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SỐ 208 NGÀY 01 THÁNG 08 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. 

 
Thương Yêu 

 
Kệ 

 
Con người quý giá, biết là bao 

Hãy tạo thương yêu, chớ giận buồn 
Đừng để cho lòng, thêm tan nát 
Đùm bộc lẫn nhau, mỗi khi sầu 

 
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. 

1747. Hỏi. Người tu, nhìn sang bên trái hay bên phải là người xấu đúng không ?  

1748. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh hoạn, nạn tai ?  

1749. Hỏi. Tại sao con người khó học hoà ?   

1750. Hỏi. Tu gia đạo là sao, có tiến nhanh không, xin giải đáp ?  

1751. Hỏi. Nhân đạo là sao ?  

1752. Hỏi. Ác nhân là người gì? 

1753. Hỏi. Tại sao con người cố chấp ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/07/2017 
 

1747. Hỏi.  Người tu, nhìn sang bên trái hay bên phải là người xấu đúng không? 
 
Đáp: Dạ thưa. Nhìn bên trái hay nhìn bên phải là để quan sát, chứ không phải tò mò và nghĩ 

điều xấu. Nhìn, mà liết xéo, liết ngang, tò mò, tọc mạch là không tốt. Ai nhìn mình mặc kệ, ai 
nói, mình cũng mặc kệ. Chỉ lo tu, thì tâm linh và tướng mạo sẽ thay đổi.... 

 
Kệ 

 
Tâm linh biến cải, đổi thay hình 

Mặt người sáng rỡ, nhớ lời kinh 
Không nên oán trách, người khinh bỉ 
Cẩn kính tin yêu, kính Phật Trời 

  

 

 
 

Odense, ngày 23/07/2017 

 
1748. Hỏi. Tại sao con người bị bệnh hoạn, nạn tai ?  
 

Đáp: Dạ thưa; Luồng điển trong người xấu, sanh ra bệnh hoạn và tai nạn. Mình nên tu điển 
quang, để thanh lọc luồng điển trược trong máu huyết, cơ tạng và khối óc. Thì tai nạn và bệnh 

hoạn sẽ tan biến. Sự thật là con người có tánh từ bi rất tốt. 
 

  
Kệ 
 

Nên dùng điển khí, giải tâm linh 
Trược tan uất khí, chẳng bất bình 

Khối óc của mình, thanh thản tốt 
Ngồi thiền tâm định, huệ phát quang 
 

 

 
 

Odense, ngày 24/07/2017 
 

1749. Hỏi. Tại sao con người khó học hoà bình?  
 

Đáp: Dạ thưa; Miệng nó nói hoà, mà tâm nó không làm. Vì nghi kị lẫn nhau, tranh hơn và 
sanh ra bạo loạn. 
 

Không học thiền điển quang, thì khó khai tâm mở trí. Nên chiến tranh khắp nơi trên thế giới. 
Thực thi hoà bình cả ngàn năm, mà chẳng có kết quả. Trái lại, chiến tranh càng hung dữ.  

 
Nó đem cái tánh ngu muội, độc tài, chỉ biết nó là số một. Đem cái công cao, ngạo mạn, mà lấn 
ép chúng sanh. Cuối cùng cũng sân si, bệnh nan y, tai biến và chết chốc. Lãnh đạo nên tu thiền 

điển quang, để khỏi mang bệnh và tai hoạ cho mình và cho thế gian. 
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Kệ 
 

Công cao ngạn mạn, nghĩ quyền hành 
Khó hoà bất nghĩa, hại thế gian 
Gian manh thủ đoạn, hành tham hiểm 

Chết rồi uất khí, dẫn còn mang 
 

 

 
 

Odense, ngày 25/07/2017 

 
1750. Hỏi. Tu gia đạo là sao, tiến có nhanh không, xin giải đáp? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Gia đạo là đạo tu thân, trong gia đạo mình. Nhà mình, mình phải lo, phải tu bổ 
và sửa chửa. Tu tại gia, thì nó tiến rất nhanh, anh không cần đi xa, tới chuà hay nhà thờ chi cho 

hao tiền xe pháo.  
 

Gia đạo anh cũng là chùa và nhà thờ.  
 
Anh tu bằng cái tâm, thì cái tâm anh lúc nào, cũng tu. Chứ đâu phải, chạy tới chuà hay nhà thờ 

là anh tu.  
 

