SỐ 153

NGÀY 11 THÁNG 01 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.

THIÊN ĐÀNG
Kệ
Thiên Đàng mở cửa, đón Bạn vô
Học pháp điển quang, phát triển hành
Khứ trược thanh truyền, lưu giữ mãi
Nam mô mật chỉ, tự tiến vô
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.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Muốn có bình an thì phải làm sao?
Tại sao con người thích ca tụng?
Phật giải thoát cửa nào, xin minh giải?
Vượt qua cửa tử là sao?
Phật Trời giúp cho mình cái gì, mà sao cầu hoài không thấy?
Giải thoát là sao?
Nổi sầu nằm ở tâm và can là sao, xin minh giải?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/01/2016

Odense, ngày 03/01/2016

1301. Hỏi. Muốn có bình an thì phải làm
sao?

1302. Hỏi. Tại sao con người thích ca tụng?

Đáp: Dạ thưa. Muốn có bình an thì phải
thật thà, xây dựng cho tâm và thân mình
tốt, tương lai sẽ có sự an bình trong nội tâm.
Tâm thức sẽ một ngày một phát triển tánh
từ bi.
Kệ
Bình tâm học hỏi, thật thiết tha
Công phu thực tập, pháp giúp ta
Điển pháp thực hành, thì sẽ thấy
Hào quang sáng toả, ở nơi ta

Đáp: Dạ thưa; Con người thích ca tụng là con
người thích tham lam, nói suông và nhép lại.
Không muốn thực hành để phát triển tánh từ bi.
Kệ
Thích mê ca tụng, khó thực hành
Chân lý Phật Trời, có tánh khinh
Ca tụng người mình, cao thượng đỉnh
Tọa thiền không có, khó đạt thông

Odense, ngày 04/01/2016

Odense, ngày 05/01/2016

1303. Hỏi. Phật giải thoát cửa nào, xin
minh giải?

1304. Hỏi. Vượt qua cửa tử là sao?

Đáp: Dạ thưa; Phật vượt qua cửa tử.

Đáp: Dạ thưa. Chứng thật được Niết Bàn.
Mình hành một pháp Vô Vi thì sẽ thấy.

Kệ

Kệ

Nếu không học tử, khó hồi sinh
Bất diệt tâm linh, giữ vững hồn
Chơn lý thanh lời, ta phải học
Thập tử nhứt sanh, chứng luyện thành

Niết Bàn thanh tịnh, Bác tiến vô
Chứng thực chơn tâm, phải luyện đào
Thanh điển người thiền, hành chuyên pháp
Thực hiện tin yêu, quý Phật Trời

Odense, ngày 06/01/2016

Odense, ngày 07/01/2016

1305. Hỏi. Phật Trời giúp cho mình cái gì,
mà sao cầu hoài không thấy?

1306. Hỏi. Giải thoát là sao?

Đáp: Dạ thưa; Muốn có sự giúp đỡ của Bề
Trên thì mình phải THẬT TÂM hành. Nếu mà
tu đúng chỗ, đúng pháp. Thì Phật Trời giúp
cho mình giải thoát.
Kệ
Thiền hành Trời Phật, sẽ giúp cho
Sức khoẻ an khang, mới thấy Trời
Ân điển cho mình, tu khoẻ mạnh
Dứt tham, tránh ác, khoẻ sống dai

Đáp: Dạ thưa; Giải thoát là giải nghiệp tâm.
KHÔNG TU thì giàu, nghèo mà vẫn bịnh, vẫn
khổ, sống bất an. Ngủ không yên, ăn không
được và tiêu hoá không xong.
Kệ
Giàu nghèo tâm bệnh, tật phải mang
Nghiệp chướng không tu, khó giải trừ
Tu luyện cho mình, minh tâm pháp
Giải hết tâm can, dứt nổi sầu
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Odense, ngày 08/01/2016
1307. Hỏi. Nổi sầu nằm ở tâm và can là sao, xin minh giải?
Đáp: Dạ thưa; Nổi sầu, nằm trong tim và gan. Đó là điển xấu, không tu, không luyện, người
mình khó tìm ra. Nên bệnh hoạn tai biến triền miên.
Bác tu ở đây, giác ngộ lời siêu lý, thì sẽ tránh được nhiều bệnh tật. Ngũ tạng Bác rất mạnh.
Kệ
Bác dùng tâm điển, của Phật gia
Tu luyện tại gia, pháp Di Đà
Thanh tịnh tu thiền, hành trong động
Nổi sầu biến mất, Phật vị tha
Odense, ngày 09/01/2016
1308. Hỏi. Tại sao nhiều Thầy ở chuà tu cao: như Phật, mà bị bệnh tai biến đột quỵ?
Đáp: Dạ thưa; Tai biến đột quỵ là do luồng điển trong cơ tạng xáo trộn và bất hoà.
Không tu về Điển quang thì sẽ bị. Nhiều người bán hết gia tài, trị cũng không hết bệnh và tật
nguyền vẫn mang.
Bác tu Vô Vi, Bác giác ngộ về điển quang, Bác sẽ tránh khỏi. Tu V ô Vi ngừa bệnh tốt hơn, chửa
bệnh.
Con quen biết nhiều Bác sĩ cũng bị bệnh nầy và chết.
Bệnh tai biến là do di truyền trong máu và tà khí bên ngoài xâm nhập vào khối óc.
Tà khí chỗ nào cũng có.
Thí dụ: Quốc hội, nhà chuà, trong gia đình, chỗ làm việc.v.v.
Kệ
Bệnh nầy rất dễ, sẽ xảy ra
Bất cứ nơi đâu, cũng có tà
Xâm nhập vào người, khó tránh khỏi
Lo tu giác ngộ, bệnh sẽ xa
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN
Nr 98. Thơ song ngữ Việt/Danmark

