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SỐ 146 NGÀY 01 THÁNG 11 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. 

 
BẤT ĐỒNG  

 
Kệ 

 
Điển khí không thông, đạo bất đồng 

Thân tâm khó luyện, lại ngóng trông 
Cắt bẻ hoa Trời, khi ướm nở 

Nổi lòng tan nát, cạn tâm linh 

 
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. 

1245. Hỏi. Bất đồng là sao? 

1246. Hỏi. Bất đồng tương lai sẽ ra sao? 

1247. Hỏi. Cái gì nó làm cho mình bất đồng? 

1248. Hỏi. Muốn mở trí thì phải làm sao, xin chú Lợi cho biết? Cám ơn. 

1249. Hỏi. Tại sao phải cúi lạy? 

1250. Hỏi. Tu thân là sao? 

1251. Hỏi. Thanh tịnh là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/10/2015 

1245. Hỏi. Bất đồng là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Điển trong người hay xung 

đột thường gây hấn và phản công kịch liệt. 
 
Kệ 

 
Gây hấn thường xuyên, khắp mọi nơi 

Hai bên thù ghét, lập đủ trò 
Tấn công phản kích, tìm phá hoại 
Hại người hại bạn, hại tương lai 

 

Odense, ngày 23/10/2015 
 

1246. Hỏi. Bất đồng tương lai sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bất đồng tương lai sẽ bệnh 

hoạn, không tốt cho mình. Tu tâm dưỡng tánh 
sẽ có kết quả tốt hơn. 

 
Kệ 

 
Tương lai không tốt, chỉ thêm sầu 
Cơ cấu trong đầu, lại tối tăm 

Tu tâm sẽ có, dầng dương sáng 
Bệnh hoạn biến dần, sẽ thích tu 

 

Odense, ngày 24/10/2015 

1247. Hỏi. Cái gì nó làm cho mình bất 
đồng?  
 

Đáp: Dạ thưa; Tánh ghanh ghét, trình độ 
điển năng kém, sẽ làm cho người tổn 

thương. 
 
Kệ 

 
Muốn hơn thắng thế, chỉ đau đầu 

Ăn ngủ khó nằm, chẳng có yên 
Nam mô niệm Phật, hành cho kỹ 
Giải bệnh trong mình, hết bệnh đau 
 

Odense, ngày 25/10/2015 

 
1248. Hỏi. Muốn mở trí thì phải làm sao, xin 
chú Lợi cho biết? Cám ơn. 

 
Đáp: Dạ thưa. Muốn mở trí thì mình phải chịu 

cực hành thiền và niệm Phật. Trong tương lai sẽ 
tốt hơn. 
 

Kệ 
 

Niệm Phật trong lòng, thật thiết tha 
Cố gắng đừng la, nếu gặp tà 
Hảy ráng cúi mình, dùng chữ Nhẫn 

Nam mô cúi lạy, ở trong ta 
 

Odense, ngày 26/10/2015 
 

1249. Hỏi. Tại sao phải cúi lạy? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình phải cúi lạy, ăn năn lấy 

mình. Xin phép mọi người, cho con tu. 
 

Kệ 
 
Con đây cúi lạy, muốn đi tu 

Chẳng dám phiền ưu, chẳng dám buồn 
Cúi lạy người đời, xin ân xá 

Cho con thanh tịnh, sống tu thân 
 
 

Odense, ngày 27/10/2015 

1250. Tu thân là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hôm nay mình tu thân là vì, 
trước kia thân bất ổn, nay tu, cho thân mình 

được thanh tịnh. Tu thân là tu theo thời đại mới, 
kỹ nguyên mới. Thực hành: Thân và Tâm để 

khai mở tâm linh. 
Mình tu thân thì thân sẽ khoẻ và trí sẽ sáng. 
 

Kệ 
 

Thân kia bất ổn, hại chúng sanh 
Tu thân thanh tịnh, nhớ trong lòng 
Có pháp thực hành, nên nhớ lấy 

Chờ người KHIỂN TRÁCH, áp dụng ngay 
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Odense, ngày 28/10/2015 

 
1251. Hỏi. Thanh tịnh là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Thanh tịnh là Vô Vi, thanh tịnh là điều quý báo nhất của nhà tu Phật. 
 

