SỐ 117

NGÀY 11 THÁNG 01 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.

Thiên Điển
Kệ
Thiên điển tràn đầy, chiếu hào quang
Bốn phương tám hướng, rải khắp Trời
Không gian dẫn tiến, chơn tình luyến
Dạt dào thanh điển, trí tâm an
Kính bái
Con, bạn đạo: 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.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
nói tu

Hỏi: Thiên điển là gì và ở đâu có?
Hỏi: Người ta nói, tu chứng đạt nhiều cảnh giới là sao?
Hỏi: Người tu ở trong ngục tối là sao, xin chỉ dẫn?
Hỏi: Thiên Đàng có thật không?
Hỏi: Ai có thể lên Thiên Đàng, hay Tây Phương Cực Lạc?
Hỏi: Phật, Chuá về Thiên Đàng bằng cách nào, Anh có biết không?
Hỏi: Nghe những người tu kia, khác phái Vô Vi, họ không tin Vô Vi, tu xuất hồn được và
tà. Họ nói Thiên Đàng không có, là ảo tưởng, vậy anh nghĩ sao? Xin minh giải.
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/01/2015

Odense, ngày 03/01/2015

1004. Hỏi. Thiên điển là gì và ở đâu có?

1005. Hỏi. Người ta nói, tu chứng đạt nhiều
cảnh giới là sao?

Đáp: Dạ thưa; Thiên điển là điển Thiên
không chiếu cho hành giả. Thành tâm hành
pháp siêng năng, tự nhiên sẽ nhận sự huyền
bí, trong hồn nhiên và tự nhiên.

Đáp: Dạ thưa; Mình phải hành và giác ngộ
nhiều trạng thái. Trạng thái là cảnh giới mình
giác ngộ.

Kệ

Kệ

Thanh còn tính toán, bất hoàn thanh
Thiền hành thả lỏng, bất cạnh tranh
Thế giới thanh nhàn, du tự tại
Hồn nhiên thanh nhẹ, tự nhiên xuyên

Cảnh giới ngục tù, ở thế gian
Người tu mắc bẩy, nếu không hành
Dụng pháp tham thiền, tu điển giới
Phá tan ngục tối, vượt bay cao

Odense, ngày 04/01/2015

Odense, ngày 05/01/2015

1006. Hỏi. Người tu ở trong ngục tối là sao,
xin chỉ dẫn?

1006. Hỏi. Khi nào mình tu đạt đến Thiên Đàng
hay Tây Phương Cực Lạc?

Đáp: Dạ thưa; Ngục tối là thất tình, lục
dục.

Đáp: Dạ thưa; Mình tu hết lòng theo lời chỉ dẫn
sẽ tới.

Kệ

Kệ

Thất tình lôi cuốn, mắt mờ say
Tham lam dâm dục, chẳng vừa lòng
Cứ ngở thiên đàng, trong dục vọng
Ngục tối âm u, cứ thế vào

Đừng nên e ngại, việc khổ tu
Có khó gì đâu, chỉ hết lòng
Thực hiện tu hành, đừng bỏ dở
Thân người khó đạt, một kiếp sinh

Odense, ngày 06/01/2015

Odense, ngày 07/01/2015

1007. Hỏi. Thiên Đàng có thật không?

1008. Hỏi. Ai có thể lên Thiên Đàng, hay Tây
Phương Cực Lạc?

Đáp: Dạ thưa; Thiên Đàng có thật, Địa
Ngục và Nhơn Gian cũng có thật. Không tu
thì rơi vào địa ngục. Phật Chuá ở Thiên
Đàng, tu sẽ ngộ Ngài.

Đáp: Dạ thưa; Phật Chuá lên được, người cũng
lên được.

Kệ
Ba cõi lập thành, giúp chúng sanh
Địa Ngục u minh, qủi ma thành
Nhơn người mắc nghiệp, sanh bệnh tử
Tu thân luyện đạo, tiến Thiên Đàng

