SỐ 188

NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2017

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.

DIỆT ĐỘNG
Kệ
Trở về nguyên lý, đạt siêu minh
Thực hiện thân tu, quý chính mình
Thanh tịnh không còn, mê sắc tướng
Dù là ngọn gió, thổi bên ta
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.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Nhân quả là sao?
Tại sao con người ta hại nhau?
Làm cách nào thọ lâu và ít bệnh tật?
Tại sao, người ta gọi phụ nữ là sư tử Hà Đông?
Muốn thanh tịnh mình phải làm sao?
Muốn diệt động mình phải làm sao?
Phản Lão hoàn đồng là sao?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/01/2017
1600. Hỏi. Nhân quả là sao?
Đáp: Dạ thưa. Hại người là hại mình. Biết được điểm nầy, thì mình không dám hại người.
Do mình dầy công, tu thiền và quán chiếu mình. Từ đó mới ăn năn sám hối lổi lầm.
Bác không tu thiền thì rất khó khăn quán chiếu lấy Bác. Thì làm sao mình giác ngộ.
Phương pháp nầy, giúp cho mình, kiến tánh trước và minh tâm sau. Nó phải có trật tự.
Tu mình phải quán chiếu lấy mình, bằng phương pháp Soi Hồn.
Phương pháp nầy cực siêu của Phật truyền, chứ không phải người thường.
Mình phải nên kính trọng và thực hành TÂM PHÁP.
Mình không thể nói suông, như những người đã nhép và nháy lại. Vô Vi không có chấp nhận
điểm nầy.
Kệ
Quan trọng ở mình, phải thực tâm
Siêng năng hành pháp, việc tối cần
Kính trọng trong lòng, khi thiền định
Quán xét nhân tâm, quả tốt hành
Nhân quả, đừng nên hại người
Odense, ngày 03/01/2017
1601. Hỏi. Tại sao con người ta hại nhau?
Đáp: Dạ thưa; Luồng sinh khí bất thông, mình sống ở đời thì cái tánh trần trược, nó tạo cho
mình thích tham lam, ghanh ghét, ích kỉ và sân si.
Sống không biết sống, làm những điều ác, mà tưởng mình biết sống, đem cái tánh nhỏ mọn,
sân si, đi khống chế người. Tội, càng tội thêm.
Lấy ánh Đạo Vô Vi, ví mình như là một dòng thác chảy, hoà vào và tưới mát cho mọi nơi, thì
tâm tư mình nó sẽ cỡi mở và sinh động hơn. Không thù hận và oán ghét ai. Dù là nghịch cảnh
đưa đến.
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Kệ
Hống hách hại nhau, chẳng ích gì
Tâm người vùi mãi, ở hố sâu
Tu tâm sẽ thấy, hào quang chiếu
Ánh đạo Vô Vi, chuyển giúp mình
Tâm mình như dòng thác chảy khắp bốn
phương
Odense, ngày 04/01/2017
1602. Hỏi. Làm cách nào thọ lâu và ít bệnh tật?
Đáp: Dạ thưa; Giải trược, trong người. Chúng ta, ai cũng có trược, mà mình không hay. Thế
nên mình thông minh hay giàu, nghèo, thường hay gặp nạn tai, bệnh hoạn bất ngờ. Đột nhiên
bị ung thư, tai biến và nạn tai. Đó là điển trược. Và người khác cũng đem trược tới mình.
Thế nên, dùng phương pháp thiền điển quang, ngày đêm giải trược, trong cơ tạng, dần dần cơ
tạng luồng điển quân bình và giải đi những trược ô, thì những bệnh hoạn biến mất, mới thọ lâu.
Tôi nhận được thông điệp và nói cho Cô Bác biết, Ông Trời cho mình sống trung bình một trăm
tuổi, nhưng mà mình phải luyện điển quang. Có điển quang tốt, mình mới tránh được nhiều thứ
bệnh nan y thì thọ lâu. Nhiều người thông minh, giàu có, trong người có trược, mà không hay.

Kệ
Hít thở cho đều, mới giải tan
Ở trong cơ tạng, mới tuần hoàn
Sinh khí của Trời, luôn ban chiếu
Cho người hành pháp, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Ngồi thiền thật dễ và đơn giản, giống như ngồi
nghỉ ngơi. Đức Phật cũng ngồi như thế.
Odense, ngày 05/01/2017
1603. Hỏi. Tại sao, người ta gọi phụ nữ là sư tử Hà Đông?
Đáp: Dạ thưa; Anh tu xuất hồn thì sẽ thấy con người, hình người mặt sư tử.
Ngày xưa tỉnh Hà Đông có xuất hiện, người nữ khuôn mặt sư tử, nên người ta gọi, sư tử Hà
Đông.
Phái nữ, khi còn thiếu nữ, hiền hoà và dịu ngọt.
Sau khi lấy chồng, trở thành đàn bà thì trở thành sư tử.
Tánh hiền thục biến mất, thì xuất hiện, tánh ghen ghét, giận hờn và ích kỉ.
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Kệ
Con người, sư tử, giống hệt nhau
Chỉ muốn hung hơn, thích lẩy lừng
Tâm đạo hiền hòa, nên nung nấu
Lâu dần ý chí, Phật đổi thay

