SỐ 179

NGÀY 11 THÁNG 10 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.

KHẮC PHỤC
Kệ
Sóng gió ở đời, cái hố sâu
Nó giúp cho ta, thoát ngục tù
Đừng để con tàu, theo sóng dữ
Tâm minh Bác phải, khắc phục tòng
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.
1525. Hỏi. Tu ở chùa phải đọc hết 250.000 trang kinh, mới là tu. Cả đời tu, đọc được vài ngàn
trang thì chết, vậy tu chừng nào mới đắt quả?
1526. Hỏi. Ai tu cũng đốt nhang lạy Phật, tại sao tu Vô Vi, làm không giống họ, họ nói tu Vô Vi
là tu tà?
1527. Hỏi. Tu có nhiều môn phái, khiến mình theo môn phái nầy, rồi mình chê môn phái kia tà,
vậy tu môn phái nào tốt?
1528. Hỏi. Đạo nào đúng?
1529. Hỏi. Đạo nào tà?
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1530. Hỏi. Chứng bệnh đột qụy, nhiều người tu cao bị nạn, tại sao, xin thiền gia minh giải?
1531. Hỏi. Tu Vô Vi sẽ giàu, đúng không?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/10/2016

Odense, ngày 03/10/2016

1525. Hỏi. Tu ở chùa phải đọc hết 250.000
trang kinh, mới là tu. Cả đời tu, đọc được vài
ngàn trang thì chết, vậy tu chừng nào mới
đắt quả?

1526. Hỏi. Ai tu cũng đốt nhang lạy Phật, tại
sao tu Vô Vi, làm không giống họ, họ nói tu Vô
Vi là tu tà?

Đáp: Dạ thưa. Tu đời đạo song tu, mới mau
đắc quả, kêu bằng tu tắt. Vừa làm vừa tu,
đạo hạnh cao. Tu không nợ ai và cũng
không tụng kinh hay đốt nhang.

Đáp: Dạ thưa; Ông Phật không có kêu mình đốt
nhang lạy Phật. Đốt nhang nhiều khói bốc lên,
làm Phật ngộp và bệnh hư khối óc. Khói là chất
độc. Tu theo Phật Thích Ca, không có đốt nhang.
Đức Phật tu thiền cũng giống như Vô Vi.

Kệ

Kệ

Đạo hạnh càng cao, nếu tự hành
Vừa làm, vừa tu, mới là cao
Đời đạo song hành, không nhục thể
Song tu đời đạo, mới là cao

Đốt nhang nó hại, chết người ta
Đừng có ba hoa, nói người tà
Chính mình đi tu, không hiểu đạo
Đạo ở trong lòng, chớ khói hương

Odense, ngày 04/10/2016

Odense, ngày 05/10/2016

1527. Hỏi. Tu có nhiều môn phái, khiến
mình theo môn phái nầy, rồi mình chê môn
phái kia tà, vậy tu môn phái nào tốt?

1528. Hỏi. Đạo nào đúng?

Đáp: Dạ thưa, Vô Vi là tu sửa, Tâm, Thân
và Điển quân bình. Có đường lối rõ ràng.
Có nhiều môn phái, mình mới thấy, thấp
cao. Đạo nào chánh, đạo nào tà và đường lối
tu hành như thế nào. Có đúng với tâm
nguyện mình không. Tu thực tế hay là tu
cúng lạy.
Kệ
Tâm định tham thiền, sống rất an
Thân hình thanh thản, nếu Bác thiền
Điển quang sẽ sáng, khi mình đạt
Sống lâu khoẻ mạnh, rất thanh nhàn