Kệ
Thiên Đàng mở cửa, đón người tu
Nếu ai tu luyện, điển quang thiền
Giải thoát hồng trần, tâm nhẹ nhỏm
Tây Phương Cực Lạc, bước trở về
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Odense, ngày 08/01/2015
1009. Hỏi. Phật, Chuá về Thiên Đàng bằng cách nào, Anh có biết không?
Đáp: Dạ thưa; Ngài về Thiên Đàng bằng điển quang, điển quang là linh hồn, hồi tụ thành hào
quang ánh sáng. Ánh sáng xuất ra khỏi thể xác. Ngài cũng tu xuất hồn. Con người ta, ai cũng
có linh hồn, ánh sáng và hào quang. Mình tu sẽ được.
Còn tu không đúng pháp, hồn không xuất được, thì nó bị kẹt trong bản thể, không được lên
Thiên Đàng hay Cực Lạc. Khó hiểu về điển quang và linh hồn.
Linh hồn bị kìm kẹp trong ngũ hành, khó giải thoát. Khi chết phải cầu xin và cầu siêu.
Nên có dịp, cho mình học tu về điển quang, để giải thoát và xuất hồn, trước khi chết.
Cũng giống như ở đời, Bác phải học thành Bác là Kỹ Sư hay Bác Sĩ, trước khi Bác ra trường.
Tu cũng vậy; Bác phải biết và chứng thân Bác, trước khi chết.
Kệ
Thiên Đàng điển giới, vượt không gian
Người tu phải luyện, thật kỹ càng
Có pháp tu thiền, hành đúng đắn
Sau nầy sẽ vượt, đến Tây Phương
_________________________________________________________________________________________
Odense, ngày 09/01/2015
1010. Hỏi. Nghe những người tu kia, khác phái Vô Vi, họ không tin Vô Vi, tu xuất hồn được và
nói tu tà.
Họ nói Thiên Đàng không có, là ảo tưởng, vậy anh nghĩ sao? Xin minh giải.
Đáp: Dạ thưa; Bốn vạn tám ngàn pháp môn để tu. Không phải trên thế gian chỉ có một pháp.
Mình nói người ta tà, là chính mình tà.
Mình tu phải chứng được, có linh hồn và chứng cảnh Trời Phật.
Anh hỏi họ, sau nầy họ chết, linh hồn họ sẽ về đâu?
Thì họ tin có linh hồn. Nhưng họ cố chấp, kỳ thị, tu Vô Vi, tu xuất hồn.
Họ phải đi cầu siêu cho linh hồn siêu thăng. Cầu không thể được, nếu cầu được thì qủi, ma,
trộm, cướp đều về Thiên Đàng hay Cực Lạc. Vậy cần gì phải tu, và cần gì phải đi học!
Tu thì người ta mách, đường thì người ta vạch sẳn. Mình chịu hành là giác ngộ, thật đơn giản.
Cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải hành, mới Khoa học. Tu, cầu xin là không khoa học.
Tu dạy cầu xin là sai. Đức Phật tu, không có tụng hay cầu, Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề.
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Họ không tin người tu Vô Vi, chứng có linh hồn?
Cái gì nghe, cái gì hiểu, cái gì cảm giác, cái gì khóc than, cái gì cười, cái gì bệnh, cái gì khổ, cái
gì chết, cái gì đau. Đó là linh hồn.
Khi mà họ bị khổ, vào nhà thương hay bị tai nạn nặng, mới cảm giác biết, có linh hồn, chứ chưa
hiểu hoàn toàn, vì không tin.
Khi Bác tu mà chứng được, linh hồn lên Thiên Đàng, lúc chết, Bác vui mừng.
Vui mừng là Bác được hoá kiếp thành Phật, ở cõi Cực Lạc và Thiên Đàng.
Không uổng công Bác tu Vô Vi điển quang trường sanh học. “Nhơn nhơn giai thành Phật”
Tâm trạng vui mừng giống như người Việt Nam, được định cư sang Mỹ.
Kệ
Muốn lên trên cõi, giới Thiên Đàng
Thân xác mình thiền, chứng kim cang
Mới hay xác Bác, thì tan nát
Linh hồn bất diệt, mới hoàn nguyên
____________________________________________________________________
Odense, ngày 10/01/2015
1011. Hỏi. Mạng kim cang là sao?
Đáp: Dạ thưa; Hạt cát, mà còn tu luyện trở thành hạt kim cương.
Thì thân xác Bác, tu cũng hoá thành kim cang bất hoại. Giống y như hạt cát, rất tự nhiên.
Không chịu hành thì không tin, không hiểu, luật tự nhiên phát triển cho người thực hành.
Đức Phật và những người tu chứng kim cang mạng và thân có ngọc Xá Lợi là chuyện tự nhiên.
Đức Phật tu có, và Bác tu siêng năng, Bác cũng có Xá Lợi.
Pháp tu điển quang là của Phật truyền, nói mạch lạc. Cái gì Phật có, thì Bác cũng có. Tương ứng
với câu Thầy sao, trò vậy. Vì đây là chơn lý.
Kệ
Bệnh tình rất ít, đến người tu
Điển quang của Bác, rất giồi dào
Xá Lợi cũng thành, hào quang sáng
Đừng nên hà tiện, học công phu
(Con giúp Bác, con không hà tiện, nhưng công phu, Bác hà tiện hành).
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To sprogede dansk/vietnamesisk digt
ÅRSAG OG VIRKNING, ALTINGS
KAUSALITET