Sư tử Hà Đông

Odense, ngày 06/01/2017
1604. Hỏi. Muốn thanh tịnh mình phải làm sao?
Đáp: Dạ thưa; Diệt động, bản thân mình động loạn, cử chỉ mình động loạn, tâm thức mình
động loạn, tứ quan mình động loạn. Tu mình phải nhìn vào mình, mình đừng có, ngó chỗ nầy,
chỗ kia, ngó ông nầy, bà nọ.
Việc của họ là việc của họ. Việc của ta là việc của ta. Ai có vị trí nấy.
Mỗi linh căn, họ có nhiệm vụ riêng của họ, Bác có nhiệm vụ riêng của Bác.
Muốn học đạo, tu cao là mình phải biết, tự lo cho mình. Không nên nhiều chuyện hay xen vào,
chuyện đời không cần thiết. Phải nhớ, Bản thân bất độ, hà thời độ.
Kệ
Vị trí cuả mình, phải đào sâu
Tìm ra thế giới, cuả chính mình
Ai động, ai tịnh, ta thời xét
Nghiêm minh tự trị, quán lấy ta

Vị trí cuả mình ở nơi nao?
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Odense, ngày 07/01/2017
1605. Hỏi. Muốn diệt động mình phải làm sao?
Đáp: Dạ thưa; Không quan tâm, chuyện gì tới, thì nó sẽ tới. Nó tới là mình phải dụng ngay cái
mật pháp để giải toả, cái động loạn cuả mình và của người khác đem đến. Mình thực hành,
mình mới hiểu cái chiều sâu của cái pháp Khoa Học Huyền Bí Tâm Linh, nó giúp cho mình cái
văn minh trật tự cuả Càn Khôn.
Mình tu lâu thì sẽ thấy cái văn minh trật tự của Trời Đất. Mình mới quý yêu nhân loại và quý
yêu mình. Tìm cái du dương trong lẽ sống.
Mình học đây là mình, học cho mình. Rồi mình tiến tới Thiên đàng.
Kệ
Tham thiền mới diệt, được u minh
Tiến sâu vào giới, cảnh thanh bình
Trong đó Bác tìm, lại lẽ sống
Du dương tâm thức, vượt thiên đàng
Vượt Thiên Đàng
Odense, ngày 08/01/2017
1606. Hỏi. Phản Lão hoàn đồng là sao?
Đáp. Dạ thưa. Trước kia, mình huỷ hoại, PHUNG PHÍ điển năng trong cơ tạng, người thì càng
già, càng yếu, càng tiều tụy, dục càng dục thêm. Là do mình không tu, môn thiền, ĐIỂN, TÂM
VÀ THÂN.
Bác dụng cái pháp điển quang trường sanh học, ngày đêm tu luyện, không bao lâu, Bác sẽ
chứng thật là Bác trẻ trung, khoẻ mạnh hơn xưa nhiều, thì Bác mới thấy cái sự mầu nhiệm ở
Trời Phật có, và Bác có.
Bác tu một thời gian, Bác đem Bác, so sánh, với những người, cùng tuổi Bác không tu điển
quang trường sanh học, thì bác Sẽ thấy, Bác thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn, ít bệnh hơn, thì
Bác mới chứng thực, Vô Vi nói.
Thời đại mới nầy, năm 2017 mình tu. ĐIỂN, TÂM VÀ THÂN.
Kệ
Bác tu sẽ chứng, đạt điển lành
Linh khí của mình, sẽ hồi sinh
Không tham sắc tướng, thì sẽ đạt
Pháp tướng tâm minh, điển pháp thiền
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

125. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

DE MEDITERENDE HAR INGEN ALDER
NGƯỜI TU KHÔNG TUỔI, PHẢN LÃO HOÀN ĐỒNG
Alle mennesker bliver ældre
Men mediterende bliver ikke ældre
Mediterende udøver kun ærligheden
For at undgå vanvid skal vi træne
meditationen

Người
Người
Người
Người

Mange mennesker forstår ikke ordet tvivl
Og mange mennesker tror munken er naiv
Tak til Gud
Giv energi til mediterende til at blive
klogere og klogere

Mấy ai hiểu được chữ ngờ
Mấy ai hiểu được, người tu dại khờ
Cũng nhờ ân Đức Thế Tôn
Ban cho thanh điển, người tu hết khờ

Nu forstår vi ordet tvivl
Og nu forstår vi omverdenen
Verden vil altid jagte penge, magt og
kærlighed til ejen fordel
Men de mediterende skal ikke regne med
en forelskelse historie
Nu ændres sindet, hvis vi mediterer
Mediterende praktiserer sandhed
Nu kommer vi tilbage til det smukke liv
Gå ud i hele verden og lær fra himlen
Nu skal vi tilbage og rehabiliteres
For at indsamle tusind generationer af
naturlige liv
At følge vejen for sandheden
De mediterende har ikke alderdom og er
ikke gamle
Skyen flyver, månen kommer og de er ikke
gamle
Den ægte munk er ikke gammel og ikke
ung
Med dette ord fortæller jeg ærligt
De mediterende har ikke ungdom og ikke
alderdom
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

ta
tu
tu
tu

thì cũng phải già
thì khác, với người không tu
chỉ biết lu khu
chỉ biết, lo tu đỡ khờ

Bấy giờ mới hiểu chữ ngờ
Bấy giờ mới hiểu, chuyện đời thế gian
Thế gian tính chuyện khôn lường
Người tu chẳng tính, chuyện tình thế gian
Bây giờ tâm thức chuyển sang
Người tu luyện tính, luyện tình không gian
Bây giờ lại sống thật sang
Đi qua thế giới, Thiên Đàng học tu
Bây giờ lại phải trùng tu
Để cho tuổi thọ, thiên thu ngàn đời
Sống trong chơn lý thức thời
Người tu không tuổi, người tu không già

Mây qua, Trăng cũng chẳng già
Người tu chân chánh, chẳng già chẳng non
Lời nầy nói thật nỉ non
Người tu không tuổi, người tu không già

Quý thương
Thành Lợi Lê
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