Nhiều người ra khỏi chuà, khỏi nhà thờ là hết tu. Bởi vì họ tưởng, đạo trong chùa hay nhà thờ.  
 
Nhiều người mặc áo tu và đại đức, tới chuà và nhà thờ, còn tranh chấp và đánh nhau.  

 
 Nhớ là đạo trong tâm.  

 Phật hay Chúa, ai cũng giác ngộ đạo trong lòng mình.  
 Bác giữ phương pháp và mật pháp, đi đâu Bác cũng tu được.  

 
Mình giữ bổn phận cuả người con hiếu thảo, người vợ hiền và người chồng nhẫn nhịn.  
 

Đó là tu thân, tề gia, trị bản thể và sống bình an, cõi thiên đàng.  
 

 
Kệ 

 
Tu thân gia đạo, sống an bình 
Cửa nhà nhịn nhục, sống gió qua 

Gia cang thịnh vượng, nhờ tu đạo 
Sửa lấy thân, tâm, sống thọ hoà 
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Odense, ngày 26/07/2017 
 

1751. Hỏi.  Nhân đạo là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Nhân đạo là đạo làm người. Nó có cái tánh nhân ái, thương người, đùm bộc và 

che chở cho nhau trong lúc hoạn nạn. Khi có hoạn nạn, mới tỏ ra lòng nhân đạo thật sự. Thành 
ra, Đạo nó nằm trong lòng, chứ không phải, Đạo nó nằm trong chùa hay nhà thờ.  

 
Và đạo nó nằm ngay ở Đời.  
 

Bác tu điển pháp Vô Vi, trí huệ Bác khai mở nhanh.  
Tu trong thực tế, tu trong khoa học. Đời Đạo song tu. Thực hành để tiến tới.  

Gặp thầy tốt, giác ngộ tốt, thì mình tốt. 
 
Bạc triệu US cũng không mua được giác ngộ điển quang.  

Bác thực hành, khoẻ mạnh và khỏi bệnh hoạn, Bác sung sướng hơn tỉ phú mà bệnh hoạn.  
 

Tu thiền điển quang Vô Vi mới rèn trui lòng nhân đạo căn bản, rồi tiến tới thiên đạo.  
 

Không tu về điển quang, nhân lành không có, nhân đạo không biết, gia đạo không tu, bản thân 
không hiểu, hồn vía bất minh, mà đi nói về đạo, nói về Trời Phật.  
 

Đạo đức giả thì thiếu gì trên thế gian. Tu thân, tu nhân thì giác ngộ nhanh. Nhưng phải tu điển 
quang.  

 

 

Kệ 
 
Rèn trui nhân cách, đạo làm người 

Lễ Nghĩa Nhân Từ, nhớ điểm tô 
Trí tuệ hiển hành, trong chất phác 

Thực hành đức tín, đạo trung dung 

 

 
 

 
Odense, ngày 27/07/2017 

 
1752. Hỏi. Ác nhân là người gì? 

 
Đáp: Dạ thưa. Ác nhân là người không có hạnh đức tốt, thích hại người và hại bạn. Luồng điển 
xấu trong người. Nên giải bỏ thì bệnh hoạn sẽ tiêu tan.  

 
Người ta hơn mình thì mình nên mừng cho họ, đó là tâm từ bi khai mở và đừng nên nghi kị và 

ghanh tị, giận hờn. Người tu nên tránh ác nghĩ điểu xấu thì phúc điền mới hanh thông.  
 
Đạo thiền điển quang chỉ cho mình giải bỏ điều xấu, chứ không đem vào nội tâm.  

 
Cố gắng thiền siêng năng và niệm Phật thì tâm bệnh sẽ an yên. Tránh khỏi con đường ác đạo. 
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Kệ 
 

Điển lành phải lọc, tránh ác tâm 
Đừng nên nghĩ chuyện, hại người thiền 
Tâm dạ cuả Trời, nên nung nấu 

Từ hành tâm đạo, sẽ thành nhân 
 

 

 

 
 

 

Odense, ngày 28/07/2017 
 
1753. Hỏi. Tại sao con người cố chấp? 

       
 Đáp. Dạ thưa. Tại tâm con người còn tham lam, hờn ghen, ghanh ghét, sân si và giận hờn.  