             Kệ 
 

             Trở về thanh tịnh, phải hy sinh 
             Cá tánh hờn tranh, chỉ hại mình 
             Dung điểm của mình, trong ánh sáng 

             Thanh bình tự tại, sống hòa minh 
         

 
Odense, ngày 29/10/2015 

 
1252. Hỏi. Vô Vi học chữ Hoà, vậy chữ Hoà có nghĩa là gì, xin cho biết? 
 

Đáp: Dạ thưa; Hoà có nghĩa là minh. Hoà có nghĩa quý báu.  
 

             Kệ 
 
             Dĩ hoà di quý, ở trong ta 

             Đừng nên bỏ lỡ, điển chiếu hoà 
             Cố gắng thực hành, tâm sẽ đạt 

             Nhìn đời tươi đẹp, nở thêm hoa 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

95. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 
 

 
DÅRLIGT BLOD KAN ÆNDRES TIL 

GODT BLOD 
 
Dårligt blod i den menneskelige krop  

Fra før eksistens er svært at ændre  
I dag har vi en Viet Nam meditations 

metode  
Den kan hjælpe dig, forårsage ændringer 
i blodet  

 
Det gode blod fra den første fødsel  

Er godt og kostbart med en meget blid 
lyd  
Livets materialistiske holdning bærer slid  

Så vendes sundt og godt blod til sort blod 
 

Fordi, i mørkets hjerte scene  
Lever mord, kærlighed, sex, penge, og 
berømmelse  

Livet jagter evig konkurrence 
Vores blod ændrer sig som i et slagtehus 

 
Lyt til mig, konkurrer ikke 
Vores blod vil være meget roligere 

Lev livet i fred  
Hjælp den nødlidende og vores sind bliver 

lykkeligt 
 

Fra nu af, forsøg på at skabe  
Tænk en masse gode ting på trods af 
dårligdom  

Vores blod vil ændres meget langt  
Derfra vil det grimme ubehandlede blod 

blive godt igen 
 
Blod er den uendelige energi strøm  

Hvis vores blod er godt, så er vores krop 
god med det samme 

Sørg for at bruge Vo Vi energi meditation  
Behold den gode tanke og tag ikke den 

 
 

MÁU XẤU ĐỔI THÀNH MÁU PHẬT TỐT 
 
Con người máu xấu trong thân 

Từ trong tiền kiếp khó mà đổi thay 
Hôm nay có pháp rất hay 

Giúp cho các bạn, đổi thành máu nguyên 
 
 

 
Từ trong tiền kiếp máu nguyên 

Rất lành, rất quý, rất thanh nhẹ nhàng 
Sống vì, vật chất đeo mang 
Máu lành, máu tốt biến sang, máu đen 

 
 

Bởi vì, tâm cảnh tối đen 
Sống trong, sát hại, tiền tình, công danh 
Cuộc đời mãi cứ cạnh tranh 

Máu mình, biến thể như lò sát sanh 
 

 
Nghe ta, đừng có tranh giành 
Máu mình sẽ hạ rất nhiều phần trăm 

Sống cho đời sống an lành 
Giúp người đau khổ, tâm mình thấy vui 

 
 

 
Từ đây cố gắng rèn trui 
Nghĩ nhiều điều tốt, dẫu rằng xấu xa 

Máu mình sẽ biến rất xa 
Từ nơi, xấu xí nay thành máu nguyên 

 
 
Máu là điển lực vô biên 

Nếu mình máu tốt, toàn thân tốt liền 
Mau mau, phải dụng pháp thiền 

Lấy thanh giải trược, đổi liền tánh thiên 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

 
 

Lý Tưởng 
 

Lý mình chơn thật rèn trui 

Sống tu học đạo, cuộc đời an vui 
Du dương tâm thức thanh nhàn 

Cao xa diệu dợi, cõi Trời thanh cao  
 

Thành Lợi Lê 
Kính Bái 

 

 
Tiếp theo số báo kỳ trước……. 

 
Tôn giáo là lập ra là để cho mình thờ cái tôn giáo, chứ không phải mình lợi dụng 

người cùng đạo bắt người ta thờ mình. Cái chuyện bắt người ta thờ mình, nhiều người đã làm. 
Bằng chứng là không có cách gì và phương pháp nào để chỉ dạy học trò mình tự thức.  

 

Cứ kêu người ta cúng dường và cầu xin. Mỗi người đều có lý tưởng quan niệm sống. 
Có người họ nễ, họ sợ, mà họ nghe. Lại có người, họ vì quan niệm sống của họ, lý tưởng riêng 

của họ, họ không nghe và họ không theo.  
 