Thơ song ngữ Đan Mạch/Việt Nam

Mennesker stammer fra naturen
Folk anerkender ikke dette
Vi skal forstå liv før og efter
Først jord, så træer, dyr og mennesker

Thiên nhiên cấu kết con người
Người ta không nhận mình từ thiên nhiên
Việc đời có trước có sau
Trước tiên có đất, có cây, thú, người

Født til bare livet
Vores gode afgrøder og gode frugt
I mennesker bor i stedet utilfredshed
Vores egen ustabilitet smerter os selv

Sinh ra trong chốn trần đời
Mình trồng cây tốt, trái ngon về mình
Sống trong những chốn bất bình
Người mình bất ổn, thân mình bệnh đau

Sagen er jo netop opstået tidligere
Så husk omhyggeligt at dyrke god frugt
Vi bor i en verden med nærighed
Efter dette vil vi få det sværere

Việc nào cũng có trước sau
Thế nên nhớ kĩ mà gieo quả lành
Sống trong thế giới hẹp hòi
Sau nầy sẽ nhận nhiều điều khó khăn

Bare øjeblikke af distribution
Ingen gode mennesker er fulde af
grådighed
Men vi tænker meget på os selv
Lige meget hvad og hvordan, bare vi
tjener gode penge

Chỉ cần giây phút bất phân
Thiện nhân không có, có toàn tham lam
Việc làm bất chấp những ai
Miễn sao có bạc, có tiền là vui

Bruger skøre tricks
Skader mennesker, for smerte smerter
Efter dette vil du være i sorg
Hvad du har gjort, både godt og ondt
kastes tilbage på dig i fremtiden

Đem ra thủ đoạn điên khùng
Hại người đau đớn cho người thảm đau
Sau nầy mình sẽ buồn đau
Những gì mình hại, vội về tương lai

I morgen kender vi denne bitre sandhed
Guds lov er der allerede, selvom vi ikke
accepterer det
Sådan opfører vi os
Efter at vi har modtaget denne lov selv

Mai nầy mới biết đắng cay
Luật Trời có sẳn nếu mình không tuân
Việc mình xử sự ra sao
Sau nầy mình nhận luật mình gây ra

Gode mennesker, gode mennesker igen
Ondskab for mennesker, er også ondskab
for Gud
Gode mennesker for andre, er også gode
for sig selv
Hvis vi ikke opfører os dumt, kommer vi
til Paradis igen

Tốt với người, người tốt lại
Xấu với người, thì mình xấu với Trời
Tốt với người, tốt với mình
Dại gì không tốt cho mình thăng hoa

Hvis De er munk eller lignende
Må De huske at behandle folk ordentligt
Hvis De arbejder i det offentlige
Må De huske at behandle folk fornuftigt
og med respekt

Nếu
Anh
Nếu
Anh

Nhân Quả

anh
nên
anh
nên

làm việc nhà tu
đối xử đàng hoàng chúng sanh
làm việc nước nhà
đối xử đàng hoàng dễ thương
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Thanh Loi Le

Triết Học Vô Vi

Thành Lợi Lê

TRỞ LẠI THẾ GIAN

KẾ HOẠCH THIÊN KHÔNG
20
Tiếp theo kỳ trước...............


Mình không chịu tu thân, thì mình không bao giờ hiểu hai chữ cách mạng tâm linh, cách
mạng bản thân bủn xỉn, yếu hèn, van xin và lường gạt.

