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SỐ 138 NGÀY 11 THÁNG 08 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. 

 
TẦM THANH 

 
Kệ 

 
Vô Vi tu luyện, tiến về Trời 

Học pháp tham thiền, Phật pháp ban 
Tâm linh sẽ sáng, như vầng Nguyệt 

Chiếu toả không gian, sáng khắp miền 
 

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. 

1175. Hỏi. Tầm thanh là sao? 

1176. Hỏi. Đường Thiên Xích là đường gì, và có bao nhiêu đường? Xin giải thích. 

1177. Hỏi. Tu m ình lấy cái gì, giải được trược ô? Xin chú Lợi giải thích, cám ơn chú. 

1178. Hỏi. Quyết tiến Vô là sao? 

1179. Hỏi. Tại sao, tu tiến về KHÔNG? 

1180. Hỏi. Tôi rất muốn ăn chay, nhưng rất khó, vì sống chung với gia đình, chú Lợi làm ơn giúp 

giùm, cám ơn chú. 
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1181. Hỏi. Hướng trở Vô là sao, xin chú Lợi giải thích? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/08/2015 

1175. Hỏi. Tầm thanh là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Mình tu thì phải thật lòng 
tầm, những điều thanh và trược được phân 
giải. 

 
Kệ 

 
Điển quang chiếu sáng, nếu thực hành 
Cơ đạo tiến hành, giữ chữ trung 

Hiếu tâm sẽ thấu, đường Thiên Xích 
Tiến giải phân minh, sống hợp thời  

 

Odense, ngày 03/08/2015 

 
1176. Hỏi. Đường Thiên Xích là đường gì, và có 

bao nhiêu đường? Xin giải thích. 
 
Đáp: Dạ thưa; Đường Thiên Xích là đường có  

chín nẻo, mình phải tránh xa mọi trần tục của 
thế gian. 

 
Kệ 
 

Chín nẻo đường tình, thế gian mê 
Tránh xa cho khỏi, phải tu thiền 

Chết nhát: đói, nghèo, tu không xuất  
Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, yêu 
 

Odense, ngày 04/08/2015 

1177. Hỏi. Tu mình lấy cái gì, để giải được 

trược ô? Xin chú Lợi giải thích, cám ơn chú. 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình tu, phải áp dụng 
nguyên tắc:   
 

Kệ 
 

Nhắm mắt tham thiền, tâm thả lỏng 
Thực hành tâm đạo, quyết tiến VÔ 
Bề Trên sẽ chiếu, cho mình sáng 

Tránh nạn tai ương, khỏi bị đòn 
 

Odense, ngày 05/08/2015 
 

1178. Hỏi. Quyết tiến Vô là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa, Bác tiến về KHÔNG. 
 
Kệ 

 
Tu thì quyết chí, tất sẽ nên 

Giữ vững tin yêu, sống ở nhà   
Tu tịnh, không tiền, thanh đạo có 
Hào quang sáng lạn, ở trong ta      

 
 

Odense, ngày 06/08/2015 
 

1179. Hỏi. Tại sao, tu tiến về KHÔNG? 
 
Đáp: Dạ thưa; Không thì nhẹ Vô Vi. 

 Có là nặng Hữu Vi. Hữu Vi thì nặng trược, 
làm sao tu xuất hồn. 

 
Kệ 

 
Hữu vi nặng trược, khó mà về 
Rước trược cho nhiều, chẳng chán chê 

Tu Vô sẽ tiến, trên đường đạo 
Tạo mối thanh bình, hướng trở Vô 

 

Odense, ngày 07/08/2015 

1180. Hỏi. Tôi rất muốn ăn chay, nhưng rất 

khó, vì sống chung với gia đình, chú Lợi làm ơn 
giúp giùm, cám ơn chú. 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác thường xuyên uống thuốc 
Phật cho nhiều, Phật sẽ giúp cho Bác, ăn chay. 

