lành, học pháp siêu 

            Điển quang pháp Phật, hành giải thoát 
            Phiền não trong ta, giải bệnh tình 

 

 

Thơ song ngữ  Việt/ Đan Mạch 

UNDGÅ SEKSUELT MISBRUG 

61 

Diệt Lạm Dâm 

 
Jeg har en god plan 
Hvis du har behov for at undgå seksuelt 

misbrug 
Seksuelt misbrug har vi meget svært ved 

at komme over 
Derfor skal du prøve og lære energi 
meditation for at undgå seksuelt misbrug 

 
Det er altsammen vor skyld 

Munden siger godt om det religiøse, mens 
sindet ikke har forstået 
Og ikke tør spørge  

Hvorfor har vi meget lyst til sex, og 
hvordan skal jeg lære at være religiøs? 

 
Jeg har også bønnen til Gud  
Den hjælper dig til at undgå seksuelt 

misbrug 
Og Gud elsker dig og støtter dig 

Send Hans medarbejder til jorden og 
hjælpen til dig 

 
Du skal finde Vo Vi energi meditation 
Og studere den flittigt 

Det seksuelle misbrug gjorde dig uklog 
Mange af mennesker kunne ikke vinde 

over det 

 
Cái nầy tôi có rất hay 
Nếu anh cần thiết để mà tránh xa 

Tình đời dấy động khó qua 
Nên anh cần thử để qua lưới tình 

 
 
 

 
Chung quy chỉ tại chúng mình 

Không lo tu giữ đạo hành khó thông 
Ngống trông không dám hỏi người 
Sao tôi dâm quá, sao mà tôi tu ? 

 
 

 
Đi tu tôi cũng váy Trời 
Xin Ông giúp đỡ cho tôi được nhờ 

Trời thương chẳng phụ lòng người 
Cho người xuống thế giúp mình thoát qua 

 
 

 
Mau tìm Pháp Lý Vô Vi 
Thực hành cho đúng thì người sẽ qua 

Cơn dâm hành hạ tơi bời 
Khiến người tu đạo khó mà vượt qua 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

GIA ĐẠO BẤT AN 
GIA ĐẠO AN 

 

Gia đình lộn xộn bối bê 
Đạo tâm thiếu vắng, tại vì thiếu tu 

Khó minh không hiểu phần hồn 
An lành không có, bệnh tình lại tăng 

 

Tu thiền đừng có buâng khuâng 
Thực hành thanh tịnh, những điều buâng khuâng 

Ra vô dễ dãi ôn tồn 
Gia cang hạnh phúc, cửa nhà ấm êm 

 
 Tu mà không có pháp hay, tu mà không dụng điển quang, tu mà không chịu sửa, thì 
gia đình lộn xộn, bất an. Bất an là tại mình, nói tu, mà tâm không chịu sửa.  

 
Cứ tưởng mình là tu đúng, nếu mình tu đúng, sao nhà cửa mình không đàng hoàng và chồng 

hoặc vợ con mình, nó không nghe những gì mình nói. Mà trái lại họ thấy mình, càn tu lại dữ 
thêm. Mình hung dữ, mình đâu biết cái tánh mình hung dữ.  
 

Người tu thiền, mà không chịu sửa tánh, thì cái tánh hung dữ bộc phát ra, mình sẽ thấy lời nói 
của người tu, không sửa tánh. Lúc nào cũng dành phần hung hăng, tính toán, ăn nói hỗn ẩu, 

muốn hại người nầy, hại người kia, tánh tình bất chợt, ăn nói loạn cuồng.  
 
