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SỐ 83 NGÀY 01 THÁNG 02 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. 

 
Mừng Xuân 2014 

 

Kệ 
 

Ngựa Trời xuất phát, vượt không gian 
Chất chở tình thương, bỏ giận hờn 
Chúc Bác an lành, tu thiền hạnh 

Dứt bỏ đau thương, trở về Trời 
 

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. 

734. Hỏi: Con người tại sao tánh tình khó chịu, xin giải thích? 

735. Hỏi: Làm sao bỏ tánh khó chịu nầy, xin chỉ dẫn? 

736. Hỏi: Muốn thức giác, phải làm sao? 

737. Hỏi: Bây giờ hơi thở tôi yếu, tim đập nhanh, anh Lợi có thể nào, giúp dùm cho khoẻ lại, xin 

chân thành cám ơn bạn. 

738. Hỏi: Hai cái chân tôi, đau nhiều, đi đứng khó khăn, có cách gì, làm cho tôi đi mạnh lại, xin 

chỉ dẫn, cám ơn nhiều, bạn đạo N. 

739. Hỏi: Tại sao lúc nầy, khi tôi uống thuốc Phật nhiều, thở nhiều, lại tiểu nhiều hơn, xin chỉ 
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dẫn? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/1/2014 

734. Hỏi. Con người tại sao tánh tình khó 

chịu, xin giải thích? 

Đáp: Dạ thưa; Tánh tình khó chịu, vì hỏa 

hầu chưa yên ổn. 
 

Kệ 
 
Tánh tình khó chịu, khó sống an 

Tâm can bất ổn, bệnh sanh hoài 
Mỗi lúc đổi thời, thường hay nóng 

Tim gan khó chịu, phổi ho hen 
 

Odense, ngày 23/1/2014 

 
735. Hỏi. Làm sao bỏ tánh khó chịu nầy, xin chỉ 

dẫn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Hành thiền và uống thuốc Phật 

thường xuyên. 
 

Kệ 
 
Hành thiền thuốc Phật, nhớ dùng siêng 

Chăm lo tu luyện, nhớ pháp hành 
Đừng để lơ là, theo chúng bạn 

Lo tu siêng luyện, việc sẽ yên 
 

Odense, ngày 24/01/2014 

736. Hỏi. Muốn thức giác, phải làm sao? 

Đáp: Dạ thưa;  Muốn thức giác phải đụng 

độ, chăm chỉ hành thiền cho đúng đắn. 
 

Kệ 
 
Ngồi thiền tâm điển, sẽ giao duyên 

Dẹp bớt tranh hơn, nó sẽ hiền 
Tiến triển tu thiền, tu thức giác 

Không tham tranh đấu, hại thân mình 
 

Odense, ngày 25/01/2014 
 
737. Hỏi. Bây giờ hơi thở tôi yếu, tim đập 

nhanh, anh Lợi có thể nào, giúp dùm cho khoẻ 
lại, xin chân thành cám ơn bạn. 

 
Đáp: Dạ thưa; Phổi và tim Bác yếu thì Bác 
dùng thuốc Phật nhiều thì nó giúp. 

 
Kệ 

 
Con đây có giúp, rất nhiều người 
Té qụy nằm dài, thở khó khăn 

Thuốc Phật hít vào, con chỉ dẫn 
Bác kia mạnh lại, điển hồi sinh 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 26/01/2014 

 
738. Hỏi. Hai cái chân tôi, đau nhiều, đi 

đứng khó khăn, có cách gì, làm cho tôi đi 
mạnh lại, xin chỉ dẫn, cám ơn nhiều, bạn 
đạo N. 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác thử tập thể dục Di Đà, 

lạy Phật theo khả năng Bác và nhớ ngồi 
thiền. 
 

Kệ 
 

Bác kia lê lết, tới nhà con 
Chân đi đau nhứt, khó chửa lành 
Con giúp tu hành, siêng hành đúng 

Bác kia lành lại, đạp xe đi  
( 80 tuổi, bệnh đau nhứt 19 năm) 
 

Odense, ngày 27/01/2014 

739. Hỏi. Tại sao lúc nầy, khi tôi uống thuốc 
Phật nhiều, thở nhiều, lại tiểu nhiều hơn, xin chỉ 

dẫn? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác thở nhiều tốt cho bộ thận. 