Mình tu thân, bản thân mình cải sửa từ một người tham lam giận hờn hết tham lam giận hờn. Từ
một người ích kỷ, trở thành một người từ bi, từ một người xấu xa lường gạt, trở thành một kẻ
hiền lương đức hạnh.v.v.
Có thực hành tu thân thì mới hiểu hai chữ Cách Mạng tâm linh, cách mạng bổn mạng mình
sống lâu. Còn không có tu thân thì chỉ dùng danh từ xảo trá, mà lường gạt nhau.
Mình không cải sửa lấy mình được từ những hành động gian tham, dâm dục, thì hỏi sao mà hiểu
hai chữ Cách Mạng và bổn mạng mình. Ở đây con nói hai chữ; bổn mạng, cho Cô Bác thấy rõ
hơn.


Bổn mạng mình, dài hay ngắn do mình tu luyện. Trời ban cho thân thể, nhưng bổn
mạng lâu dài, trường thọ, mình phải tu luyện. Tu bằng điển quang, không trì trệ.



Bản thân mình, không thích tu sửa, nghe nói tu là kỳ thị và thành kiến. Nên chiến tranh
dài dài, từ trong đạo và gia đình và thế giới, từ thế hệ nầy, tới thế hệ khác, mấy ngàn
năm.



Cách mạng tâm linh có nghĩa là tu, cải sửa, bản thân, để tiến tới hoà bình cho bản thể của
mình và cho dân tộc trong một nước. Chuyện lớn chứ không phải nhỏ. Tu cái nầy sống thọ
trăm tuổi và hơn.
Người mình học pháp tu thân
Cửa nhà thay đổi, gia đình ấm no
Chung lo hạnh phúc cho mình
Nước nào cũng đẹp, nhà nào cũng vui

Vui và đẹp là vì; sống thọ, ít bệnh hoạn, mới hưỡng được lộc Trời và hạnh phúc.
Bản thân mình có cải cách, thì nội tâm mình mới bừng sáng. Thử hỏi bản thân mình không chịu
cải sửa, thì hỏi sao nội tâm mình sáng suốt.


Cái sáng suốt là cái sáng từ bên trong khối óc có hào quang phát ra bên ngoài.

Chứ không phải làm bề ngoài sạch sẽ, áo mão, cân đai, quần bảnh bao là tưởng tôi sáng suốt.
Cái sáng nầy, là để loè người bên ngoài, chứ bên trong tối thui, bệnh hoạn.
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Mình hỏi họ, cái áo họ đang mặc, ai làm, ai cho thì họ không biết trả lời, cái áo nầy từ đâu ra.



Từ xưa cho tới giờ, mình làm cách mạng, mà bản thân không làm cách mạng cho bản thể
mình, thì vẫn còn tham lam.
Tu cũng vậy, không dùng điển giải, thì cũng vẫn còn tham lam và ghanh ghét.

Tham lam rồi thì không có mong làm cái gì mà tốt đẹp cho chung, chỉ nghĩ chuyện cá nhân,
chuyện đất nước riêng của mình. Người đời, họ đui sao, mà họ không thấy cái tham lam của
mình làm.
Tại sao, muốn đi tới hoà bình thì phải làm cách mạng tâm linh?
Bởi vì, tâm linh thì chỉ có Phật Pháp giải toả nổi. Chứ ngoài đời, giải toả không nổi. Tại Sao?
Ngoài đời mình đã thấy, biết bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu anh hùng đã làm,
mà có ăn nhầm cái gì đâu. Tham lam vẫn còn tham lam. Thù hận vẫn còn thù hận, kể cả người
tu. Tu không đúng, nói xấu, nói xuyên tạc.
Người mình vá víu, mượn danh từ nầy, rồi mượn danh từ kia, thay thế.
Chính cái bản thân mình to lớn, mình không bỏ được chữ Tham Lam thì đừng nói cái gì thêm hai
chữ Cải Cách hoặc Cách Mạng làm gì cho vô ích.
Vì lý do đó, mà thế giới, họ cứ đi làm Cách Mạng hoài. Vì quá xảo trá, vì quá tham lam, mà đi
nói chuyện hoà bình, nói chuyện cải cách. Thế nên muốn đi tới hoà bình thì phải cách mạng tâm
linh, cách mạng bản thể.


Mấy ông lớn, mình thử học thiền điển quang trường sinh học, thì sẽ hiểu: Pháp nầy giúp
cho mình hiểu và giác Ngộ. Đạt tới VÔ BIÊN của Phật pháp.



Trước tiên mình giác ngộ, rồi sau đó có hào quang, ánh sáng mới hiểu cái Vô Biên.