 

 

 

Denne gang har du lært Viet Nam Vo Vi 
energi meditation 

Og håber på, at du nok skal komme på 
top niveau 
Du skal gøre metoden Nam Mo 

Samt Buddhas vejr træknings metode 
 

I hjemmet mediterer du roligt  
Du må ikke mobbe de andre 
Og du må ikke ønske at lave konkurrence 

Gør meditation flittigt, så vinder den over 
det seksuelle misbrug 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 

Kỳ nầy có pháp trong ta 
Ráng mà tu đạo để mà thăng hoa 

Thực hành nguyên lý Nam Mô 
Uống vào thuốc Phật để mà thoát qua 
 

 
 

Thiền tu thanh tịnh trong nhà 
Không đi bôi bác những người chung 
quanh 

Thực hành đừng có cạnh tranh 
Ráng tu thanh tịnh để mà rời xa 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Tu hoài mà vẫn sân si 

Tại vì cái tánh, bất minh chuyện nhà 
Tâm thì lại nghĩ quẩn quanh 
Tu hoài không dứt, tánh mình tham sân 

 
 Tu mà không chịu bỏ cái tánh tham sân thì làm sao mà tiến, mà nói tôi tu thiền, tôi 

tu Vô Vi. Tu Vô Vi là tu tâm và sửa tánh, nếu mà mình chịu, tu tâm và sửa tánh thì tiến rất 
nhanh.  
 

Pháp môn nào tu, mà không có pháp điển hay, thì có tu cả ngàn năm, cũng chẳng bao giờ thấy 
đạo. 

 
Tu thì dứt khoát trần tâm 

Bỏ đi cái tánh, tham lam giận người 
Giận người chẳng có ích chi 
Đêm thiền không nhẹ, tánh đời chưa buông 

 
 Tu mà tâm đời, tánh đời chưa buông thì cái tâm vọng động. Nhiều người biết nói, 

biết phê bình cái tâm vọng động của người khác, mà không biết phê cái tâm vọng động của 
mình. Bởi vì, nhép theo lời Thầy thì làm sao mà biết cái tâm mình, vọng động ra sao. Tu mà hiểu 
được chính cái tâm mình, vọng động thì tiến rất nhanh.  

 
Cái tâm vọng động là như thế nầy. Chuyện của mình mà mình không lo, mà lo chuyện thiên hạ, 

lo chuyện ngoài đường. Nhiều người tu chuyện trong nhà không lo, mà cứ lo chuyện đời. Nghe 
cái người hàng xóm có cái gì, nghe người anh em nhà mình, có cái gì thì động lên, chạy theo. 
Thì đầu óc mình nó hư hết, luồng điển mình nó phóng ra ngoài, và tu sai.  

 
 Chuyện trong nhà mình là chuyện trong cái tiểu thiên địa mình đây, mình không lo.  

 
Tiểu thiên địa của mình, nó có tim, gan, tì, phế, thận và bộ óc mà không lo. Mình lo cái ngũ tạng 
bên trong mình cho nó có trật tự, điều hòa, coi nó còn hay mất.  

 
Cái nầy nó nằm bên trong ngũ tạng, nó quan trọng hơn chuyện ngoài đường, thì cái luồng điển 

đại bi sẽ quang chiếu. Bề trên sẽ ân điển, nếu hành giả, chịu quay về bên trong nội tạng mình.  
 
Tại sao, con nói cái luồng điển Bề trên quang chiếu, cho hành giả Vô Vi? 

 
Bởi vì, người tu mà quyết tâm buông bỏ thì Bề trên sẽ sẵn sàng quang chiếu.  

 
Hỏi mình có công tu, sao mà không được bề trên quang chiếu.  
 

Tu thì phải đạt được.  
 

Tu mà chưa dẹp được tánh đời, tâm đời, thì Bề trên biết mình, giả tu. 
 

Tu mà chưa có thực tâm 

Bề trên sẽ biết, tâm mình không tu 
Nhìn ra cảnh ngoại thấy mê 

Cái gì cũng muốn, cũng ham cho mình 
 

 Tu mà chưa gạt bỏ được chuyện đời thì thấy cái gì cũng muốn cũng ham. Ham đến 
nổi, tu mà cũng muốn mình tu cao, mình tu hay.  
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 Tu tới đây thì ăn nói ngông cuồng, công cao tự đại.  
 Ta đây là hay, ta đây là Thầy.  
 Và diệt luôn bạn đạo. 

 
Cái bộ gió bên ngoài thâm hiểm, kênh kiệu, rồi bắt đầu chỉ trích người nầy, rồi chỉ trích người 

kia.  
 
