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SỐ 157 NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2016 

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. 

 
THAM DANH 

 
Kệ 

 
Tham danh chức tước, đạo tréo tròng 

Chơn lý khó tầm, đạo bất thông 
Chăm tu pháp lý, tâm thường lạc 

Điển giới tâm minh, giải thoát vòng 
 

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. 

1336. Hỏi. Tham danh là sao? 

1337. Hỏi. Tại sao người tu tham danh? 

1338. Hỏi. Trong Vô Vi nói, người tu thì đông, nhưng người thành đạo, giống như thỏ mộc sừng, 

là ý gì? Thỏ làm sao mộc sừng. 

1339. Hỏi. Ai cũng có sự yếu đuối và nhúc nhát. Khi tu thì chùng bước, mỗi khi có thử thách. 

Vậy có cách nào, giúp cho hành giả Vô Vi can đảm thêm. Xin cám ơn Thành Lợi. 

1340. Hỏi. Tu Vô Vi có thử thách. Thử thách là sao? Tại sao những pháp môn khác, ít nghe, họ 

nói? 
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1341. Hỏi. Phật pháp Vô Vi, tự sửa mình là sao, xin giải đáp? 

1342. Hỏi. Cái gì quan trọng cho người tu Vô Vi? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2016 

1336. Hỏi. Tham danh là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tu đọc nhiều kinh, nhiều 
sách, mà không giác ngộ chữ: Tham danh. 

Tu chỉ lo tiền, mua danh, khó tu, khó tiến. 
Tu phải thiền điển quang, mới giác ngộ. Từ 
đó mới quý trọng sự tu của mình là chánh 

đáng. Tu mà dùng lý thuyết, thì chữ có viết 
rõ ràng, cũng không hiểu kinh nói gì. 

Tham khó giải, nên dùng điển quang pháp 
Phật. 
 

Kệ 
 

Lo tiền, tham chức, chẳng lo tu 
Cứ thế lu bu, kiếm Phật Đà 
Chỉ dẫn cho mình, thành chánh quả 

Chánh quả không thành, tạo dục tham 
 

Odense, ngày 13/02/2016 

 
1337. Hỏi. Tại sao người tu tham danh? 

 
Đáp: Dạ thưa; Người thầy, đi trước tạo danh, 
người đi sau bị lôi cuốn. Tưởng như vậy, là tu 

đúng, được nhiều người nịnh bợ, tưởng rằng 
hay, làm cho tâm trí lu mờ, chạy theo danh 

vọng, mấy ngàn năm. 
 
Danh chỉ là ký hiệu, giả tạm. Chết không có đem 

theo được. Người tu; Đi không đổi họ. Về không 
đổi tên, mới chính là bậc anh hùng, đại dũng. 

 
Kệ 

 
Đi không đổi họ, thật cao sang 
Về không đổi tên, thật huy hoàng 

Cá tánh tu hành, nên chất phác 
Tham danh, tham chức, khó tu thành 
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Odense, ngày 14/02/2016 

1338. Hỏi. Trong Vô Vi nói, người tu thì 
đông, nhưng người thành đạo, giống như thỏ 

mộc sừng, là ý gì? Thỏ làm sao mộc sừng. 
 
Đáp: Dạ thưa; Ý nói người tu thì đông, 

nhưng phần đông, họ không thực tâm tu. 
Khi mà mãnh lực của đồng tiền quyến rủ, thì 

họ bỏ. Ai cũng sợ nghèo, sợ khổ, sợ thiếu 
tiền và sợ chết khi tu. Không thực tâm tu thì 

làm sao đắc quả. 
 
Kệ 

 
Con ma chết nhát, ngự trong người 

Dứt bỏ khó lòng, hoảng sợ tu 
Dũng chí người mình, nên phải học 
Vô Vi có pháp, diệt nhát gan 

 

Odense, ngày 15/02/2016 

 
1339. Hỏi. Ai cũng có sự yếu đuối và nhúc 

nhát. Khi tu thì chùng bước, mỗi khi có thử 
thách. Vậy có cách nào, giúp cho hành giả Vô Vi 
can đảm thêm. Xin cám ơn Thành Lợi.  