Ông Phật làm cách mạng bản thân, tại sao mình không làm?
Tu Vô Vi điển quang trường sinh học, không tốn tiền, mà chỉ tốn công.
Mình không tự làm cách mạng lấy bản thể mình, thì lấy ai làm dùm cho mình.
Không lẽ, kêu Trời Phật làm dùm! Trời Phật chỉ đường, vẽ lối cho mình noi theo. Trời Phật, làm
như vậy là hết cỡ rồi.


Tại sao, tự mình phải làm?



Bởi vì, chính mình làm, mình mới thông minh đi về Trời. Người ta đưa cho cây gậy, mình
thử dùng gậy chống đi. Khi mà chịu dùng gậy rồi thì sẽ vượt qua cả biển cả và tới Tây
Phương.

Trời Phật không có nói láo. Chỉ có chúng sanh nói láo lường gạt và lợi dụng.
Cách Mạng tâm linh có nghĩa là cải sửa cái sai, cái quấy, cái tham, cái ác, cái ích kỷ, v.v. Bằng
một phương pháp của Phật gọi là Pháp tu thân đời nay, phải dùng điển quang mới tẩy
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sạch được cái tiền kiếp của mình.



Tiền kiếp của mình ghê lắm mấy ngàn năm tội lổi.
Ráng tu để về quê hương, nguồn cội trên Thiên Đàng.

Mình không tu, không học, thì chính ai tu dùm mình.
Phật nào, cũng tự tu. Và Kỹ Sư, Bác Sĩ nào cũng tự học.
Chính mình cũng là Phật! Mà Phật, ham chơi và làm biếng.


Mình hiểu chữ tu, thì tu rất dễ.



Gặp người tu thành, họ biết đường giúp cho mình tu, mau giác ngộ.



Người tu không thành, đi chỉ đạo là hại đạo, hại thân và tốn thì giờ vô ích.



Mình phải biết thời gian qúi hơn vàng.



Mình nên tận dụng thời gian để tu. Dành chút thì giờ để tu.



Sau nầy mình sẽ bệnh bất ngờ và sẽ chết.
Tu thân cải sửa tâm hồn
Không si không hận, mặt mài khôi ngô
Thông minh sáng suốt lạ thường
Tại mình không học, thân mình u mê

Nếu mà mình không tu thân, thì mình làm cái gì đây.
Cái gì mình cũng đã làm và đã thử hết. Những cái mình đã làm, đã thử, như hiện tại.
Rốt cuộc, mình có được cái gì đâu ngoài cái bệnh nan y.
Cứ khổ, khổ hoài, chiến tranh nội tâm, dài dài, mà không biết tại sao!
Tại vì mình còn ích kỷ, trong cái giận hờn eo hẹp cố chấp của người đời đó là tánh tham sân si.





Nếu
Nếu
Nếu
Nếu

mình
mình
mình
mình

không
không
không
không

có
có
có
có

tham lam, thì có đâu, mình giành giựt.
si mê, thì lấy đâu mình còng lưng vất vả, mà vẫn phải bị nhục.
cao vọng, thì lấy đâu mình cúi lòn, hèn hạ.
tính toán, thì lấy đâu mình bần tiện.

Người mà tính quá lại điên
Sanh ra bệnh hoạn, bất bình nội tâm
Nội tâm có đủ thứ hình
Sao mà không loạn, không điên thần hồn
Thế nên, muốn trút bỏ cái tâm động loạn, là chỉ có nước lo tu thân.
Thân mình thì mình phải lo, chứ chờ ai lo. Mình biết ăn, mình biết mặc, mình biết tắm, mình biết
đẹp, mình biết xấu.
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Mà cái xấu nầy, nó không dứt được là tại mình không chịu dứt, không chịu tu. Không chịu dứt
những tánh hư tật xấu là đê hèn tị mọn bủn xỉn, thì ráng chịu, chứ không có cầu xin.
Cầu xin là yếu hèn, mình thấy rồi, cầu xin nó đâu có đem lại cái kết quả gì tốt đẹp đâu. Nếu cầu
xin được, thì cứ cầu, cho người ta chứng cái tâm lụn bại, van xin và bỉ ổi của mình.
Còn gian tham, giận hờn thì đừng nói làm kế hoạch gì vững chắn.


Kế hoạch đời thì chẳng có gì là vĩnh cửu.