 

 

Kệ 
 
Sanh ra ích kỉ, tánh ghen hờn 

Cá tánh con người, nghĩ vẫn vơ 
Trước mắt thân người, tu không tập 

Niệm hoài không có, nhớ vu vơ 
 
 

   

 

 
Odense, ngày 29/07/2017 

 
1754. Hỏi. Thương yêu là sao? 

       
Đáp. Dạ thưa. Thấy họ là mình, và thấy mình là họ.  
 

Đùm bộc, giúp đỡ và che chở cho nhau thì thực sự mới là thương yêu.  
 

 
Kệ 

 
Từ quang chiếu độ, giúp cho nhau 
Thấy họ là ta, mới thực là 

Thương yêu tha thứ, muôn điều khó 
Giúp đỡ cho nhau, tránh trược tà  

 

 
 

Hướng dẫn học thiền và trị bệnh thần kinh 
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145. Thơ song ngữ Việt / Danmark 

HUMAN RELIGION/FAMILIE RELIGION 
NHÂN ĐẠO/GIA ĐẠO 

 
Kærlighed fra Gud, Jorden og os 

Human religion er født af de tre slags 
kærlighed   

Væsener elsker himlen for evigt 
Og elsker Moder jord, så vi synger 
sammen 

 
Det gode menneske skal vi oprigtigt 

dyrke 
Og tillid skal vi træne 
Ved at lære af Human religion vil vi få 

god karakter 
Uddan personligheden og elsk samfunds 

loven 
 
Væsener lærer det rigtige med tiden 

I familien bygger vi i den retning 
Kærlighed og tålmodighed i hjemmet 

Adlyd din far og din mor 
Mand og kone, elsk og respekter 
hinanden 

 
Søskende i hjemmet 

Fortær ikke hinanden, forsoning er den 
bedste måde  
Bliv ikke vrede og sure 

Tilgiv det hele, når der er opstået fejl 
 

Kærlighed og udholdenhed skal vi finde 
frem 
Vi elsker alle mennesker som os selv 

Og Vi har god kapacitet  
Blide mennesker forstår godt, hvad 

Human religion er 
 

Da vi skulle lære, gennemgik vi et hav 
problemer  
Vi forstår nu Human religion og elsker os 

selv 
Født i Satans verden 

Skal vi meditere og praktisere Human 
religion for at få det blide menneskes 
aura 

 
Tình Trời tình Đất tình ta 

Ba tình hợp nhất sinh ra tình người 
Chúng sanh muôn thuở quý Trời 

Thương yêu Địa Mẫu hát lời hòa ca 
 
 

 
Nhơn lành giống tốt thiết tha 

Tin yêu nhân đạo ta thời dồi trau 
Học thì thi triển tối cao 
Rèn trui nhơn cách, quý cao luật đời 

 
 

 
 
Chúng sanh học hỏi hợp thời 

Từ trong gia đạo, ta thời dựng xây 
Thương yêu nhịn nhục trong nhà 

Thờ cha, kính mẹ, vợ chồng quý nhau 
 
 

 
Anh em ruột thịt trong nhà 

Chớ nên cấu xé, mà hoà hay hơn 
Đừng nên trút hết giận hờn 
Hãy nên tha thứ, những khi lỗi lầm 

 
 

Thương yêu nhịn nhục ta tầm 
Quý yêu muôn loại, như yêu chính mình 
Chính mình dung điểm cao sang 

Nhơn hiền mới hiểu, đạo tình ở đâu 
 

 
 

Khi nào trải hết bể dâu 
Quán thông nhân đạo, ta thời quý ta 
Sanh ra trong cõi Ta Bà 

Tu thiền luyện đạo, phát quang nhơn hiền 
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Guds religion godkender os 

Når vi mediterer og praktiserer vores 
Human religion i hjemmet ordentligt. 
Når vi mediterer og praktiserer med 

vores personlighed i hjemmet ordentligt. 
Når vi mediterer og praktiserer vores 

familie kærlighed i hjemmet ordentligt. 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 

 
 

 
Đạo Thiên sẽ chứng cho mình 
Khi mình thiền thực, nhơn lành tại gia 

Chăm lo tâm tánh  hiền hòa 
Tình thương Gia Đạo, tu thiền thực thi 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 