 
Đáp: Dạ thưa. Ông Trời sanh ra con người có 

cái máu; anh hùng và nhúc nhát. Muốn cho cái 
máu anh hùng không lụn bại và phát triển tốt. 
Thì con người phải trải qua nghịch cảnh, những 

cái nghèo, khổ, cơ hàn và chết, để chứng minh 
cái lòng dũng cảm cuả nó.  

 
Mình phải dùng điển thiền mới hoá giải. Chứ 
sách vở trong đại học và kinh kệ trong chuà 

cũng chưa đủ để giúp mình giải thoát sự yếu 
hèn. Bằng chứng là sợ đói, nghèo, khổ và tham 

lam đầy trời. Nay mình phải mượn pháp thiền 
điển quang, hành để giác ngộ và khai ngộ chân 

lý. 
 
Kệ 

 
Tham lam danh vọng, khắp các nơi 

Lý thuyết học suông, chẳng có dùng 
Nay dụng điển Trời, tu chánh dụng 
Phật pháp Vô Vi, tự cứu mình 
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Odense, ngày 16/02/2016 

 
1340. Hỏi. Tu Vô Vi có thử thách. Thử 

thách là sao? Tại sao những pháp môn khác, 
ít nghe, họ nói?  
 

Đáp: Dạ thưa; Pháp môn khác, họ không 
nói, là thầy họ không biết, không hành, trên 

đường tu là có thử thách. 
 
Có thử thách thì mới chứng thực; Chân giá 

trị của người tu. Chẳng hạn chữ tham danh, 
tu hoài, mấy ngàn năm không hiểu. 

 
Kệ 
 

Giá trị tu hành, bởi chữ không 
Có tu có tiến, phải có lòng 

Tâm vững như Trời, khi hành đạo 
Một lòng thành thật, quyết tâm tu 

 

Odense, ngày 17/02/2016 

1341. Hỏi. Phật pháp Vô Vi, tự sửa mình là sao, 
xin giải đáp? 

 
Đáp: Dạ thưa; Phật pháp Vô Vi, tự sửa mình là 
sao? là tự giác tu. Tự giác, có nghĩa là siêu hơn 

pháp khác, và người khác.  
 

Anh học, thì cái pháp nầy của Anh. Anh tự tu, thì 
nó, quý hơn và cao hơn, ai hết. Trình độ siêu 

cấp. Hành thì mới khám phá ra. Anh học cả càn 
khôn. 
 

Pháp nầy giúp bạn đạt, tới cái bậc siêu. Siêu có  
nghĩa là, tự học, tự tu và tự độ, nhưng mà phải 

học và mượn cái kinh nghiệm thành đạt của 
người đi trước, để khỏi mất thì giờ. Người đi 
trước, độ mình cái điển nầy, nhưng mà 

mình phải bước tới. 
 

Kệ 
 
Dấn thân hành pháp, phải chuyên cần 

Học hỏi không ngừng, sẽ thức minh 
Mắt sáng tâm minh, không dấy động 

Sửa mình thánh thoát, tự bay cao 
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Odense, ngày 18/02/2016 
 

1342. Hỏi. Cái gì quan trọng cho người tu Vô Vi? 
 
Đáp: Dạ thưa; Ở đời tôi được đào tạo trong trường đại học dạy phát minh và tôi khám phá ra. 

 
Khoa học phát triển là họ chịu học, và chịu sửa cái cũ, cái hư.  

 
Người tu Vô Vi, chịu học và chịu sửa tâm linh cũ và tâm linh hư. Thì sẽ phát triển hơn khoa học, 
chắc chắn sẽ được tốt hơn khoa học. Tôi giúp Bác tốt hơn khoa học. 

 
Có hành pháp siêng năng thì tương lai mới tốt đẹp.  
 

Khoa học, họ không chịu học tâm linh, để sửa tâm linh cũ, tâm linh hư, thành tâm linh mới và 
con người mới. Mình phải nghĩ, mình là tâm linh hũ lậu và ấu trỉ. Thờ cúng, không chịu hành. 
 

 Học tâm linh thiền, thì trí tuệ tiến hoá và giải thoát. 
 

 Sửa tánh thì người mới đẹp.  
 

 Tâm và tánh, cũng giống như, xe hư, xe mốp méo, mình đem sửa thì xe sẽ đẹp ra. Đơn 

giản, dễ tu và dễ giác. Nên học thiền và không có nói lý thuyết suông. 
 