 
Kệ 

 
Điển làm mát dạ, tiểu nhiều hơn 

Giúp Bác trơn tru, tuyến thận tỳ 
Độc khí giảm dần, khi hành đúng 
Chúc Bác tâm an, nhớ hành nhiều 

 
 

 

Odense, ngày 28/01/2014 

740. Hỏi. Tôi thiền buổi tối, ngủ ít, sáng hay ngáp, có hại cho sức khoẻ không, xin chỉ dẫn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mới đầu nó vậy, ai cũng thế, Bác chưa quen, nên Bác ngáp, nhưng mà Bác thấy 
khoẻ, tinh thần minh mẫn. Không có sao, buổi tối là rất tốt cho việc hành thiền, thiên địa hoà 

tan và phát triển.   
 
          Kệ 

          Thiên địa hợp hoà, trong giấc tối 
          Từ quang phát triển, lúc tịnh thần 
          Mạnh khoẻ chuyên hành, ai cũng đạt 

          Chăm lo tu luyện, hợp hoà tan 

       

Odense, ngày 29/01/2014 

741. Hỏi. Người gia đình tôi uống nhiều thuốc: cao máu, trợ tim, loãng máu, tiểu đường, máu 

có mỡ. Sanh ra biến chứng thở không được, đem vào nhà thương cấp cứu, Bác Sĩ nói là tại 
thuốc nó choãng nhau. Anh Lợi có cách gì, xin giúp đỡ, cám ơn anh, bđ, M. 

Đáp: Dạ thưa; Bạn chỉ cho Bác uống thuốc Phật, hít thở, để phục hồi.  

Nếu mà Bác cảm thấy hết, khoẻ lại nhiều, nói Bác làm siêng tập nhiều hơn, thì số lượng uống 
thuốc sẽ giảm dần. 

         Kệ 

         Nhiều người khoẻ lại, mới hồi tâm 

         Thuốc tây có hại, dụng quá nhiều 
         Thuốc Phật hít vào, mau trở sức 
         Siêng năng chăm chỉ, bệnh giảm nhanh     
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

FRED 
34 

Hoà Bình 

 
I mange år har vi håbet 
At man kunne skabe en fred der kunne 

holde tusinde år 
Man bør lære meditation 

Så vil man opdage, at denne Vo Vi 
meditation viser vejen 

 
I mange tusinde år har vi være klar over 
Verdenskrige, som har dræbt mange 

uskyldige mennesker 
Selve verden er fuld af jalousi 

Derfor bliver krigene en ulempe i lang tid 
 
I mange år bliver man hængende i fælden 

For at få magt over hinanden 
Derfor bliver mange dræbt og bliver til 

spøgelse 
Så ser vi ikke freden, men mange 
spøgelser alle steder 

 
I mange år får vi det meget elendigt 

Hvis man ikke kan se det, så bliver landene 
fattigere 
Og fordi vi dræber og ikke tilgiver 

Derfor bliver vi onde og vores udvikling 
bliver sinket 

 
I mange år har vi ikke ønsket 
At dyrke meditation og rehabilitering for at 

komme op i Paradis 
For verden vil vi tale ærligt 

Og håbe, at der hurtigt kommer fred 
 
Nu bør vi træne meditation 

Meditere og reparere vores sjæl 
Og finde fred i os selv 

Så kan vi blive kvikke og krigene blive 
stoppet 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Bao năm người vẫn mong chờ 
Hoà bình xây dựng thái bình thiên thu 

Con người cần phải vào tu 
Thiên thu mới thấy người tu dẫn đường 

 
 

 
Bao năm người đã tham tường 
Chiến tranh thế giới giết người thảm 

thương 
Vì đời ganh ghét ghen tương 

Nên đời phải bị chiến tranh dày vò 
 
Bao năm người bị mắc lò 

Cũng vì giành giựt chủ quyền cái ta 
Thành ra người chết thành ma 

Hoà bình không thấy, thấy ma khắp 
Trời 
 

 
Bao năm người bị tơi bời 

Cũng vì không thấy cái nghèo xứ ta 
Bởi vì đánh giết chẳng tha 
Thành ra quá ác nước nhà bại vong 