 
Kệ 

 
Thuốc Phật thường xuyên, Bác phải dùng 
Trở về chay tịnh, dễ tiến tu 

Dứt khoát chính mình, luôn niệm Phật 
Trì tâm hành pháp, pháp sẽ ban 
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Odense, ngày 08/08/2015 

 
1181. Hỏi. Hướng trở Vô là sao, xin chú Lợi giải thích? 
 

Đáp: Dạ thưa; Quay vô trong, cơ tạng của mình.  
 

             Kệ 
 

            Trở về niệm Phật, Phật sẽ ban 
            Bên trong nội tạng, chớ luận bàn 
            Có pháp Phật truyền, nên hành lấy 

            Chờ ngày khai ngộ, độ quần sanh 
                            

 
Odense, ngày 09/08/2015 

 
1182. Hỏi. Làm sao đã thông kinh mạch, tôi ngồi xuống, đứng vậy, tối tăm mày mặt. Không 
biết làm sao hết, xin nhờ chú Lợi giúp cho? 

 
Đáp: Dạ thưa; Cô lạy Phật thường xuyên, kinh mạch sẽ khai thông.  

 
             Kệ  
 

             Bệnh tim sẽ hết, nếu Cô làm 
             Thân người sẽ nhẹ, tợ như mây 

             Kinh mạch thông đường, Cô mới hiểu 
             Pháp thần chỉ rõ, nếu công phu 
              

 
Odense, ngày 10/08/2015 

 
1183. Hỏi. Tôi tu gặp trái ngang rất nhiều và khóc nhiều. Nhờ chú Lợi chỉ dẫn, cám ơn chú? 

 
Đáp: Dạ thưa; Mình nên vui khi sự buồn đến. Niệm Phật và uống thuốc Phật thêm, Phật sẽ gia 
tình. 

 
             Kệ 

 
             Ngày ngày vui vẻ, sống thiền tu 
             Định mệnh trái ngang, chẳng thấy buồn 

             Biết đạo giúp mình, tu hành giải 
             Tham thiền nhập định, quyết chí nên 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 
HYKLERI ER POPULÆRT 

 
Biler er overdækket af maling  

Alle mærker er gode 
Mennesker er meget kloge 
Fremstiller mange behagelige ting 

 
Mennesker skal bruge sin egen hjerne 

Lev med de menneskerettigheder som 
Gud giver 
På trods af høj bølge og kraftig storm 

Misund ikke på nogen måde 
 

Verden er ofte bitter og grim 
De, som tror, at de er gode, bliver lokket 
til mange ting 

Menneskers sind gider ikke rehabilitering 
Det er svært at forstå de andres og vores 

religion 
 
Vores Guds religion er ærligheden 

Vi siger det, som det er  
Store personer siger store ord 

Udtaler fint, men indvendigt er det grimt 
 
Store personers udsyn er flot ligesom en 

bil 
De lægger maling på og det er svært at 

opdage 
Når magt og økonomi rammer dem 
Så afsløres deres egoisme med det 

samme, og vi ser den 
 

Munden kan godt lide at tale om 
kærlighed 

Hjælpe mennesker og elske fred 
Sindet er ikke rehabiliteret 
Så hvordan skal de vaske sindet rent? 

 
Vi griner af en verden med uægte tale 

Og mennesker taber deres rituelle sind og 
Guds værdi 
Vi ser at deres grådighed er formålet 

 
ĐẠO ĐỨC GIẢ THÌ NHIỀU 

 
Xe thì bao phủ nước sơn 

Nhìn thì thấy đẹp xe nào cũng xinh 
Con người thì rất thông minh 
Chế ra đủ loại đồ dùng tiện nghi 

 
Con người phải dụng trí tri 

Sống sao phải đạo, nhân lành Trời cho 
Mặc dù sóng gió rất to 
Không nên ích kỉ, tâm mình với ai 

 
 