 Sửa có nghĩa là thực hành theo tông chỉ. 
 

 Tông chỉ có nghĩa là lời ghi chép, nói ra, mình nên hành, nghiêm chỉnh. 

 
Không học thì không tiến, không sửa tánh và tâm thì bị méo mốp.  

 
Nên tâm và thân bệnh hoạn, đầu óc, bị stress và tai biến. Tu đạt điển quang thì hết. 
 

             Kệ 
 

             Vô cùng tiến hoá, điển tâm linh 
             Học pháp diệu thâm, Phật Di Đà 

             Phát triển chơn hồn, tu sửa lấy 
             Tự cày tự cấy, đạo tâm ta 
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Odense, ngày 19/02/2016 
 

1343. Hỏi. Tự cứu mình là sao, Trời Phật không giúp sao? Từ bi Trời Phật để ở đâu? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bạn lún chân vô trong bùn dơ, mình bước ra không ra. Tại vì, chất nầy dính 

trong máu, trong óc cả ngàn năm và khó mà tẩy sạch.  
 

Nay nhờ minh sư, hướng dẫn cách tu, con đường chánh giác, sử dụng nguyên năng thần lực, 
sẳn có, tự cứu mình.  

 
Phật muốn mình sử dụng cái nguyên năng thần lực của mình, để phát triển. Nguyên năng thần 

lực nầy, nó bị chìm sâu, trong vũng bùn vô tận.  
 
Nếu không có điển quang của Thượng Đế giúp thì khó mà thoát ra vũng bùn. Vũng bùn dơ nầy, 

lớn bằng bốn biển khó vượt qua. Tây, Tàu, Việt Nam, tỉ phú, tổng thống, tiến sỉ, khoa học, nhà 
nghèo, ai cũng bị. 

 
             Kệ 
 

             Bước chân vô chốn, nhuộm phong trần 
             Thế giới người trần, thật đảo điên 

             Nếu không có điển, Trời ban giúp 
             Khó mà giải thoát, cõi tà ma  
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Odense, ngày 20/02/2016 
 

1344. Hỏi: Từ bi Trời Phật để ở đâu, sao không giúp? 
 
Đáp: Dạ thưa; Từ bi Trời Phật để trong ta.  

 
Trời Phật có từ bi và mình cũng có như Trời Phật. Mình phải khai sáng ra, bằng phương pháp 

thiền định. 
 
Dụng pháp Điển Quang Trường Sanh Học, thực hành cho dũng cảm thì sẽ ngộ được Như Lai.  

 
Muốn có từ bi, như Trời Phật, thì trước tiên phải học Dũng:  

 
Trí và Bi nối tiếp mở sau. 
 

Tu phải có dũng, dũng phải hành. Dũng nằm trong lá gan. Gan Bạn lớn bằng Trời. Đúng không! 
 

Tu mình nên siêng năng, sau nầy Bạn mới mở được; Ngũ tạng: Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, sau đó 
mới đạt tới lục tâm thông.  

 
 Đạo là cảm giác từ bên trong: Tim, gan, tỳ, phế, thận.  

 

 Đạo không cảm giác bên ngoài: Hình tượng.  
 

 Nhiều người tu Vô Vi lâu năm, mà vẫn còn cầu hình tượng hữu vi ban ơn. Không biết sai 
lầm và phản khoa học.  
 

 Nếu mà sắc tướng, hình tượng ban bố hồng ân, thì khỏi cần tu.  
 

 Nguyên năng thần lực, mình để đâu?  
 

 Như tôi nói bên trên, Trời Phật, muốn mình tu, khai mở nó. Để thấy cái DŨNG con nhà 

Phật. Đại hùng, đại dũng, đại từ bi.  
 

Hữu vi, dụng sắc tướng. Sắc tướng chẳng giúp gì. Mê muội mấy ngàn năm.  
 
Ngược lại còn hại thêm, cầu xin, mà không phát được, nguyên năng thần lực của chính mình và 

Thượng Đế. Trái lại không tìm thấy đạo trong ta.  
 

Đức Phật Thích Ca tu, không có dùng hình, tượng. Ngài thiền để ngộ đạo. 
 