Đáp: Dạ thưa. Đạo nào, mà có phương pháp,
tự nhận thức mình sai, thì đạo đó đúng.
Bí mật của pháp tu, được Thành Lợi khai thị.
Văn minh Phật pháp được Thành Lợi phát triển.
Thời kỳ mới, tu pháp mới, đọc kinh điển mới.
Xưa nay, đạo, không tự nhận, mình sai. Còn cho
người khác sai. Thì suốt đời, mình tu sai.
Pháp nầy Bác tu, tự động pháp sẽ khai mở.
Kệ
Pháp nầy giúp Bác, kiểm tâm, thân
Tiến triển rất mau, nếu thực hành
Sẽ thấy tánh tình, mình thay đổi
Tự mình kiểm chứng, tự mình minh
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Odense, ngày 06/10/2016

Odense, ngày 07/10/2016

1529. Hỏi. Đạo nào tà?

1530. Hỏi. Chứng bệnh đột qụy, nhiều người tu
cao bị nạn, tại sao, xin thiền gia minh giải?

Đáp: Dạ thưa; Đạo, mà còn tham sân si, đi
trái nghịch với nhân tâm, là không đúng.
Kệ
Tham lam sân hận, khó sửa tâm
Dùng điển cao thâm, của pháp thiền
Bạn sẽ không làm, cho Bạn lấm
Khói đen mờ ám, bóng chơn tu

Đáp: Dạ thưa; Chứng bệnh đột qụy là do điển
trong người không bình thường, xáo trộn, chắc
chắn nó như vậy.
Trong người bạn, có điển âm dương. Tu cao mà
không tu về điển quang, vẫn bị như thường.
Bạn tu Vô Vi điển quang trường sanh học thì mới
mong khỏi bệnh.
Kệ
Con người có điển, Bạn nên tu
Đừng để lu bu, điển lộn ngầu
Máu xấu bất thường, sanh đột quỵ
Khai tâm minh pháp, tránh bệnh đau

Odense, ngày 08/10/2016
1531. Hỏi. Tu Vô Vi sẽ giàu, đúng không?
Đáp: Dạ thưa; Bạn tu đúng thì nó còn giàu hơn cái Bạn muốn.
Điển và hào quang, có tiền mua không được. Nó giúp cho Bạn sống lâu, khoẻ mạnh và trẻ đẹp,
ít bệnh tật.
Nó giúp cho Bạn giải thoát.
Bạn có thể giúp đỡ và chia sẽ mọi người và Bạn có thể là tỉ phú Điển.
Kệ
Trí tuệ khai thông, sẽ nói vòng
Cơ Trời giúp bạn, hiểu cao sâu
Phát minh cái biết, khi mình đạt
Giúp đỡ nhơn sinh, sống thọ bền
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Odense, ngày 09/10/2016
1532. Hỏi. Cái gì quý nhứt?
Đáp: Dạ thưa; Khi mình già, bị bệnh, yếu sức, trí óc không minh mẩn.
Thì mình mới quý trọng điển năng. Một triệu US đô la cũng không sánh bằng.
Mình có điển quang tốt, thì ít bệnh hoạn, khỏi tốn tiền đi Bác Sĩ, sống thọ vui vẻ.
Mình mới quý, cuộc sống tu. Nó đem lại cho mình sức khoẻ và trí tuệ.
Kệ.
Cuộc sống nên tu, tránh khỏi phiền
Đời là tạm cảnh, nếu mình minh
Lo cho sức khoẻ, cần tu tịnh
Khôi phục điển quang, quý mọi người

Odense, ngày 10/10/2016
1533. Hỏi. Tại sao mình bị nhiễm trần, có cách nào tránh nó?
Đáp: Dạ thưa; Cư trần là phải nhiễm trược, mình khó tránh. Nó khiến cho con người si mê,
hờn giận, ghanh ghét, thù hận, bệnh đau.
Bạn tu phương pháp dùng điển quang để khử trược thì Bạn sẽ có cơ hội thấy được trược.
Khi thấy trược thì Bạn mới giải trược và tránh trược. Không khéo thì bị trược lây và bị trược xâm
nhập vào lục phủ và ngũ tạng. Trược nó làm cho con người ta bị nạn và bị bệnh nan y.
Kệ
Cư trần nhiễm trược, bệnh tràn lan
Ai ai cũng phải, bị nguy nàn
Ráng giữ thân mình, lo tu niệm
Thanh bình điển sáng, giải bệnh nan
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21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT
10. VẦN
Đây là mẫu chữ vần M
Mẹ thường hay nói, khi ta chào đời
Má thì cũng bảo con ơi
Má thương con lắm, mỗi khi con buồn