Cuộc đời phải có chông gai 
Thử người chính khí cho ta là tài 
Nhân không chịu khó dồi mài 

Làm sao thấu tỏ, đạo người, đạo ta 
 

 
 
Đạo ta vốn tánh thật thà 

Có sao nói vậy, cho người thăng hoa 
Người làm chính khí ba hoa 

Nói ra thì đẹp, nhưng mà xấu trong 
 
Bên ngoài vẻ đẹp như xe 

Phủ che một lớp, khó mà tìm ra 
Khi nào đụng chạm lợi quyền 

Tánh tham ích kỉ, lòi ra thấy liền 
 
 

 
 

 
Miệng thì thích nói thương yêu 

Giúp cho nhân loại, thương yêu sống hoài 
Bên trong chẳng có dồi mài 
Làm sao rửa sạch, bợn nhơ trong người? 

 
 

Cười cho thế sự giả danh 
Tánh linh đã mất, chất tinh của Trời 
Tham lam chính bởi con người 
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De taler uden menneskekærlighed  

 
Det udvendige bliver dyrket  

Det indvendige er sort, og de skal forstå 
deres selv 
Nu skal de vågne op, hvis de er kloge og 

har talent! 
Kloge personer snyder ikke verden, hvor 

de bor 
 
Når de erkender det, har de et godt 

talent! 
De skal lære at straffe sig selv pga. 

grådighed i det ydre og indre 
Ikke ønske at smage god mad og god løn 
Kend de gode mennesker på øjnene 

 
De er ærlige og taler med tilgivelse 

Menneskers kærlighed kan ikke ødelægge 
hinanden 

Menneskers kærlighed skal tro på 
hinanden 
Ikke sige fint og godt, når vi ikke er gode 

 
Når vi vil være rene 

Se i spejle og opdag, at vores sind er sort 
indvendigt 
Vores udseende er stadig pænt og smukt 

Men indvendigt består ingen kærlighed 
 

Skynd dig at lære sindet meditation 
At rehabilitere både krop og sind 
Du skal bruge super energi 

Buddhas aura hjælper dig til at være et 
godt menneske igen 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Nói điều nhơn nghĩa, phủ che bên ngoài 

 
 

Bề ngoài che đậy bề trong 
Bề trong đen đúa, chính mình phải hay 
Từ nay thức tánh anh tài 

Anh minh không có, dối lừa thế gian  
 

 
 
Khi nao biết rõ anh tài! 

Phải tu trừng trị tánh tham trong ngoài 
Không còn thích vị cao lương 

Nhân lành sẽ hiện ở trong mắt mình 
 
 

 
Nói ra thiết thật vị tha 

Tình thương đồng loại, nỡ nào hại nhau 
Tình người phải nghĩ trước sau 

Không nên nói tốt, mà mình lại không 
 
 

 
Bao giờ mình muốn mình trong 

Soi gương sẽ thấy, tánh mình quá đen 
Bên ngoài vẫn đẹp, vẫn xinh 
Bên trong không đẹp, không xinh chút 

nào 
 

Mau mau tìm đạo tu tâm 
Sửa cho bản thể sạch ngoài sạch trong 
Phải dùng điển lực nội thâm 

Hào quang của Phật chiếu cho phát hiền 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Thành Lợi Trị Bệnh 
 

 
 
Chú Út MỸ, USA bị nhứt đầu kinh niên và uống thuốc 5 năm không hết, ngủ không yên, 

bần thần và khó chịu. Sau cỗ ót, có cục U bướu. 
 

 Được Thành Lợi trị bệnh nhứt đầu kinh niên, bớt 80%. 
 

 Và cục U bướu sau ót, biến mất luôn. 

 

Kệ. 
 

Bác tu sẽ hết, những buồn đau 
Đừng để con tim, nặng mối sầu 

Nhắm mắt tham thiền, không sợ chết 
Quy về thanh tịnh, tránh bệnh đau 

 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 


