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SỐ 172 NGÀY 01 THÁNG 08 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. 

 
CHIẾN SĨ VÔ VI 

 
Kệ 

 
Chiến sĩ tình thương, cứu giúp người 

Thọ lâu sống khoẻ, bớt sầu đau 
Tâm linh phát triển, trong đời đạo 

Phát triển nhơn sinh, sống hợp thời 

 
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. 

1465. Hỏi. Triển khai Thiên Pháp là sao? 

1466. Hỏi. Chiến sĩ tình thương là sao? 

1467. Hỏi. Chiến sĩ tình thương của Thượng Đế CỨU KHỔ bằng cách nào, xin cho biết? 

1468. Hỏi. Chiến sĩ tình thương của Thượng Đế BAN VUI bằng cách nào, xin giải thích? 

1469. Hỏi. Tại sao môn thiền nầy gọi là Thiên pháp? 

1470. Hỏi. Giải toả cái ngu, triết lý đời là sao? 

1471. Hỏi. Triết lý Phật là sao? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/07/2016 

1465. Hỏi. Triển khai Thiên Pháp là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình thiền mình phải áp 

dụng những điều lành pháp môn giải thích, 
trong đó mình sẽ thấu triệt cái phương pháp 
nầy của Trời ban. Nó di diệu vô cùng, đi đâu 

mình cũng áp dụng được. Khi mà minh học, 
thì mình khai triển nó. Không phải ở nhà là 

mình mới tu.  
 
Kệ 

 
Diệu pháp nơi ta, thật nhẫn hoà 

Hoà vào thế giới, của Đại La 
Thiên tâm vũ trụ, luôn chào đón 
Chiến sĩ tâm linh, học pháp Trời 

 

Odense, ngày 23/07/2016 
 

1466. Hỏi. Chiến sĩ tình thương là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Chiến sĩ tình thương là người 

được Thượng Đế huấn luyện bằng tâm điển. 
Chiến sĩ tình thương là người cứu khổ ban vui, là 

chiến sĩ của Thượng Đế, đem tình thương đến 
khắp mọi nhà, không quản ngại gian nan và cực 

khổ. 
 
Kệ 

 
Chiến sĩ Vô Vi, cứu giúp người 

Vì đời chẳng ngại, khó tu thân 
Quyết chí tâm thường, tu tịnh lắng 
Ngày đêm khổ luyện, dũng trí bi 

 

Odense, ngày 24/07/2016 

1467. Hỏi. Chiến sĩ tình thương của Thượng 
Đế CỨU KHỔ bằng cách nào, xin cho biết? 

 
Đáp: Dạ thưa;  Ở đời người ta khổ vì tiền, 
khổ vì tình, khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì 

chồng, khổ vì bệnh, khổ vì tai nạn. Anh là 
chiến sĩ của Thượng Đế, anh giúp cho người 

ta hoá giải những khổ đau đó, như vậy Anh 
là người CỨU KHỔ. 
 

Kệ 
 

Điển tâm cứu khổ, hết buồn đau 
Soi hồn thuốc Phật, phải đào sâu 

Khổ đau bệnh hoạn, đều tan biến 
Hoà khí trung dung, cứu lấy mình 
 

Odense, ngày 25/07/2016 

 
1468. Hỏi. Chiến sĩ tình thương của Thượng Đế 

BAN VUI bằng cách nào, xin giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa. Ở đời có tiền thì có sức mạnh. 

Nhưng người giàu vẫn bệnh hoạn và gặp tai nạn. 
Nên người già, lớn tuổi có kinh nghiệm, họ nói 

”Sức khoẻ qúi hơn vàng”.  Mình là chiến sĩ của 
Thượng Đế, giúp cho người ta tu, có điển quang 
và sức khoẻ tốt, sống thọ trăm tuổi hơn, mình là 

người Ban Vui.   
 

Kệ 
 
Pháp nầy giúp Bác, sống thọ lâu 

Điển năng cuả Bác, quí hơn vàng 
Cứ thế đàng hoàn, tu minh chánh 

Trời ban điển lực, khoẻ mạnh thêm 
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Odense, ngày 26/07/2016 

 
1469. Hỏi. Tại sao môn thiền nầy gọi là 

Thiên pháp? 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình học, mình ứng dụng và 

chứng nghiệm, trong thực tế, mỗi hoàn 
cảnh. Mình mới biết và giác ngộ cái di diệu, 

tinh vi của pháp thiền. Không có tụng kinh 
và lý thuyết. Mỗi thời kỳ, nó có một cái pháp 
hay tân tiến, do Bề Trên chuyển xuống thế 

gian, giúp cho dân, sống lâu sống thọ. 
 