Họ chỉ theo những gì khoa học: Hành và làm, không có cầu xin, không có nịnh bợ, 

không có yếu hèn lụn bại. Lấy cái gì chứng minh là mình không có yếu hèn và lụn bại. Mình coi 
mình có bỏ được chữ không tham quyền, không tham danh và không tham chức. Thì mới đúng 

là chân tu. 
 
Lấy cân thiên lý đo lường 

Tham si sân hận, làm đường chơn tu 

onde, straks ændres vores sind af Guds 

sind 
 

Vi bor i en dårlig social verden  
Hvis vi ikke indoptager den, så har vi en 
god religion i vores sind  

At lære om religion og meditation, at 
lære ikke at konkurrere 

Vores religion har ingen ydre autoritet før 
eller nu 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

 

 
 

Sống trong cảnh giới Ta Bà 
Tâm không nhiễm trược mới là đạo thanh 
Tu thì đừng có tranh giành 

Đạo ta, không có chức quyền, xưa nay 
 

 
 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 
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Chơn tu phải học ngu đời 

Để cho hiểu đạo, đời là tạm thôi 
 
Cũng còn rất nhiều lý tưởng, mình thấy nó hay ở hiện tại, nhưng một thoáng nào đó 

rồi nó cũng bay xa. Mình, có một vọng ca thánh thoát điêu luyện êm đẹp du dương gợi cảm gợi 
tình, nó làm ru ngủ người ta. Mà người nghe, khán giả họ nghe qua một lần, hai lần mà họ nhớ 

hoài cái lời ca vang vọng trong tâm hồn họ. Khi mà Anh hay Chị được người ta khen, được người 
ta ái mộ thì cái lý tưởng ban đầu của mình đã thấy mình thực hiện được ước mơ.  

 

Chợt một lúc nào đó cái lý tưởng mình đang sống đây, nó bay đâu mất. Mình thấy rõ 
ràng, ai ai cũng phải mất đi lý tưởng. Cái ông chủ tiệm, chủ hãng, ông tổng thống, cũng vậy 

thôi. Mới đầu được làm chủ, làm Thầy thì thấy thật sự đúng là lý tưởng mình ước mơ, nhưng đào 
sâu thêm nữa thì sự thật thì không thấy đâu là lý tưởng nữa. Bởi vì mình sống trong giả tưởng 

cuống cuồng của si mê. 
 

Một lúc nào đó thì mình, Anh chủ tiệm, Ông tổng thống cũng phải khóc ròng vì lý 

tưởng nầy một thoáng đã bay xa.  
 

Tại sao, nó phải bay xa? 
  
Bởi vì Anh khồng cầm được, Chị không nắm nó được, thì tất nhiên nó sẽ bay xa.  

 
Tại sao mình cầm không được?  

Cái nầy đâu phải của mình, mà mình cầm, mình giử nó được. Cái nào cũng là tạm là 
bợ. Rõ ràng là như vậy. ” Vạn sự trên đời, đều là giả ” lý tưởng cũng giả luôn. 

 

Si mê là gốc của người 
Tạo cho bất ổn, tâm thần đa đoan 

Tham lam sân hận đủ bề 
Khó mà thoát khỏi, con đường bại vong 
 

Còn nếu mà Anh tu, hay Chị mà tu, đạt được rồi, thì Anh hay Chị sẽ thấy cái quyền 
năng nầy, nó sẽ biến đổi đến cảnh chơn thật.  

 
Chơn thật là gì? 
Vì mọi người ai ai cũng phục vụ cho lý tưởng. Mà lý tưởng là sự phục vụ cho chân lý. 

Mà trước đây mọi người, ai ai cũng sống trong cảnh phù du tạm bợ, sống bên ngoài giả tạm, thì 
nó bay xa. Vì lòng tham vọng quá mức, nên lý tưởng không còn.  

Chứ sự thật lý tưởng là trước mắt ta, trước mặt ta, cái gì cũng siêu, cái gì 
cũng đẹp. Mà cái siêu, cái đẹp nầy, chỉ có con người trung đạo, mới được vinh hạnh 
thưởng thức trong cái quyền năng của chân lý. 