Mình tu, trái ngược, Phật Thích Ca. Có đọc kinh sách nhiều, mà không hiểu cách ngài tu. 

 
              Kệ 

 
              Nguyên năng thần lực, ở trong ta 
              Quyết chí vị tha, kiến Di Đà 

              Đạo tâm của Bác, luôn bừng sáng 
              Trở về vị trí, Phật Thích Ca 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

103. Thơ song ngữ Việt/Danmark 

 

HVORDAN KAN VI LÆRE RELIGION 
RIGTIGT? 

 
Hvordan, hvem ved hvordan! 
Hvordan lærer vi religion rigtigt eller 

forkert! 
Alle tror, at de er de bedste 

Vi lærer mest, mens vi ikke er sikre på 
hvad der er rigtigt eller forkert! 
 

Når vi tror på, at vi er rigtig gode 
Kan vi ikke lære dette kort, som Gud 

giver 
Hvis vi vil lære Guds rigdom 
Skal vi kunne lide at meditere, så 

kommer vi til Paradis igen 
 

Når vi ikke lærer religion ordentligt  
Kommer vi ikke til Guds Paradis 

Når vi ikke lærer religion ordentligt, 
snakker vi i øst og vest 
Det er at lyve og sige usandt 

 
Vi tænker mest på sex og kærlighed  

Ønsker smukt udseende og magt i vores 
hænder 
Livet vil blive sygt i morgen 

Hvis vi forsætter grådighed og kun tror 
på os selv 

 
Hvordan lærer vi religion rigtigt, så vi 
bliver gode! 

Hvis vi lærer at gennemgå vores fejl, så 
går vi på Buddhas vej 

For at lære religion skal vi bruge hjerne 
og tro 
Når vi hele tiden ser, at vi gør forkert, 

forkert og forkert, lærer vi alt af det 
 

Se på os, vi er ikke særlig gode 
Men vi kan forstå både samfund og 

 

TU ĐÚNG LÀ SAO? 
 

 
Làm sao, ai biết, làm sao? 
Thế nào tu đúng, thế nào tu sai? 

Ai ai cũng nghĩ mình tài 
Tu hoài không biết, đúng sai thế nào! 

 
 
 

Nghĩ mình thật quá là tài 
Làm sao học được, lá bài Trời ban! 

Trời ban muốn học cao sang 
Phải tu khổ hạnh, mới sang Thiên Đàng 
 

 
 

Tu hành chẳng có đàng hoàng 
Làm sao bước tới, Thiên Đàng Cha ban 

Tu hành lý luận nói ngang 
Thường hay giả dối, nói lời tin yêu 
 

 
Tình yêu thì có rất nhiều 

Mong nhiều sắc đẹp, uy quyền trong tay 
Cuộc đời sẽ bệnh nay mai 
Nếu còn tham vọng, ỷ mình là hay 

 
 

 
Tu sao là đúng, mới tài! 
Tu sao biết trái, là đường Phật đi 

Tu hành phải dụng trí, tri 
Tu hoài sao trái, trái thì mới hay 

 
 
 

 
 

Thấy mình chẳng có biệt tài 
Nhưng mà quán xét, đạo đời tinh thông 
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religion 

Tanke på det indre  
Rehabiliterer vores organer godt 

 
Buddha har peget direkte på 
At vi skal rydde op i vores hjerne og 

bruge hans gode metode 
Til at lære religion skal vi bruge et ærligt 

sind 
Vi må ikke nedgøre andre religioner 
 

I alle religioner er den samme Gud 
Så husk at sørge for at lære og praktisere 

Hvordan lærer vi rigtigt? Vi skal 
praktisere og afprøve 
Må ikke kun bruge teori, så mister vi 

vores krop og bliver uforstandige  
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Nghĩ mình thiết thật nhìn trong 

Bên trong cơ tạng, sửa mình là hay 
 

 
Chỉ cần phép Phật chỉ ngay 
Trung tâm dọn sạch, phải dùng pháp hay 

Tu hành phải dụng tâm ngay 
Chớ nên kỳ thị, đạo người đạo ta 

 
 
 

Đạo nào cũng thật của Ta 
Phải nên nhớ kỹ, mà lo tu hành 

Tu sao cho đúng, phải hành 
Chớ dùng lý luận, bỏ mình không hay 
 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 