Người nầy tu thấp, người kia tu cao. Mà hỏi ngược lại nó, thấp là thấp cái chỗ nào, mà cao là cao 

bao nhiêu ?. Thì nó bị câm.  
 

Tu mà không chịu lo tu 
Lại đi lại thuyết, chuyện người làm chi 

Không lo tu sửa trong nhà 
Cơ tầng hạ thấp, con người quá tham  

 

 Mang danh tu mà chẳng tu, tại vì không chịu lo cho nội bộ mà đi lo chuyện đời, 
chuyện làm Thầy làm Cô.  

 
Lâu ngày rồi thì bị bể, bị hạ tầng công tác, vì chính cái tội tu, mà lợi dụng Thầy.  
 

Thấy mình bị bỏ rơi, tham lam, sân si, nóng giận, bệnh hoạn, không biết vì sao.  
 

Tại vì mình, chứ chẳng phải tại ai.  
 
Phải chi hồi đó tôi đừng có làm thầy, làm Cô là được rồi. Cứ câm cái mồm lo tu thì ngày nay, gia 

đạo chồng, vợ, con, đâu có đến nổi.  
 

Tôi tu mà tôi cứ lợi dụng và lải nhải, thì bộ phận tim, gan, tì, phế, thận của tôi, nó lải nhải theo 
và nó hư luôn.  
 

Nó hư là phải mang bệnh. Chứ không có trách ai.  
 

Trách là trách mình, có cái pháp chỉ dẫn rõ mà không tu, tại cái tánh tôi, nóng giận, tại cái tánh 
tôi tham lam. Nếu mà tôi không tham lam, thì giờ nầy tôi đâu có đau tim, máu thấp, thần kinh 
không ổn. Nếu mà tôi đừng có ích kỉ, thì giờ nầy tôi đâu có bệnh nhiều.  

 
Tại vì, tôi tham quá đi. Mà nói tôi tham, tôi lại không chịu. Nội cái ăn là nhỏ nhất mà cũng thấy 

là tham rồi, chứ đừng nói cái tham lớn như là tham danh và tham tiền. Ăn mà tính toán cái nào 
ngon, cái nào dở thì làm sao mà không bệnh. 
 

Tu mà tính toán tùm lum 
Làm sao giải được, độc gan trong mình 

Trong mình nhức nhối toàn thân 
Tại vì không dứt, còn tham dâm nhiều 

 

 Còn tham và còn dâm là thần kinh bất ổn. Tại vì, không có Pháp tu. 
 

Thần kinh bất ổn là ăn nói loạn xạ, coi rẻ kẻ dưới, khinh khi người trên. Nhà cửa tối mù, loạn 
động lại càng loạn động thêm. Vì cái tội tham danh và tham dâm.  

 
Tu thì càng ngày người ta càng bỏ tham dâm thì nó bớt loạn động. Trái lại con người rất minh 
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mẫn sáng suốt thì mới đúng.  

 
Còn tu mà bỏ chưa được tham dâm, nó càng thèm thêm, vì cái tánh ích kỉ hẹp hòi nó lòi ra. Thì 
bắt đầu nó tính toán, tôi tu như vầy, như vầy, mà chẳng được cái gì. Tu mà chẳng được cái gì là 

mình còn quá tham.  
 

Tu mà dẹp bỏ đước tánh tham, thì cái gì cũng có. “ Trong không mà có “. 
 

Tu mà dẹp bỏ tánh tham 

Con người minh mẫn, đạo đời khai quang 
Cao sang trên vạn bước đường 

Phật Tiên làm bạn, với người không tham 
 

 Mình mà bỏ được tánh tham thì Thánh Tiên Phật, ai mà không hộ phò những người 
tu, mà bỏ tham.  
 

Không lẽ Thánh Tiên Phật kiếm cái người tham lam ích kỉ, làm bạn.  
 

 Thế nên, giới nào, thì có, giới ấy hộ phò. Mình nên ghi nhớ. 
 
Như tâm nguyện của mình hướng tâm về Trời Phật thì Trời Phật hộ phò. Mà tâm dạ của mình 

hướng về quỉ ma, thì quỉ ma nó xúi bậy.  
 

