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SỐ 126 NGÀY 11 THÁNG 04 NĂM 2015 

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. 

 
GIẢI THOÁT 

 
Kệ 

 
Tu thiền giải thoát, hết nghiệp duyên 

Bác nên dùng điển, Phật Di Đà 
Giải mọi điều phiền, tu gặp phải 

Cám ơn Phật giúp, giải tiền căn 
 

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. 

1077. Hỏi: Làm sao bớt bệnh? 

1078. Hỏi: Tại sao tu, người nhà tôi chửi mắn, nhà không yên ổn, làm sao tu. Chú có cách gì 

giúp không? 

1079. Hỏi: Người nhà tôi, coi tôi như là chó? Làm sao cải thiện họ. 

1080. Hỏi: Làm sao hết oán chồng và gia đình chồng? Nhờ anh Lợi minh giải giùm. 

1081. Hỏi: Uất ức làm sao giải? Xin chỉ giúp. 
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1082. Hỏi: Tại sao mình bị bệnh? 

1083. Hỏi: Chú Lợi nói, điển quang thiền Vô Vi, có thể giúp ít bệnh tật và sống lâu 100 tuổi hơn? 

Có chắc không, xin minh giải. 

_____________________________________________________________________________ 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/04/2015 

1077. Hỏi. Làm sao bớt bệnh? 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình nên học thiền có điển 

quang tốt và giác ngộ. Thì điều lành sẽ đến.  
 
Kệ 

 
Tu thiền bệnh hoạn, sẽ giải tan 

Đừng nên trách oán, mọi điều phiền 
Giáo dục thần hồn, tu niệm Phật 

Tham đời dâm dục, nhớ lánh xa 
 
 

 
 

Odense, ngày 03/04/2015 
 

1078. Hỏi. Tại sao tu, người nhà tôi chửi mắn, 
nhà không yên ổn, làm sao tu. Chú có cách gì 

giúp không?  
 
Đáp: Dạ thưa; Thời kỳ nầy gia đình nào cũng 

vậy. Ráng niệm Phật và uống thuốc Phật. Mình 
cứ nghe lời chồng thì nó sẽ yên.  

 
Kệ 
 

Đừng bao giờ cải, với tai ương 
Cám ơn Phật pháp, đã chỉ đường 

Tham thiền Phật sẽ, chuyển nghiệp duyên 
Đừng nên chửi mắn, sẽ tạo phiền 
 

Odense, ngày 04/04/2015 

1079. Hỏi. Người nhà tôi, coi tôi như là 
chó? Làm sao cải thiện họ. 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác cải thiện Bác, không cần 
phải cải thiện họ. Từ từ họ bệnh, họ sẽ nghe 

lời Bác.  
 
Kệ 

 
Âm thầm tu học, luyện điển quang 

Cải thiện cho ta, tránh ác tà 
Mĩm cười học đạo, khi phiền đến 
Con người, và vật, kế cận nhau 

 

Odense, ngày 05/04/2015 
 

1080. Hỏi. Làm sao hết oán chồng và gia đình 
chồng? Nhờ anh Lợi minh giải giùm. 

 
Đáp: Dạ thưa; Cỡi mở, oán người là oán thù 
mình. 

 
Kệ 

 
Tu thiền học đạo, cỡi mở ra 

Đừng nên ôm chấp, giữ trong lòng 
Có Phật thường xuyên, ban trợ giúp 
Cho người hành pháp, luyện điển quang 
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Odense, ngày 06/04/2015 

 
1081. Hỏi. Uất ức làm sao giải? Xin chỉ 

giúp. 
 
Đáp: Dạ thưa; Uất ức sẽ làm cho mình tức 

tối, sân si và bệnh hoạn. 
 

Kệ 
 
Uất khí con người, sẽ bệnh đau 

Lo tu có điển, sẽ giải sầu 
Phật sẽ thương tình, giúp cho BÁC 

SỐNG LÂU GIÁC NGỘ, mối tình sầu 
 

Odense, ngày 07/04/2015 

1082. Hỏi. Tại sao mình bị bệnh? 
 

Đáp: Dạ thưa; Không tu điển, để giải trược, thì 
trược khí sẽ làm cho mình bị bệnh nhiều hơn. 
 