AT GENEROBRE MENNESKERS GULD
KRAFT ENERGI

THÂU VỀ THẦN LỰC ĐIỂN QUANG

Menneskers guld kraft og sinds energi
får vi fra Gud
Menneskers guld kraft har vi ikke før
kendt
Derfor taber vores sinds kraft energi

Tinh quang thần lực con người
Từ nơi Thượng Đế ban cho loài người
Loài người chưa học tinh quang
Thế nên thần lực suy mòn điển quang

I dag har vi gode chancer for at lære
energi
Der hjælper os med at generobre Guds
energi
Buddha vil dele aura ud
Sørg for at træne Guds energi

Ngày nay có dịp bạc bàn
Giúp cho Bá tánh thâu về điển quang
Hào quang cuả Phật phân ban
Cần tu cần luyện, điển quang của Trời

De, der mediterer, skal lære sandheden
at kende
Derfor skal vi have et ærligt hjerte
Vores liv er blevet omringet
Ondskab har domineret Guds energi

Ai tu cũng dụng chơn lời
Thế nên thành thật với lòng từ đây
Cuộc đời đã bị bao vây
Trược tà rút mất điển quang Cha lành

I dag har vi den gode Vô Vi meditation
Vi får den i hånden og træner dag og
aften
Så har vi ikke problemer mere
Gå ind i det, så forsvinder det med det
samme

Hôm nay được pháp cứ hành
Ngày đêm tinh tấn, pháp lành trao tay
Chẳng còn ngờ vực chông gai
Bước lên trên đó, chông gai chẳng còn

Når vi ønsker magt, går vi ad bagveje
I dag har vi en klar linje og vil ikke magt
Uden kaos og uden uenighed
Gå afsides og træk vejret med Guds
energi

Khi xưa danh vọng cúi lòn
Hôm nay thẳng thắng một đường không
mê
Chẳng còn loạn động hay chê
Vào ra hít thở khí thanh của Trời

Sandhed skal vi lære af Gud
Der er mange billeder på folk, som lokker
Vi holder op med at tro på os selv
Vend tilbage til ærligheden, bøj dig og
følg Herren

Học lời chân lý của Trời
Từ nơi các cảnh, nhân gian thử màn
Bỏ đi cái tánh ngang tàng
Trở về thực chất quy hàng Thế Tôn
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Nu skal vi være stolte af os selv
At vi er Guds børn, som kommer til

Từ đây mới được vinh tôn
Là con Thượng Đế, xuống Trần học ngu

Jorden for at lære af dumhed
Vores sind har ikke mere bekymring
Tror vi på evigt liv på jorden, så er vores
sind uklart

Không còn tâm dạ lu bu
Nghĩ đời vĩnh cửu, mà lu tâm hồn

Vi ønsker, at vores energi vil forsætte
frem ad!
Vi skal give afkald på den gamle dårlige
vane
Livet vil blive smukt, når regnen
Falder på Moderjord og alle arter bliver
friske spontant

Mong cho điển lực sinh tồn
Phải nên từ bỏ, thói hèn năm xưa
Cuộc đời sẽ đẹp như mưa
Rơi trên Đất Mẹ, sinh tươi muôn loài

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

THÀNH QUẢ NĂM 2015
BẠN ĐẠO VÔ VI LÊ THÀNH LỢI
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ĐƯỢC THÀNH PHỐ NƠI CƯ NGỤ DANMARK BAN TẶNG VINH DỰ
NGƯỜI LÀM THIỆN NGUYỆN TỐT TRONG NĂM 2015
VỀ VIỆC TRỊ BỆNH VÀ HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ THIỀN VIỆT NAM VÔ VI ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC

BẠN ĐẠO VÔ VI
LÊ THÀNH LỢI
CÔ THÂN ĐỘC MẢ
ĐEM PHÁP THIỀN VIỆT NAM VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC
PHỤC VỤ TRỊ BỆNH VÀ HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ
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