
Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

  

 

SỐ 195 NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2017 

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 GIẢI 

 
Kệ 

 
Tu không tiến bộ, giữ cái ta 

Tại ta không mở, được bộ đầu 
Ứ đọng trong lòng, đầy trược điển 
Tham thiền hành thiện, mở ở ta 

  
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. 

1649. Hỏi. Ăn chay có hết trược không ?  

1650. Hỏi. Chừng nào người ta mới chịu tu thiền?  

1651. Hỏi. Tu thiền để làm gì?   

1652. Hỏi. Tại sao người đời bệnh hoạn nhiều ?  

1653. Hỏi. Tại sao người đạo, cũng bệnh hoạn không khác gì người đời?  

1654. Hỏi. Hôm nay hành tự, đạo khai minh là sao? 

1655. Hỏi. Tại sao người đời, người đạo, điển bị kẹt và có cách nào giải thông ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/03/2017 
 

1649. Hỏi. Ăn chay có hết trược không ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Ăn chay chỉ nhẹ thôi. Còn về trược thì mình phải giải. Ăn chay cũng vẫn trược 

như thường. Cũng chửi lộn, cũng sân si và cũng tham lam. Người tu và người tu đánh nhau, đại 
đức với thượng toạ đánh nhau.  

 
Kệ 

 
Tham thiền nhập định, hiểu chiều sâu 

Pháp thượng điển quang, mở bộ đầu 
Trí ý phân minh, đường tu đạo 
Không còn khờ khạo, đạo gia tu  

 

 

 
 

Hiếu thảo với ông bà cha mẹ 

 

Odense, ngày 13/03/2017 

 
1650. Hỏi. Chừng nào người ta mới chịu tu thiền? 
 

Đáp: Dạ thưa; Có duyên may, họ gặp pháp tu thiền thì họ tu. Con người tới lúc thân bệnh, tâm 
bệnh và bị tai nạn, hết cứu chửa thì họ mới lo tu thiền. Không dễ gì, mình nói, họ chịu tu.  

 
Nên gặp bệnh cũng là cái phước để cho mình tu. Tu điển quang thì Trời Phật giúp cho mình mau 
khoẻ mạnh, vì cái pháp điển quang trường sinh học giúp cho mình phục hồi, điển lực.  

 
Con người mình có điển, mà không tập luyện thành ra bệnh hoạn.  

Bệnh là do trược trong người và trược bên ngoài xâm nhập.  
 

  
Kệ 
 

Tu thiền sẽ giải, được trược ô 
Bác cứ nam mô, nguyện với Trời 

Từ đây sám hối, lo hành thiện 
Ngày đêm luôn niệm, nguyện nam mô 

 

 

 
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

3 

Odense, ngày 14/03/2017 

 
1651. Hỏi. Tu thiền để làm gì?  

 
Đáp: Dạ thưa; Tu thiền để giải nghiệp tâm.  
 

Tu thiền để lãnh hội những chiều sâu của Trời Phật ân độ. Từ lâu mong mỏi, Trời Phật giúp.  
 

Thì tu thiền điển quang mình có dịp tìm, biết và nhận xét, Phật ở trong lòng mình và Trời Phật ở 
mọi nơi. Đang chiếu cố và giúp đỡ mình.  
 

Mình là người trần trược, trần trược mà không tu, thì tâm bệnh và thân bệnh. Không có Bác Sĩ 
hay thuốc thang nào chửa khỏi. Thế nên giàu, nghèo, dốt nát, thông minh, ai cũng bị nạn tai và 

bệnh hoạn. Thế nên Bác Sĩ, Thầy Tu hay Tổng thống cũng không tránh khỏi. 
 

 
Kệ 
 

Tu thiền để biết, được tiền duyên 
Xưa kia tiền kiếp, đã không hiền 

Nên đã lâm trần, đau khổ bệnh 
Tu thiền sẽ giải, mọi oan khiên 

 

 

 

Odense, ngày 15/03/2017 
 

1652. Hỏi. Tại sao người đời bệnh hoạn nhiều? 
  

Đáp: Dạ thưa. Đời toàn là trược, mà tôi nói hoài. Đời là trược, họ không tin, họ còn ghét. 
Chừng nào họ bị trược nhiều, bệnh hoạn nhiều, khùng điên lên, họ mới tin và hoảng kinh. 

 
Sống ở đời, không tu thì mình cứ đem trược vào thân, vào tâm, hỏi sao sao không bệnh.  
 

Tôi thường nói, bệnh là do mình, đem vào. Và tôi cũng thường nói, tu cái pháp nầy, mình giải 
ra. Mình giải ra, nó còn hay hơn là Bác Sĩ. Chính Bác Sĩ họ cũng khuyên mình tự giải bệnh.  