Kệ 
 

Không tu dễ bị, trược khí hành 
Bệnh tình thêm nặng, sống bất an 

Tu thiền nạn nặng, thành nạn nhẹ  
Tâm tánh quân bình, khỏi có tham 
 

  

 

Odense, ngày 08/04/2015 
 
1083. Hỏi. Chú Lợi nói, điển quang thiền Vô Vi, có thể giúp ít bệnh tật và sống lâu 100 tuổi 

hơn? Có chắc không, xin minh giải. 
 

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là do điển trược sinh ra. Tâm và thân phải luyện điển quang tốt. Trước 
tiên phải giải trược trong người và sau đó có điển quang tốt gia tăng. Con người sẽ bớt bệnh 

hoạn và sống lâu. 
 
             Kệ  
 

             Khi mà điển Phật, đã viết ra 
             Dĩ nhiên là giúp, cho người hiền 
             Giải trược trong người, tu tiến bộ 

             Sống lâu giải thoát, cảnh buồn đau 
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GIÚP DỊCH SÁCH: TRƯỜNG SANH HỌC  
 

Bạn đạo Thành Lợi viết xong quyển sách song ngữ Việt và Đan Mạch: 
Quyển sách nầy có tên: Trường Sanh Học.  
 

Sách nầy giúp người tu thiền Vô Vi điển quang sẽ sống trung bình 100 tuổi và hơn.  
 

Ít bệnh tật. Ngừa và trị bệnh ung thư. 
 
Thành Lợi, tìm bạn đạo giúp dịch ra đủ ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Tây Ban Nha.v.v, để 

phát hành và giúp đỡ mọi người. 
 

Rất mong sự hợp tác và giúp đỡ của bạn đạo.  
 
Xin liên lạc email. lethanhloi@hotmail.com 

 
Mấy chục năm trước Vô Vi có nói, sau nầy Vô Vi tiến tới Điển quang Trường Sanh Học. 

Giúp người sống trung bình 100 tuổi và hơn. Điển quang sẽ giúp được.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lethanhloi@hotmail.com


Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 
78. Tosproget dansk/vietnamesisk digt 
 

DET ER UNDERKLASSEN, DER 
BYGGER FOR OVERKLASSEN 

 
Man vil altid sige sandheden 
Folk kan ikke forstå og tror, at man er 

dum 
Men man er ikke dum 

Og vi kan godt forklare og de foragter os 
ikke mere 
 

Deres hjerne er meget nærig 
Dem der synes, at overklassen er lækker 

De tænker egoistisk 
De tror, at de er de bedste  
 

Og de fordømmer underklassen 
Og tror på, at underklassen ikke kan lave 

gode ting 
Delt i forskellige klasser og forskellige 
farver 

Vi bliver forvirrede og er stadig i kamp 
mod hinanden med den gamle gentagne 

kamp 
 
Livet vil være dødt snart 

Hvorfor kunne de ikke se det, deler os i 
farver 

I sorte og i hvide 
Og siger, at overklassen er de lækre 
 

Overklassen kan ikke stå for evigt 
Hvis De fjerner underklassen og fattige 

mennesker 
Nu har De set! 

Hvis De fjerner underklassen, så har De 
ikke nogle tilbage, der roser Dem! 
 

Underklassen er meget vigtig, hvis de 
forstår 

Den bygger for dem og for vores land 
Broer, veje, toiletter, maler og reparerer 
Holder kvæg, dyrker korn, kartofler, ris, 

som vi spiser godt i daglig dagen 
 

Laver mad og gør rent til dagligt 
Syer tøj smukt for dem, når de går ud 
Og de tænker bare på sig selv 

 
78. Thơ song ngữ việt/đan mạch 
 

GIAI CẤP HẠ LƯU XÂY DỰNG CHO 
GIAI CẤP THƯỢNG LƯU 

 
Mình đây nói chuyện thực thà 
Người ta không hiểu, cho là mình ngu 

Nhưng mà mình chẳng có ngu 
Phân ra sự thật, cho người không khinh 

 
 