Kệ 
 
Thực hành ứng dụng, pháp tu thân 

Cải sửa tâm linh, hướng về Trời 
Quy y chân Phật, hành tu điển 

Giải toả cái ngu, triết lý đời 
 

Odense, ngày 27/07/2016 

1470. Hỏi. Giải toả cái ngu, triết lý đời là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Triết lý đời là học cái Có.  
Sống phải giành giựt, tham lam, ích kỉ và cũng 
cố điạ vị giàu có. Sát hại đồng bào, sát hại bạn 

bè, sát hại sanh linh, phá hoại môi trường. Chỉ 
biết mình, mà không biết người nghèo khổ, đã 

ra công đóng góp và giúp đỡ mình. Ôm cái Có, 
tưởng lầm cái Có là cao sang qúi trọng.  

 
Cái Có, là triết lý đời, nó dạy cho mình tối tăm. 
Nó làm cho con người bị stress, khủng hoảng, 

bệnh đau, sát hại nhau, cha, con, chồng, vợ, 
bạn bè và đạo giáo. Thế nên mình phải từ bỏ. 

 
Kệ 
 

Cái Có con người, bị bệnh đau 
Tham lam ích kỉ, phải tranh giành 

Bán hết linh hồn, cho ma qủi 
Cầu vinh phú qúi, sát hại nhau 
 

 

 

Odense, ngày 28/07/2016 
 
1471. Hỏi. Triết lý Phật là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Triết lý Phật là, học cái không.  

 
Học cái không và hành cái Không. Trong cái Không, nó mới sanh ra, DIỆU HỮU. Phải thực hành 
thì mới đạt. Ráng thực hành, đừng nên lý thuyết. Người khác họ hiểu mình. Mình không gạt 

được người chơn tu.  
 

Triết lý của Phật là triết lý của Bề Trên, dụng tâm, phàm tục, làm sao thấu triệt Bề Trên. Muốn 
thấu triệt triết lý của Bề Trên, mình nên hành thiền, giải bỏ hết tâm, phàm tục, thì sẽ giác ngộ, 
điều siêu lý trên.  

 
Học theo Phật, học cái KHÔNG là học lời siêu lý. Học lời siêu lý, nó mới hay. Học chi lời thế gian, 

làm cho con người bệnh đau, không giải thoát. Con người không giải thoát, mới đi tìm siêu lý 
Phật. Chỉ có siêu lý Phật, mới giúp cho con người giải thoát.  
 

          Kệ 
 

          Cõi không triết lý, cõi Thượng Thiên 
          Phật gia thường dụng, để giải sầu 
          Minh triết điều lành, luôn hoá giải 

          Chữ KHÔNG triết học, của Phật gia 
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Odense, ngày 29/07/2016 
 

1472. Hỏi. Học theo Phật, là học lời siêu, siêu lý là sao, làm ơn giải thích? 
 
Đáp: Dạ thưa; Siêu lý là trên cõi THẾ GIAN, vượt qua cõi thế gian. Dùng bằng điển quang, 

chiếu thẳng trực tiếp ngay linh hồn cuả hành giả. Nếu mình thật tâm tu, mình có thể chứng 
nghiệm được, lời siêu lý nầy. Học ở đời, cảnh thế gian, không tìm được.  

 
Đại học thế gian, đâu có AI, có dạy anh cái KHÔNG.  
Đại học thế gian, dạy cái Có! Nên con người giỏi tới đâu, cũng không giải thoát.  

 
Thế giới siêu hình, cái KHÔNG của Phật, dạy cho những người thật tâm tu, buông bỏ, giải thoát 

cảnh phàm tục, thì Bề Trên phải dùng điển văn.  
 
Điển văn của Phật dạy là không giống thế gian. Anh tìm ở thế gian không có, nhưng anh tìm ở 

đây có, lời SIÊU LÝ đó. Nếu mình hành, thì khói óc mình, phát sáng ra, hào quang.  
 

          Kệ 
 

          Pháp nầy giúp Bác, thoát thế gian 
          Phải dụng tâm linh, ở trong mình 
          Hướng Phật tu thiền, tâm trung chánh 

          Thâu vào điển Phật, mới là minh 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 

VI MÅ IKKE BEGÅ SELVMORD 
FORDI VI HAR EN SMUK ÅND OG EN 

KOSTBAR KROP. 