 
 

 
Bao năm người chẳng cầu mong 
Con đường tu học sửa người thăng hoa 

Vì đời con phải nói ra 
Để cho thế giới hoà bình tiến mau 

 
 
Bây giờ mình gắng giồi trau 

Chỉ cần tu sửa cho mình tiến mau 
Hoà bình nó ở  trong ta 

Thông minh vô tận chiến tranh chẳng 
còn 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi  

 

 
ĐÚNG SAI – PHẢI TRÁI 

 

Tại sao trái, mà tại sao phải, tại sao đúng và tại sao sai!  
 

Cái nầy nghe hấp dẫn. Câu hỏi nầy ít có ai dám khẳng định rằng. Tại sao đúng và tại sao sai!  
 
Tại vì mình chấp và tại vì mình mê, thì làm sao mình biết cái nào mình đúng và cái nào mình 

sai, cái nào trái và cái nào phải. Ở đời việc gì mình cũng cho là mình đúng, mình phải, mình hay. 
Đâu có ai bao giờ cho rằng mình sai. Mình xét lại mỗi ngày, mình làm điều gì đúng. Nếu đúng thì 

mình ngon lành, rồi khỏi tu! 
 
Còn không đ úng thì mình xét lại coi hằng ngày, những chuyện mình làm có giống như mình đã 

nói không. Nếu mà thật sự mình đúng, hoàn toàn 100 %. Thì mình là người hay nhất trần ai.  
 

Nếu mà mình nói rằng, mình nói đúng, nói phải, thì trật lất hết trơn. Bởi vì tôi biết các Ngài đi 
trước, họ đã giải thoát, họ toàn là những người đã nhận lỗi, họ đã làm sai và sửa lại những điều 
sai. Cái gì họ cũng nhận lỗi, cái gì họ cũng ăn năn. Thậm chí người mắng nhiếc cho họ là tà đạo 

và không chân chánh .v.v.  
 

Nếu có ai hiểu lầm mình, tát mình một bạt tay, thì mình nhận mình sai và đưa luôn má kia cho 
họ tát. Để cho họ tát, là mình tự răn mình. Đừng nên khuấy động. Kiếp trước mình có tát người, 
h ôm nay người tát lại. Thì việc gì nó cũng qua. Cái sai của tiền kiếp mình có. Phật là phải như 

vậy. Người ta đánh, chửi mình mà mình vẫn thấy mình sai. 
 

Vậy thì tự hỏi mình là người như thế nào, mà mọi việc hằng ngày của mình, mình cho là đúng, là 

phải. Mình có hơn những hành động của Ngài không mà cho rằng mình đúng, mình phải. 

 
Đức Phật Thích Ca cũng có nói ” Đừng có tin những gì ta nói là đúng và kể cả giáo lý của ta ”. 

Cái câu trên Ngài đã đạt đạo rồi mà Ngài vẫn cho là lời nói và giáo lý của Ngài sai, để Ngài tu và 
Ngài sửa mãi cho tới vô cùng tận, Ngài mới thôi. Triết lý của Phật là phải tới vô cùng tận. 
 

Ngài mà còn vậy, thì thử hỏi, mình có hơn được Ngài không, mà mỗi ngày mình cứ nói với gia 
đình, bạn bè là mình đúng, mình phải, thì trật lất hết trơn.  

 
Không lẽ mình giỏi hơn các Ngài ấy. Mà thông thường những việc trong nhà hằng ngày, mình 

vẫn cho là mình đúng, mình phải, là sao vậy?  
 
Cái nầy mình tự trả lời luôn. Nếu đúng như những gì mình nghĩ, thì tại sao mình còn ở đây. Sao 

không giải thoát đi, mà vẫn còn tham lam, sân hận như thường. Thậm chí mình chê người khác 
dỡ, mà mình còn cho sự chê khen của mình là đúng. Mới tức cười!  