 

Con người cái óc nhỏ nhoi 
Nghĩ mình giai cấp, thượng lưu ngon lành 

Sanh ra cái tánh hẹp hòi 
Cho rằng mình tốt, giỏi hay hơn người 
 

 
Chê bai những hạng dưới mình 

Không làm ra việc, tốt lành như ta 
Phân ra nhiều cấp, nhiều màu 
Làm cho lộn xộn, tranh giành xưa nay 

 
 

 
 
Cuộc đời sẽ chết nay mai 

Tại sao không thấy, mà lo chia màu 
Anh thì màu trắng, màu đen 

Còn tôi giai cấp, thượng lưu ngon lành 
 
 

Thượng lưu chẳng có tồn lâu 
Nếu anh dẹp bỏ, hạ lưu cấp nghèo 

Bây giờ anh đã thấy chưa? 
Hạ lưu không có, lấy gì anh cao! 

 
 
 

Hạ lưu quan trọng rất nhiều 
Xây nhiều kiến thiết, nước nhà cho ta 

Cầu, đường, toilette, sưả, sơn 
Chăn nuôi gia súc, cấy cày anh ăn 
 

 
 

Vệ sinh thức uống hằng ngày 
Vá may cho đẹp, cho anh trang hoàng 
Người anh chỉ biết ngang tàng 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

6 

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

VÔ VI THIÊN ĐÀNG DU KÝ 

MÙA ĐÔNG NĂM 2011 

Dạo Cung Ngọc Hư nghe Đức Nguyên Thuỷ Thiên Tôn Thuyết Pháp 

 
SỐ MẠNG 

 

Trở về thăm lại Thiên Tôn  
Mùa đông lạnh lẻo, tuyết rơi khắp Trời 

Ai ai cũng bị tơi bời 
Người người đau khổ, khóc cười không yên 

 

Lê Thành Lợi 
Kính bái 

 

 

Thành Lợi thưa: Dạ thưa Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay mùa đông lạnh giá, tuyết phủ 

đầy khắp nẻo nhân gian. Trái Đất thay đổi và thời tiết chuyển theo định luật của thời gian. Thời 

gian thì trôi đi rất nhanh, tuổi già đã tới và sắp chết. Con người muốn thọ lâu và giăng tay kéo 

lại thời gian cho tuổi thọ sống lâu.  

Nhưng ngặt thay tuổi già, nhiều người không chống nổi với thời kỳ nầy, và thời gian trôi nhanh 

Spiser sundt, klæder sig fint, og foragter 

de fattige 
 

De fattige arbejder for dem 
De er rige af de fattige, kan de se 
Nu skynder de dem 

Sørg for at støtte underklassen for deres 
gode arbejde 

 
Underklassen har bygget for overklassen, 
kan de se! 

Derfor må De ikke se ned på den og ikke 
adskille sig fra Dem! 

Underklassen står solidt med Dem 
Hvis De er dygtig og respekterer 
underklassen, vil landet blive rigere og 

solidt for evigt 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Ăn ngon mặc đẹp, lại chê người nghèo 

 
 

Người nghèo làm việc cho anh 
Ở tầng hạ cấp, cho anh được giàu 
Bây giờ anh phải mau mau 

Lo cho hạ cấp, để mình thăng hoa 
 

 
Hạ lưu xây dựng thượng lưu 
Thế nên đừng nghĩ, hạ lưu thấp nghèo 

Hạ lưu đứng vững nhờ anh 
Nếu anh khéo đúc, nước anh sẽ giàu 

 
 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 



Địa chỉ 

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

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

7 

như cơn lốc. Chưa kịp hưỡng tuổi già thì: Bệnh nan y xảy đến.   

Tuổi trẻ không hiểu sao, cũng bệnh hoạn và ra đi rất sớm. Bỏ lại sau lưng mình một mơ ước 

chưa thành tựu.  

 Vì thương, người tuổi già và người trẻ chết non.  