Bằng chứng là mình thấy hết kế hoạch của triều đại nầy, rồi tới kế hoạch của triều đại kia, triều
đại nào cũng tiêu hết. Còn kế hoạch của tổng thống nầy hay lắm, kế hoạch tổng thống kia hay
lắm, rốt cuộc không có kế hoạch nào hay cả. Cái gì cũng tiêu hết, cũng tạm thời thôi.
Cái gì cũng biến, cũng tan
Không tin thì nghĩ, cái gì còn đâu?
Mai đây bệnh hoạn liền sì
Thân không còn nữa, lấy gì nghĩ suy
Kế hoạch của thế gian là kế hoạch giả.
Người nào mà còn có ý nghĩ hai chữ kế hoạch là người đó còn âm mưu.
Nên ở thế gian họ cứ làm kế hoạch hoài mà không xong, hay bất quá là 5 năm, 10 năm, 20
năm, rồi nữa chừng bệnh chết. Lúc đó, hỏi ổng còn kế hoạch nào cao siêu nữa không, thì ổng
trả lời chỉ thều thào qua hơi thở không xong.
Rồi người đời, mới có câu khuyên ”Muôn sự tại nhơn, mà thành sự tại thiên”.
Thế nên, những cái gì gọi là kế hoạch của nhơn gian đều do Trời quyết định.
Người thế gian, còn kế hoạch là còn đen tối, nên thế gian có kế hoạch mà vẫn còn rối ren. Bởi vì
mình nghĩ không xong, nên mới có kế hoạch, đó là kế hoạch của trần gian.


Còn kế hoạch của ông Trời, kế hoạch của Thiên Không: Không kế, nhưng mà kế!

Cái kế hoạch nầy nó mới siêu, nó mới hoàn toàn vĩnh cửu.
Người ở trên Thiên Cung họ không có kế hoạch cái gì hết.
Tại sao, họ không có?
Tại vì họ nghĩ xong rồi, thì lấy đâu, mà âm mưu, và họ chỉ có làm thôi thì sẽ thành.
Thế nên có một ít người làm việc không tính toán, mà họ không hay, họ đã vô tình làm kế hoạch
của Thiên Không, nên họ thành công. Làm không âm mưu, một công việc hữu ích chung cho
nhân loại.
Cũng như những người chế biến và phát minh. Khi mà họ chế biến hoặc phát minh cái gì, là họ
chỉ nghĩ cho cộng đồng đại chúng. Chứ riêng họ, thì họ không có nghĩ gì về quyền lợi cá nhân,
nên sự việc của họ thành công trong tự nhiên và hồn nhiên. Họ vô tình nhận được kế họạch
Thiên Không ban cho.
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Hiện tại họ không học tâm linh, nhưng tiền kiếp đã có tâm linh cao. Nên Thiên Không, Thượng
Đế phú cho họ có cái thông minh. Thông minh là do tiền kiếp, họ có tu học nhiều.
Còn những người đời cố tình, làm kế hoạch để âm mưu cho sự tính toán về cá nhân. Thì tương
lai sẽ bị loại trừ ngay. “Phàm tâm không qua được lưới Trời”.



Tương lai tốt đẹp thì ở Thiên Đình sẳn có, nếu mình tu thật tình.
Anh sẽ hội ngộ được Bề Trên.

Sự thành công trong những kế hoạch tự nhiên và hồn nhiên trên, là một trong những thí dụ điển
hình của kế hoạch Thiên Không. Thế nên học Vô Vi học Phật Pháp thì hiểu được kế hoạch của
trần gian giả. Có rồi cũng biến. Ông gì cũng mất hết trơn, tham lam một khối.
THIÊN KHÔNG DIỆU PHÁP
Thiên không chỉ dẫn rõ ràng
Thuận Trời hướng thượng, tiến hoài không thôi
Trong không mà có hẳn hòi
Thiên thời Địa lợi, Nhân hoà vẫn yên
Địa linh cấu trúc siêu hình
Trong không chuyển biến, tuỳ thời dựng nên
Dựng nên hữu cảnh hữu duyên
Địa hình giao cảm, thức hoà âm dương
Nhơn hoà tiến hoá đạt thanh
Chung nhau phát triển, từ bi thực hành
Thực hành nguyên lý tự tu
Khai minh tâm giác, khai đường tâm linh
Tự mình thức cảm lý chân
Con đường tu đạo, sống đời an khương
An vui trên khắp nẻo đường
Từ bi học hỏi, đạo tràng thăng hoa
Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
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