11. VẦN N
Đây là mẫu chữ vần N
NƯỚC NAM hùng dũng, nhà nhà trùng tu
Hết còn những chuyện lu bu
Từ trong cơ thể, trong nhà, NƯỚC NAM
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

117. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

SÅDAN STOPPER VI VERDENS
HUNGERSNØD OG FATTIGDOM

LÀM KIỂU NẦY THÌ THẾ GIỚI DỨT
NẠN ĐÓI NGHÈO

Lige nu er verden fuld af lidelse
Hvor fattigdom er udbredt
Og gør verden forfærdelig
Fattige lande, hvor sult og sygdom
spredes

Hiện giờ thế giới khổ đau
Nơi nao cũng có người nghèo tràn lan
Khiến cho thế giới kinh hoàng
Nước nghèo chết đói bệnh tình lây sang

Rige lande vil også blive smittet af farlige
bakterier
Så bliver folk urolige og finder på en
måde at beskytte sig selv
Lav en kampagne for at redde de fattige
sultende og syge mennesker
Ved at sende medicin, mad og hjælpere

Nước giàu cũng phải bị lây
Khiến dân lúng túng tìm đường thoát
thân
Mở ra chiến dịch cứu người
Thuốc men, thực phẩm ban cho người
nghèo

Denne type har eksisteret længe
Som hjælpen til de sultne og de fattige
lande
Men realiteten er, at fattige stadig er
fattige
Sult og sygdom bliver meget større

Kiểu nầy đã có từ lâu
Giúp cho người đói, nước nghèo khắp nơi
Khiến cho nghèo vẫn cứ nghèo
Đói thì tiếp tục, bệnh nhiều gia tăng

Så er vi nødt til at overveje
At finde en ny retning for at hjælpe dem
bare én gang for alle
Ikke mere hungersnød
Og mindre sygdom der breder sig til
andre lande

Thế nên mình phải cân phân
Tìm ra hướng mới giúp người một phen
Để cho chết đói khỏi còn
Bớt đi bệnh hoạn lây sang nước mình

For at gøre verden til et fredeligt sted
Skal vores europæiske og amerikanske
bidrag denne gang være traktorer,
pumper og maskiner
Prisen er mindre
Og til mere gavn end medicin og mad

Để cho thế giới thanh bình
Kỳ nầy Âu Mỹ giúp máy cày, máy bơm
Tính ra phí tổn ít hơn
Lợi hơn cho thuốc, đồ ăn cho hoài

Fortsat skeptiske over for
Den måde, vi har hjulpet på, som giver
mere fattigdom
Vil du ønske verden fred?
Rige lande skal bidrage med ti traktorer

Cho hoài cho mãi vẫn cho
Cho mà như thế, càng nghèo đói thêm
Muốn cho thế giới an êm?
Nước giàu đóng góp mười xe máy cày
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og mere
Folk er nødt til at pløje
De skal selv overvinde fattigdom ved at
dyrke jord og pleje dyr
Land er for godt og friskt, hvorfor kan vi
ikke bruge det?
Og hvorfor skal vi ikke hjælpe dem bare
én gang for alle

Để cho người phải tự cày
Chăn nuôi, cày cấy tự mình vươn lên
Đất thì quá tốt không cày?
Tại sao không dụng, giúp người một phen

Rige lande vil opnå fortjeneste
Denne periode er oplysende for
menneskelig civilisation
Ikke mere sygdom spredes
En ende på fattigdommen giver højeste
civilisation

Nước giàu sẽ được tiếng khen
Văn minh nhân loại, kỳ nầy phát quang
Không còn bệnh hoạn lây sang
Dứt đi nghèo đói, văn minh tột cùng

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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