Thế nên Thành Lợi, con  về đây kính xin Đức Thiên Tôn, có điều chi ân xá, chỉ dạy Điển Lực cho 

tuổi già và tuổi trẻ chúng con, được gia hạn thêm số mạng và gia hạn thêm sự sống.  

Để tuổi già và tuổi trẻ chúng con, tiếp tục tu cho thành đạo.  

Kính xin Thiên Tôn Nguyên Thủy dạy cho. 

Thiên Tôn hỏi: Thành Lợi, tại sao con xin Ta, ban ơn?  

Thành Lợi thưa: Dạ thưa Thiên Tôn, người trần gian, muốn gia hạn: Số mạng, mà không biết 

làm cách gì để gia hạn thêm. Họ ước mong được sống thêm tuổi già và tuổi trẻ khỏi chết non.  

Họ nghĩ, chỉ có điển lực của Thiên Tôn, mới ban cho họ thêm sự sống còn. Nên ngày và đêm họ 

cầu nguyện Thiên Tôn chỉ dạy. Vả lại con sống gần người Trần, con nghe và thấy họ, đều cầu 

mong Đức Nguyên Thủy, nên con mạo muội về đây kính xin Cha Thiên Tôn dạy dỗ đôi điều cho 

người Trần thế. Nên thực hành hay là cầu xin. Kính xin: 

Cha già Nguyên Thủy Thiên Tôn 

Xin Cha ân xá, hải hà chúng con 

Ban cho điển lực sinh tồn 

Để gia hạn số, sống mà lo tu 

Thiên Tôn dạy: Thành Lợi, con. Đã là số mạng thì không thể cải lại số mình. Con biết sao 

không? Để Ta giảng giải thêm cho biết về ”Số Mạng”. 

Kiếp trước đây, con người ta đã trồng cái ”Mạng” cho mình. Mạng của mình tính ra được thời 

gian bao lâu, thể hiện qua con ”Số” 1,2,3,4,5,10……v.v.  

Con ” Số ” năm sống bao lâu như là, 1,2,3,4,5, 10,20,30,40,50……v.v. là ám chỉ vào thời gian 

bao lâu, mình đã tạo cho kiếp trước và kiếp nầy hưởng lại. 1,2,3,4,5, 10,20,30,40,50……v.v. 

Kiếp trước mình đã tạo ”Số Mạng” của mình quá NGẮN, thì kiếp nầy mình hưởng ngắn. 

Nên Ta nói, ”Số Mạng” không thể cải và làm ngược lại. Có nghĩa là tự mình làm, tự 

mình hưỡng.  

Ta hỏi con, ở đời con đi làm việc, được 10 đồng. Thì con chỉ xài được tối đa 10 đồng thôi, nếu 

con xài hơn 10 đồng là không thể được.  

Kiếp trước mình đã tạo cái ”Số” thọ của mình bao nhiêu thì hôm nay, ngày nầy mình hưởng bấy 

nhiêu, sống chết, đúng giờ, đúng khắc. Nhiều người thọ rất lâu, là kiếp trước họ đã tạo cái ” 

Mạng” của họ.  

Nhiều người sống thọ rất lâu 
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Là do kiếp trước đã, trồng nhân tâm 

Kiếp nầy hưởng quả nhân lành 

Sống lâu thọ hưởng, do mình tạo nên 

Thành Lợi: Dạ thưa Nguyên Thủy, Ngài vừa nói, những người sống lâu ở kiếp nầy là kiếp trước 

họ có tạo cái ”Số Mạng”của họ, mà họ tạo bằng cách nào? 

Thiên Tôn có thể thương tình giảng giải thêm, để tuổi trẻ và tuổi già chúng con ”Tạo cho mình 

cái ” Số Mạng” ngay bây giờ, để kiếp sau sống lâu hơn?.  

Xin Thiên Tôn dạy cho phép mầu nhiệm.  

Thiên Tôn dạy: Nầy Thành Lợi, con đã thấy những người sống lâu, ở Trần Gian ra sao. Con có 

thể nào kể Ta nghe?. 