110 
Du må ikke ødelægge din smukke krop  

Kroppen er værdifuld, hvis du dyrker Vo 
Vi 
Skynd dig at forbedre dig nu 

Det mentale bliver godt igen og udstråler 
energi 

 
Vores krop vil udvikle høj kapacitet 
Ligesom stjerner skinner på himlen 

Folk vil gerne ønske 
Find vores krop og åndelige sjæl 

 
Folk har en god åndelig karakter, men vi 

opdager den ikke 
Fordi vi ikke er i kontakt med en ærlig 
munk 

Så er livet uroligt 
Rige og fattige har det stadig hårdt og 

har svært ved at træne meditation 
 
Vi lever i verden i splid 

Det er svært at leve sammen og at nyde 
rigdommene 

Vi har skabt os en dårlig vane 
Berømmelse, egoisme og aggressivitet 
skader os selv 

 
Tag hjem og træn dig selv 

Du vil se, at du er en Buhhda eller en 
Engel 
Livet er ro og sikkerhed 

Du ser alt, der er smukt, blidt og godt 
 

Nu skal du knytte til 
Meditation og praktisere, så vil Gud give 
energi 

Folk løber tør for panik 
Tænk ikke på grådighed som skader dig 

selv 

 

Mình Đừng Tự Tử, Huỷ hoại 

Xác Thân Qúi Báu Hơn Vàng, bảy ức 
niên mới được thành người 
 

 
Mình đừng hủy hoại tấm thân 

Tấm thân qúy giá, nếu mình dồi trau 
Mau tìm Pháp Lý dồi trau 
Tâm thân sẽ biến, nhiệm mầu rất mau 

 
 

Xác mình dung điểm sẽ cao 
Như sao sáng chiếu, trên nền Trời cao 
Mọi người mong muốn ước ao 

Tìm ra thân thể, hồn linh của mình 
 

Con người có tánh tâm linh 
Tại vì chưa gặp, không gần người tu 
Thế nên cuộc sống lu bu 

Giàu nghèo vẫn khổ, khó tu, khó hoà 
 

 
 
 

Sống trong thế giới bất hoà 
Khó mà chung sống, hưởng phần giàu 

sang 
Người nào cũng có tật mang 
Tham danh, ích kỉ, hung hăng hại mình 

 
 

Mau về tu luyện cho mình 
Thì anh sẽ thấy, anh là Phật Tiên 

Cuộc được anh sẽ an yên 
Thấy đâu cũng đẹp, cũng hiền dễ thương 
 

 
Bây giờ anh phải dựa nương 

Tham thiền, tu học, điển Trời sẽ ban 
Con người bạn hết hoang mang 

Không còn nghĩ chuyện, tham gian hại 
mình 
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Din sjæl er smuk og god 
Som stjernerne skinner på himlen  

Dit liv er smukt og fuld af visdom 
Du begraver den, fordi du ikke gider 
meditere 

 
Nu kan du se lys i hjernen 

Du føler dig ren, fordi du ikke vil 
konkurrere 
Livet ændrer sig hurtigt 

Hvis vi vender om, så skifter situationen 
 

Tidligere var vi ofte utilfredse 
Nu har vi lært at meditere, så får vi 
harmoni 

Vi har udviklet det gode endnu mere 
Hård træning af krop og sind med 

meditation 
 

I dag har vi fundet ro i sindet 
Vi oplever verden smukt, det hjælper os 
til overvindelse 

Tidligere har vi ikke fundet ud af det 
Fordi ingen har fortalt os det, og så gør vi 

skade 
 
I dag kommer vi tilbage til os selv 

Vi føler os værdifulde, det kunne vi ikke 
tidligere finde ud af 

Vi ønsker ikke mere høje ambitioner 
Livet er godt og sjælen er sublim 
 

Der er ingen, som kan skade os mere 
Vi ved, at vi er værdifulde, og det er 

svært at finde 
I dag er sjælen smuk og ophøjet  
Er gennem praksis vendt tilbage til sig 

selv og er ikke mere grådig 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Hồn anh xinh đẹp dễ thương 
Như sao chiếu sáng, ở trên nền Trời 

Thông minh tuyệt đẹp bao đời  
Anh đem chôn lấp, tại vì chưa tu 
 

 
Bây giờ bạn hết âm u 

Biết mình trong sáng, là nhờ không tranh 
Cuộc đời thay đổi rất nhanh 
Nếu ta quay lại, đổi sang thế tình 
 

 

Xưa kia tâm tánh bất bình 
Hôm nay học đạo, quân bình hơn xưa 

Thấy mình phát triển hơn xưa 
Là thân chịu khó, tu thiền sửa tâm 
 

 
 

Hôm nay mình thấy an tâm 
Thấy đời hữu cảnh, giúp mình vượt qua 

Xưa kia mình chẳng tìm ra 
Không ai mách bảo, sanh ra hại mình 
 

 
 

Hôm nay trở lại chính mình 
Thấy mình quý giá, xưa tìm không ra 
Đừng nên tham vọng cao xa 

Cuộc đời sẽ tiến, phần hồn thăng hoa 
 

 
Không còn hủy hoại hại ta 
Biết thân là quý, khó mà tìm ra 

Hôm nay hồn đẹp cao xa 
Là nhờ tu luyện, quay về không tham 

 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