Cái mâu thuẩn nằm ngay chỗ nầy. Nếu mình thấy mình đúng, thì mình không có chê người nào 
hết.  
 

Nếu mà người ta sai, liệu mình có thể làm được như người ta không, mà dám nói người ta sai.  
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

Còn nếu người ta sai, liệu mình có cách nào làm cho người ta đúng không. Thì cái đó mới hay. 

Chứ đừng có lý luận. 
 
Khoa học họ thấy cái gì sai, là họ sửa liền, nghiên cứu rồi đem ra cho người ta xài, cho người ta 

thấy. Nên khoa học họ cứ phát triển hoài hoài.  
 

Vậy chứ tâm linh sai thì sao! Có cách gì làm cho mau tiến không?  
 
Có chứ sao không! Khoa học họ sửa sai cái món đồ, để mỗi ngày mỗi tối tân, model thêm. Còn 

như tâm linh mà mình sửa sai rồi thì sẽ tiến vô song.  
 

Tiến chứ không có lùi, lùi là không chịu sửa, không chịu thiền. 
 

Tâm linh mà sửa được rồi thì sẽ tiến hơn khoa học. Vì khoa học họ chỉ sửa món đồ, chứ họ chưa 
có học sửa tâm linh, thì họ sẽ đi sau mình.  
 

Không tin thì mình thử mấy nhà khoa học đi. Những ông nào cho ta là thông minh đó, họ còn 
sân si, tham vọng đũ điều mà. Thì mình tu cái tâm linh, sửa cái tâm linh nầy thì nó siêu hơn ông 

khoa học, độc hơn nhà khoa học luôn, mình mới làm. Thì khoa học họ mới thấy cái hay của 
mình, của Đức Phật truyền xuống. Nói chê đủ thứ mà chứng minh không được thì vẫn còn thua 
khoa học luôn, thì làm sao khoa học họ nễ mình, họ tu.  

 
Nhà khoa học họ không chịu tu, là bởi vì họ không thấy cái tâm, họ thích cái hữu hình rờ mó 

được. Và họ nói tâm không sửa được.  
 
Còn mình nói sai là phải dẫn chứng cái sai của mình, đã tự sửa cho mọi người thấy, nói đúng là 

dẫn chứng cái đúng của mình cho mọi người thấy. Là mình không còn tái phạm những điều sai 
của mình.  

 
Người tu Vô Vi luôn luôn lúc nào cũng sửa sai cái tâm, cũng giống như những nhà khoa học họ 
sửa sai món đồ.  

 
Người tu Vô Vi sửa sai không thể nào còn sửa nữa, mới thật sự là tu Vô Vi.  

 
Chứ mình không nên mượn đầu nầy một chút, đầu kia một chút, nói chê đủ thứ. Mà không biết 
mình nói cái gì, và chê cái gì, cái người thông minh sáng suốt họ không có chê và khen. 

 
Nếu mà mình khen thì mình chỉ thấy một mặt thôi chứ mình không thấy hai mặt.  

 
Có nghĩa là họ thấy cái người tốt đó, thì trước kia họ cũng đã xấu, rồi mới thành cái tốt.  
Thành cái tốt rồi, cũng chưa hoàn toàn hẳn là mình tốt. Vì không biết từ cái tốt, rồi nó sẽ biến 

thành cái xấu, trong chốp mắt. Mà người đời thường gặp, đó là cái tánh kiêu ngạo cho ta đây là 
hay, là tốt.  

 
Còn cái tuyệt tốt.  
Nhìn và nhận cái sai vô tận, sửa lại vô cùng, mới là tốt, đó là cái tốt tối thượng, tốt đời đời, tốt 

muôn thuở và tốt muôn thì. 
 

Hiểu được cái sai là tiến, mới thật là đúng của đấng Cha Lành, của càn khôn vũ trụ.  
Biết được cái xấu, giúp cho mình tốt là đúng với cái càn khôn bất diệt.  

Thấy đúng là sai, thấy sai là đúng. Cái nầy, là chân lý vô thừa giáo….còn tiếp. 
 