Thành Lợi thưa: Xin vâng, dạ thưa Thiên Tôn, những người mà con thấy họ sống lâu ở Thế 

Gian nầy, phần đông là những người ”Hiền”. Không gian ác, không tham lam, không ích kỉ, 

không giận hờn, không chê bai, không nguyền rủa, không tính toán, không làm hại ai.v.v. Nói 

chung những người tốt.  

Thiên Tôn dạy: Thành Lợi con, những cái mà con vừa kể trên, đó là cái nhân, cái số, cái mạng 

sống của con người đã tạo ở kiếp trước, mà họ không hay. Những điều tốt mình làm ở trên, 

được Thần Kỳ Thổ Địa ghi công, cộng lại, rồi tính ra con  ” Số ” thọ bao lâu cho cái ” 

Mạng” mình. Đồng thời đó mình phải xây Công Đức. Công Đức sẽ Độ cho mình thọ lâu thêm 

Ở đời người ta không hiểu và tính không ra ”Số Mạng”, tại sao có người thọ ngắn, có người thọ 

dài. Thọ ngắn và dài là do những đặc điểm đó, con có biết không.  

Vậy thì con về nhân gian, nói cho mọi người biết trồng tuổi thọ, ở kiếp nầy. Để kiếp sau, thọ lâu 

hơn, dài hơn, sống sung sướng hơn. 

Thành Lợi: Dạ thưa Thiên Tôn, còn như tu Vô Vi, tu về điển quang có thể gia hạn thêm 

sự sống, có được không, mà sao con nghe nhiều người nói có thể gia hạn được? Kính 

xin Thiên Tôn chỉ dạy. 

Thiên Tôn dạy: Nếu người nào tu về điển quang, tin tưởng tuyệt đối vào Vô Vi, chắc chắn sẽ 

có ân huệ đó. Bởi vì, con người sống bằng Điển Quang của Trời Đất.  

Không học, không tiếp xúc điển quang thì làm sao, gia hạn thêm sự sống. Điển của con người và 

Điển của Trời, giống nhau. Bởi vì, Trời Thượng Đế, đã tạo ra mình. Thì thử hỏi loài người, sao 

không có ” Điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.” Nghe lời Ta cứ tu thì sẽ gia 

hạn thêm, tùy theo tâm điển nhân lành của mình. 

Pháp Vô Vi là một pháp chánh tông của Thượng Đế. Mình phải tu thì mình sẽ ngộ Trời Thượng 

Đế gần hơn. Còn không tu thì không biết Trời Thượng Đế ở nơi đâu. Tu Vô Vi cũng sẽ gặp được 

Ta.  Người nào cố gắng tu tâm sửa tánh thì Ta độ.  

Tu đi sẽ sống thêm ngày 

Điển năng Trời Đất, giúp mình thọ thêm 

Tâm còn nghi ngại dạy khờ 
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Khó tu khó tiến, khó về Thiên Cung 

Thành Lợi: Thưa Thiên Tôn, vậy thì còn ”Cải Số” là sao, có thể nào làm được không?. Xin Thiên 

Tôn giảng giải. 

Thiên Tôn dạy: Thành Lợi con, theo như con hiểu ”Cải Số” là sao thì con có thể nào kể Ta 

nghe?.  

Thành Lợi thưa: Xin vâng, đa tạ ThiênTôn cho phép. Từ ngày theo ân Sư học đạo, con học 

được Thần Lực của Vô Vi thì mình có thể Cải Số được.  

Thiên Tôn hỏi: Con đã học được Thần Lực của Vô Vi? 

Thành Lợi đáp: Thưa vâng. 

Thần Lực của Vô Vi có nghĩa là luyện Tinh hoá Khí, rồi Khí hoá Thần, rồi Thần hoàn Hư.  

Ba món bảo vật nầy gọi là Tam Bửu, là của qúy của người tu.  

Luyện được phải vượt qua ba cõi: Tam Giới của Thiên Không, vượt qua khỏi Ngũ Hành và tới Hư 

Không Đại Định thì Cải Số. Đó là điều con hiểu biết. Kính xin Thiên Tôn chỉ dạy. 