 
Mà chân lý thì phải đào sâu mọi khía cạnh, mọi ngành nghề, thì mình thấy ông kia 

cũng phục vụ cho chân lý, người kia cũng phục vụ cho chân lý. Lúc đó mình sống cho lý tưởng, 
sống cho lẽ sống, vì đây mới chính thực là lý tưởng sống không phân biệt. Lý tưởng sống không 
phân biệt, là cái sống chân thật trong hồn nhiên và tự nhiên. Đây mới là cái lý tưởng trường tồn 

bất diệt.  
 

Đây là lý tưởng trường sinh 
Dạy cho cái có, cái không chuyển hành 

Hành trong định luật hoá công 
Thấy mình vĩnh cửu, thấy mình diệu xinh 
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Tại sao phải gọi là trường tồn bất diệt?  
Dạ thưa. Là vì nó không bao giờ mất, vì nó luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu vĩnh 

cửu bên Anh bên Chị. Anh nắm được, Chị cầm được, Anh rờ được.  

 
Chị hô biến nó được, Anh đem nó lên Thiên Đàng cũng được, mà Chị đem nó xuống 

thế gian cũng được.  
 
Không có ai lấy được của mình. Của mình là cái trí tuệ vô biên. Thì mình mới thấy cái 

câu của Phật pháp nói vô cực vô biên mới thấm thía. Vô cực, vô biên có nghĩa là không 
ngừng nghỉ, không không gian và không thời gian. 

 
Tại sao phải dùng chữ không không gian và không thời gian? 

  
Dạ thưa. Cái danh từ nầy mới xuất phát vào thế kỷ nầy, kỷ nguyên nầy, chứ 

trước đây, chưa có ai xử dụng.  

 
Chữ không không gian có nghĩa là không có cái gì mà đo được chân lý, còn 

chữ không thời gian có nghĩa là vượt cả không gian và thời gian. Không có cái gì, mà 
ngăn lại sự cao siêu của Vô Vi Phật Pháp. 

 

Lúc đó mình sống trong cảnh thái hư bất biến, vì đây mới thật sự là quan niệm sống. 
Cuộc đời lúc nầy không ưu tư, không buồn tủi giận hờn, cuộc đời rất đẹp và rất nên thơ.  

 
Thấy đâu đâu cũng là biển yêu của nhơn loại, đâu đâu cũng là biển yêu của Thượng 

Đế. Từ đó mình mới thấm nhuần đạo lý, thấm nhuần Phật Pháp đã dạy cho con người hiểu về 

của cuộc sống của Vô Vi Quan, mà lý tưởng của con người ở trong cõi siêu phàm thoát tục. 
 

Chỉ biết hy sinh và phục vụ trong tinh thần xây dựng cho Thượng Đế. 
 

BIỂN YÊU THƯỢNG ĐẾ 

 
Thương ai cảm thức chan hoà 

Tình thương nhân loại, một nhà quí thương 
Thương yêu sẵn có lâu đời 
Tình thương nhân loại, thực thi tiến hành 

 
Tiến hành dũng bước triền miên 

Thương yêu tha thứ, thứ tha mỗi ngày 
Ngày ngày tháng tháng rèn trui 
Tình thương đạo đức, góp tình dựng xây 

 
Xây nên một cảnh thái bình 

Mọi người thưởng thức, mọi người vui say 
Say trong tri giác chơn tình 
Tình thương học hỏi, tình mình thăng hoa 

 
Thăng hoa vượt khỏi Ta Bà 

Về nơi thanh cảnh, cuộc đời cao sang 
Sang qua thế giới thanh nhàn 

Từ bi xây dựng, tiến hoài nghìn năm 
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Nghìn năm nhơn vật có phân 

Văn minh Phật Pháp, giúp người khai thông 
Chế ra vật chất hữu hình 
Giúp cho nhân loại, tiến về tình thương 

 
Tình thương khắp cả muôn phương 

Ai ai cũng hưởng, cũng thương chính mình 
Chính mình thực hiện chữ thương 
Thương mình mình hiểu, mọi người rất thương 

 
Rất thương rất quí con người 

Từ trong một góc, Cha Trời mà ra 
Sanh ra trong chốn Ta Bà 

Cùng nhau học hỏi, tình thương của Trời 
 
Cõi Trời vĩ đại bao la 

Ta về nơi đó, mà vui hưởng hoài 
Trân châu ngọc bích dẫy đầy 

Tha hồ xây dựng, cung vàng tình thương 
 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 

 
 

 

 