 
Mình quyết tâm tu thiền thì chắc chắn sẽ thành công. Tôi dám khẳng định Trời Phật không có 
bỏ những người quyết tâm tu.  

 

 

Kệ 
 

Pháp nầy tu luyện, để giải ra 
Thế nên mình phải, học thật thà 
Cố gắng tham thiền, Trời Phật giúp 

Giải ra trần trược, bỏ tham sân  
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Odense, ngày 16/03/2017 
 

1653. Hỏi.  Tại sao người đạo, cũng bệnh hoạn không khác gì người đời? 
 
Đáp: Dạ thưa. Người đạo, mà không tu về điển quang, thì cũng mang trược và bệnh hoạn như 

thường. Đâu phải mang danh người đạo là không bị bệnh. Những vị thiền sư, bên Pháp, bên Mỹ, 
bên VN họ bị bệnh tai biến, bệnh trược. Tại vì, họ không có pháp Phật điển quang.  

 
Con người anh có điển quang, anh học thì anh sẽ phát triển.  
Đây là pháp thiền hiện đại của Phật pháp VN vào thế kỹ nầy, giúp cho con người ta thông minh 

và tráng kiện, tránh đi bệnh nan y, như là ung thư, tai biến, tim v.v.  
 

Anh có thể coi pháp tướng của người tu, tôi đã chứng minh.  
 

 

 
Kệ 
 

Con người phát triển, luyện điển quang 
Pháp lực cuả anh, mạnh rõ ràng 

Xưa kia yếu kém, tu quỳ lụy 
Hôm nay hành tự, đạo khai minh 
 

 

 
 

Tác phẩm người thiền 
 

 
Odense, ngày 17/03/2017 

 
1654. Hỏi.  Hôm nay hành tự, đạo khai minh là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Xưa kia mình tu, quỳ lụy, van, xin, cúng váy, nhờ tha lực, hình tượng phù hộ. 
 

Hôm nay mình tu cái pháp nầy, HÀNH TỰ, có nghiã là mình tự hành, thì tâm đạo mình phát 
sáng. Phát sáng là do mình tu, đúng đường và đúng pháp. Nó giúp mình giải ra, những trần 

trược u mê, trong nội tâm và sớ thịt.  
 
Anh dùng điển quang thì anh mới giải được trược, trong nội tạng và sớ thịt. Tu như vậy mới 

khoa học. Khoa học cũng phải học môn nầy. Tôi giải thích rất khoa học.  
 

Tu phải TỰ HÀNH, thì đạo mới minh. Không nhờ đỡ tha lực hình tượng, cúng váy.  
 
Mình tự đi làm thì có tiền, đúng không. Tu cũng phải TỰ HÀNH. Anh gặp Thầy đốt nhang thì anh 

phải đốt nhang. Anh gặp người TỰ HÀNH, không đốt nhang thì anh sẽ không đốt nhang.  
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Kệ 
 

Duyên may dẫn đến, học tham thiền 
Tu luyện cho mình, tránh ngoại xâm 
Trực chỉ chơn thiền, minh đạo pháp 

Tu tâm dưỡng tánh, tránh bệnh đau 
  

 

 

 
Odense, ngày 18/03/2017 

 
1655. Hỏi.  Tại sao người đời, người đạo, điển bị kẹt và có cách nào giải thông? 
       

 Đáp. Dạ thưa. Trong khói óc bị ứ động những trược điển thích cái ta. Khó mà hoà đồng hay 
muốn học những điều gì chung quanh. Ỷ mình là cao sang thì khó mà nhận được những điều 

hay ý đẹp. Nhất là tự ái cao, cho ta là Thần, Thánh, Tiên, Phật.  
 
Thần, Thánh, Tiên Phật gì, mà mập thù lù, đi thì không nổi. Và óm như cây que, gió thổi cũng 

muốn bay. 
 

Nhứt là mấy ông tu cao, tự cho mình, Thần Thánh Tiên Phật có hiểu gì, đâu là đạo.  
 

Ngồi lỳ một đống đó thì hiểu gì.  
 

 Đạo nằm trong Đời, tu hoài không giác.  

 
Hạt bụi nó cũng có sự huyền diệu trong đó, miếng rác cũng có sự tinh vi cuả Trời Đất.  

 
Tu cao tự ái.  
Chê dơ, chê tệ khó mà học đạo. Quét bụi cũng có thể minh đạo, hốt rác cũng có thể ngộ đạo.  

 
Thành ra những người tu cao, tự ái, khó thấy huyền vi, trong rác và bụi. 

 
Con người cũng từ bụi, rác mà thành. Do ông Trời cấu trúc, Bạn coi ông Trời có siêu không.  
 

Ổng biến hoá tất cả những gì vô dụng, trở thành một người hữu dụng.  
Từ rác và cát bụi mà ra. Và trở thành hào quang ông Phật.   