Vượt qua thế giới Ta Bà 

Phải dùng Thần Lực Di Đà vượt qua 

Tinh, Thần, Khí, tạo hợp ba 

Tinh thông ba cõi, bước qua Thiên Hà 

ThiênTôn hỏi: Thành Lợi con đã ghé qua Thiên Hà?. Vậy con có thể kể Thiên Hà cho người đời 

biết? 

Thành Lợi nói: Thưa vâng. 

Thiên Hà là một con sông dài trên Trời, được lập thành một dãy dài của các vì Sao trên Trời, tụ 

lại như là một dòng sông, nên gọi là dãy Thiên Hà.  

Sông nầy các chư Phật đều qua, để bái kiến Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước khi qua sông, 

chư  Phật đều phải dùng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, để tẩy ô uế của bàn chân. Để qua 

sông Thiên Hà.  

Nếu các vị Tiên Thánh nào. Chưa có học điển quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế, bước qua sông 

Thiên Hà sẽ bị chìm ngay. 

Qua sông sẽ bị đắm chìm 

Không sao vượt khỏi, qua vùng Thiên Cương 

Điều nầy Thiên Hạ vấn vương 

Thiên Hà là chỗ, vượt qua các tầng 

Bởi vì khi qua sông, hai bàn chân phải dùng điển của Ngọc Hoàng tẩy sạch, lướt qua trên mặt 

nước mà không chìm. Khi qua sông Thiên Hà, không có dùng ghe, tàu. Hoặc là máy bay. 
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Chỉ có hai bàn chân không, đi trên mặt nước, lướt đi như bay. 

Thiên Hà vượt tuyến đường mây 

Nếu không có điển, Ngọc Hoàng chiếu cho 

Tu hành không có so đo 

Tâm lo cầu đạo, điển thi quang từ 

Thanh Lợi thưa: Tu Vô Vi, sẽ được gia hạn sự sống dài thêm. Nhiều người đã đạt, gia hạn được 

nhiều năm, như con đã biết như là 3 năm, Cố Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ, bạn đạo Khổng Trung 

Huyến 20 năm và nhiều người nửa. 

Tu Vô Vi, bệnh nặng thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ sống lâu, rồi hết bệnh. Nếu mình sống dài thêm, 

có cơ hội tạo điều lành, điều thiện cho kiếp sau.  

 Tu có điển tốt, chắc chắn sẽ gia hạn được tuổi thọ.  

 Tu Vô  Vi điển quang trường sanh học có thể sống trung bình 100 tuổi và hơn. 

 Tu Vô Vi điển quang dễ giải thoát và thành đạo nhanh. Thì Bác Cải được số mạng. 

 Thông điệp nầy Bề Trên cho biết. Con có bổn phận chia sẽ cùng Ông Bà Cô Bác Anh Chị 

bạn đạo. 

 

 

 

 

 
                          Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực  

                          Đại Thiên Tôn  
 

                          Ngại gì điều khó không tu 
                         Ngại gì có điển, Cha Trời giúp cho 
                         Ngại gì còn tánh so đo 

                         Bỏ đi cái tánh, nghĩ mình quá to 
 

                         Ngọc Hoàng còn chẳng so đo 
                         Ai tu cũng được, Ngọc Hoàng chiếu cho 
                         Lo chi tâm đạo khác nhà 

                         Ngọc Hoàng Thượng Đế, một nhà không hai 
 

                         Mai nầy bái kiến Thiên Tôn 
                         Mới hay hiểu thấu, lời thơ chơn tình 
                         Số mình mang tánh hùng anh 

                         Phải tu quyết chí, Dũng Bi Trí hành 
 

                         Tâm lành diện kiến Bề Trên 
                         Ngọc Hoàng Thượng Đế, chiếu cho điển lành 
                         Sống lâu khai mở bộ đầu 

                         Quán thông tam cõi, Thiên Đàng ta qua 
 

                          Kính bái 
                          Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực  
                          Đại Thiên Tôn 

 
                         Con; Lê Thành Lợi 

                         Đan Mạch, ngày 09/03/2011 
 