Hỏi làm sao biết được cái tâm Trời, Phật và cái tâm quỉ ma? 
 

 Cái tâm Trời Phật là luôn lúc nào mình cũng hướng tâm về Trời Phật, ngày cũng như đêm, 

trong tâm và thực hành những điều của Ngài dạy, mà không cần cho ai biết là mình tu 
học. Đó là tâm Trời Phật. 

 
 Còn cái tâm quỉ ma là thờ Trời Phật, mà hại người nầy, nói xấu người kia, chê đạo nầy, 

chê đạo kia. Đó là tâm quỉ ma, chuyên môn nghĩ chuyện ác, chuyện hại người. 

 
Tâm ma, tâm quỉ hiện hành 

Chuyên môn nghĩ xấu, người nầy kẻ kia 
Người thân chẳng nghĩ chẳng phân 
Lại còn muốn hại, cho người chết luôn 

 
 Người mà có dạ, ma tâm, quỉ tánh họ không kể bất cứ ai, họ chỉ lo cá nhân họ. Ai 

mà đụng chạm với quyền lợi cá nhân họ thì họ chém giết tới cùng, không trừ một ai, dù là người 
thân.  
 

Nhưng mà ngược lại họ lại thờ Trời thờ Phật bằng cái miệng. Miệng nói Phật mà tâm ác quỉ.  
 

Những hành động của họ mờ ám, như là quỉ ma hiện hình.  
Những người mà có những hành động như thế nầy thì đã bị quỉ ma xâm chiếm.  
 

Tại sao họ bị quỉ ma xâm chiếm? 
Vì chính họ chưa từ bỏ tánh ác ôn hại người. Tới chừng cơ thể bị bại hoại tâm thần bất ổn bệnh 

hoạn tiêu tan, rồi chết là đi theo giới ma.  
 

Đi theo giới ma là giới nào?  
Là đi vào âm phủ, bị thiên ma, quỉ vô thường, bắt linh hồn dẫn đi, trong lúc chết. Sống không 
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tu. Chết mà không biết cái gì, là đi theo quỉ ma. 

 
Chết mà không biết đi đâu 
Thì đi vô chỗ, vô thường quỉ ma 

Quỉ ma xé xác hại người 
Cho mình hiểu rõ, quỉ ma là mình 

 
 Những người nào không biết quỉ ma, thì có dịp sẽ biết quỉ ma. Chính mình làm ác hại 
người, là chính mình là quỉ ma. Sau nầy mình gần chết mình sẽ thấy.  

 
Thì lúc đó mình mới biết chính mình là người ác quá, rồi chính mình sẽ trở thành ma quỉ. Khi mà 

trở thành ma quỉ rồi thì dễ sợ vô biên, mất đi nhân phẩm, mất đi cá tánh của loài người. Hồn bị 
giam cầm dưới chín tầng địa ngục bị ma quỉ hành hạ thảm thê. Không có cách nào mà kêu gào 

thấu.  
 
Tại sao! Đi tới đây mà không có cách nào kêu gào thấu. Vì khi còn sống mình đã đánh mất tâm 

linh.  
 

Chừng nào linh hồn mình mới khôi phục lại?  
Khoảng một ngàn năm.  
 

Tại sao anh biết ?  
Bởi vì, luật ban ra khoảng 1000 năm cho người chết. Để áp dụng những tội hồn có đầu óc, ác 

ôn, ma quỉ. 
 
Luật hình xử phạt nghiêm minh 

Dạy cho những kẻ, ác ôn hại người 
Khổ thân phải chịu cực hình 

Ngàn năm làm thú, làm trùng phân thây 
 
 Con người có cơ hội tu, đi lên, mà đi lên không được, thì phải đi xuống.  

 
Tại vì, mình muốn đi xuống, chứ đâu có ai bắt mình đi xuống.  

 
Những con thú, nó thấy loài người rất được sung sướng. Nó ước ao, muốn đầu thai thành người.  
 