 
Bạn không tin triết lý nầy. Mai nầy, Bạn chết trở thành, rác và cát bụi, Bạn mới hay.  
 

Cái triết lý siêu đẳng nầy. Bạn hốt rác, Bạn thấy rác ở ngoài, còn sạch hơn rác trong Bạn.  
 

Bạn quét bụi, Bạn thấy bụi bên ngoài, còn dễ chùi hơn, bụi trong bạn.  
 
Tự ái một cụt, khó tu, cho ta là sang, cho ta giỏi, kiếp sau đi hốt rác, quét dọn.  

 
Trình độ người không có thì làm sao bắt người ta tu. Vả lại, mỗi người có cái tiền kiếp riêng của 

họ. Kiếp trước họ không tu, kiếp nầy khó tu.  
 
Nên phải vào địa ngục nhiều lần khổ. Từ đó mới thức tâm tu thiền.  

 
 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

 

Kệ 
 

Trong lòng tự ái, cục đá to 
Nó cứng nó che, lấp cả người 
Khối óc không còn, thanh quang tốt 

Tu thiền dẹp bỏ, tự tiến sang 
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132. THƠ SONG NGỮ VIỆT NAM, DANMARK 

ÅBEN HIMMEL 

THIÊN ĐÀNG MỞ CỬA 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

Himlen er allerede åben 
Verden er tilfreds med munkens Himmel 
hjemkomst 

Sandhed er meget smuk at have 
Som Vo Vi åbner himlen på jord 

 
Verden kan godt lide at synge i himlen 
Verden kan godt lide at synge blid poesi 

Hvem bragte sandheden og guld 
religionen? 

Den skal rejse rundt i verden og fortælle 
 

Verden kan godt lide at høre himlens 
musik 
Verden ønsker at komme og besøge 

himlen 
Himlen er åben nu 

Lær os meditation for at vække vores 
sind 
 

Vi mediterer for at komme ud af 
problemer 

Ny meditation bryder ud af lidelse 
Skynd dig, praktiser meditation 
Du forstår godt de tre riger domænet * 

og befries fra verden 
 

Verden er fri for generende historie 
Verden er fri for ønsket om magt og 
grådighed 

Der er ingen bekymring 
Meditation hjælper os til at reparere 

vores ånd til at komme til Guds hjem 
 
 

 
 

 

 

Thiên đàng mở cửa ai ơi 
Thế gian mừng đón, người tu về Trời 
Ai ơi chân lý tuyệt vời 

Vô Vi khai mở, thiên đàng thế gian 
 

 
Thế gian thích hát thiên đàng 
Thế gian thích hát, lời thơ dịu dàng 

Ai mang chân lý đạo tràng? 
Vân du khắp nẻo, rao cùng thế gian 

 
 

 
Thế gian thích nhạc thiên đàng 
Thế gian lại muốn, về chơi thiên đàng 

Thiên đàng mở cửa thế gian 
Dạy cho bá tánh, thức tâm tu thiền 

 
 
 

 
Tu thiền mới thoát nghiệp duyên 

Tu thiền mới thoát, kiếp người khổ đau 
Mau mau tu luyện pháp thiền 
Quán thông tam cõi, thoát miền thế gian 

 
 

 
Thế gian dứt bỏ chuyện phiền 
Thế gian dứt bỏ, tánh trần tham mê 

Chẳng còn tâm thức bối bê 
Tu thiền sửa tiến, về quê trên Trời 
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De tre riger domænet *= Himlen, jorden og helvede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den, som har et forvirret sind 
Bør praktisere Vo Vi energi meditation 

Vo Vi er at praktisere klassisk Guds sinds 
energi 
Brug ord, vælg sprog og fortæl 

sandhedens kanoniske teori 
 

Ingen forstyrrelser i sindet 
I hjemmet skal vi roligt træne meditation 
Gå over Satans verden 

Så kommer vi til Gudsuniverset 
 

 
Himlen åbner sig og synger 
Skynd dig nu med omhu at dyrke Vo Vi 

for at nå himlen 
Vær glade for at synge sammen 

Himlen er åben for at invitere jer til at 
dyrke Vo Vi  

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Ai ơi tâm thức rối bời 
Phải nên tu luyện, pháp thiền Vô Vi 

Vô Vi tâm điển của Trời 
Mang lời giáo điển, thuyết lời chơn ngôn 
 

 
 

Không còn tâm dạ xáo xôn 
An lo tu dưỡng, pháp thiền tại gia 
Bước qua thế giới Ta Bà 

Là ta đã đến, tới Trời Đại La 
 

 
Thiên đàng mở cửa hát ca 
Mau lo tu luyện, để sang thiên đàng 

Vui say ca hát cung đàn 
Thiên đàng mở cửa, mời người sang tu 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