Mình là người, mà tâm dạ mình ám hại người nầy, người kia, tức nhiên mình còn tệ hơn con gà 
con heo con bò, thì ai cho mình làm người nữa.  

 
Thì mình phải đổi lớp làm thú, vì tâm dạ hại người thì đi vào lớp sát hại nhau. 
 

Còn loài người và loài người thì thương yêu đùm bộc lẫn nhau. Mà cái tình thương yêu đùm bộc 
lẫn nhau của loài người rất khó mà diễn tả cho hết. Bởi vì, tình thương ai ai cũng có. Nhưng mà 

vì lợi ích tham lam ích kỉ của cá nhân, rồi loài người bán mất tình thương.  
 
Mua tình thương bằng danh lợi và tiền bạc.  

 
Khiến hai chữ tình thương không còn nữa. Thế nên mới có cảnh địa ngục và quỉ xứ.  

 
Rồi ở trong cảnh địa ngục quỉ xứ đó chán quá, thì người ta mới truy lùng cảnh giới Thiên Đàng 

thanh nhẹ đi lên. 
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Muốn đi tới Thiên Đàng thì phải tu, không tu thì không tới.  

 
Không biết tu bằng cách nào cho đạt, bởi vì nhiều đạo, nhiều màu quá, không biết đạo nào hay, 
màu nào tốt.  

 
Hỏi đạo nào là đạo tốt, đạo hay?  

Dạ thưa, đạo thì đạo nào cũng hay cũng tốt.  
 
Nhưng chỉ có cái đạo do Chính Tâm mình là hay hết, vì Chính Tâm mình, mà mình không hiểu, 

không biết, thì tìm đạo đó nó ở đâu cũng vô dụng.  
 

 Đạo chính tâm là tu thân, tu Vô Vi. 
 

Hỏi tu màu nào tốt?  
Màu tốt là cái màu không màu. 
Không khoe khoang, sắc nầy cao sắc kia thấp. Ta đây là áo vàng, áo xanh, áo trắng v.v.  

 
Màu hay là màu Vô Vi, bởi vì Vô Vi là không không là không có màu.  

Đức Phật tu có màu nào đâu. 
 
Màu nào cũng được, xấu hay tốt, hơn hay thua là do cái tâm mình thôi.  

 
Tu Vô Vi là tu tâm, tâm mình không ngại, tâm mình không nghi, miễn sao tôi thực hiện đúng lời 

Phật dạy thì thôi. Đó là tu Vô Vi.  
 

 Tu Vô Vi, gia đạo của mình từ cái bất ổn sẽ trở về yên ổn. 

 Tu Vô Vi mình bệnh hoạn sẽ trở về khỏi bệnh hoạn.  
 Tu Vô Vi mình ngu muội sẽ trở thành sáng suốt. 

 
Còn ngược lại tu, mà không dụng Điển Quang, thì bệnh hoạn triền miên, thuốc thang không 
chửa được.  

 
Tu áp dụng những điều trên thì nó sẽ thông minh và khỏi bệnh hoạn, mà còn giải thoát luôn.  

 
 

GIẢI THOÁT 

 
Tu đi cho khỏi luân hồi 

Con đường giải thoát, chính mình phải tu 
Không ai làm biếng được phò 
Chính  mình phải học, tự hành đi lên 

 
Điển quang mới thấy Thiên Đàng 

Ngày xưa Đức Phật, cũng hành ngày đêm 
Đừng nên vọng động ỷ mong 
Cầu xin hộ độ, ai cho mình về 

 
Tự mình khai giải chân tâm 

Trong ta có sẳn, Phật đài hướng tâm 
Tu thiền ánh sáng diệu thâm 

Ngày đêm tưởng niệm, tu tâm giải phiền 
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Thân người hạnh phúc triền miên  

Khuyên người tỉnh thức, mà lo tu thiền 
Tu thiền thức giác lại minh 
Chuyện đời, thế đạo, tự mình giải thông 

 
Sang qua cảnh gới thanh nhàn 

Con đường trung đạo, lại càng hiển vinh 
Vinh quang trên bước hành trình 
Tự mình khai sáng, tự mình thăng thiên 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
                       


