SỐ 192

NGÀY 21 THÁNG 02 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.

ĐẠI BI
Kệ
Đại từ bi chiếu, ở dị tha
Cúi lạy thiền tu, sáng tối hành
Ra công bác ái, làm điều thiện
Tránh việc gian tham, tiểu nhân làm
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.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Chiến tranh do đâu mà có?
Văn minh là sao?
Làm sao mới thực sự là văn minh?
Người trần thích gì?
Chết rồi đi đâu?
Đại gian, đại ác, đại ma đầu là sao?
Vô lương tâm là sao?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/02/2017
1628. Hỏi. Chiến tranh do đâu mà có?
Đáp: Dạ thưa. Chiến tranh do cái máu mình tham lam, chứa đựng chất ô uế, xấu xa, độc
đoán, ích kỉ, kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ dữ hiếp hiền, người khôn thì đa đoan lường gạt. Suốt đời chỉ
biết thủ đoạn và sát hại, cuối cùng tâm và thân bại liệt.
Lãnh đạo còn tham lam thì không bao giờ có văn minh và hoà bình. Còn tham lam thì còn chiến
tranh nghèo nàn khổ sở, thiếu đạo đức và kém văn minh.
Kệ
Lãnh đạo tu thiền, sẽ văn minh
Giúp cho dân chúng, sống thanh bình
Đạo đức con người, xinh tốt lại
Sống lâu hạnh phúc, diệt lòng tham
Odense, ngày 13/02/2017
1629. Hỏi. Thế giới hiện giờ có phải là văn minh?
Đáp: Dạ thưa; Hiện giờ thì chưa có văn minh, chiến tranh, động loạn và bệnh họan.
Chiến tranh, động loạn, bệnh họan là do con người gây ra, thế nên nền văn minh nầy còn ấu
trỉ, chưa thực hiện được văn minh.
Chiến tranh mấy ngàn năm rồi cũng y như thế. Ác còn ác hơn, so với ngày xưa.
Ngày xưa cầm kiếm giết được vài ba người. Ngày nay, bom nguyên tử, giết triệu người cùng
lúc. Văn minh cái kiểu gì kỳ lạ.
Văn minh là con người sống lâu, không có bệnh hoạn, không tham lam, không gây chiến tranh
và không động loạn.
Kệ
Thực hiện con người, nếp sống cao
Tu thân, thiền tịnh, giải trược tà
Khối óc cuả mình, không còn rác
Không còn bệnh hoạn, sống văn minh

Đạo ở nơi ta
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Odense, ngày 14/02/2017
1630. Hỏi. Làm sao mới thực sự là văn minh?
Đáp: Dạ thưa; Mình nên hành thiền Việt Nam Vô Vi điển quang trường sanh học, tự cảm thức
nội tâm, ngu si, đầng độn, tham lam và ích kỉ. Khi đó mình đạo quang của mình bừng sáng, trí
tuệ mình khai thông. Cảm thức mình và Trời Phật không xa cách. Luôn giúp đỡ cho mình vượt
qua mọi khó khăn, bệnh đau và phiền não. Mình phài hành để đi tới.
Mình đừng có cho mình là một đấng minh quân tài ba lổi lạc.
Thì mình mới thấy cái văn minh của người trần và văn minh của Trời Phật khác nhau.




Một bên thì lường gạt, gian tham
Một bên thì từ bi và hỷ xả
Hai cái nền văn minh khác nhau, hai thái cực khác nhau. Có thể nói là đối nhau.

Con người có sự văn minh tiến bộ, bằng cách khai thác, nội tâm, nội tạng mình, bằng một
luồng điển THANH QUANG QUÂN BÌNH trong cơ tạng.
Nói về tu luyện điển quang, hành thiền theo Phật cho CƠ TẠNG quân bình thì người ta không
thích luyện và thực hành. Người ta chỉ thích cầu xin và cúi lạy.
Tới lúc Cơ Tạng và Thần Kinh bị bệnh hoạn thì người ta mới tin.
Tu thiền mới khai ngộ, văn minh trong bản thể mình. Trí óc mình nó phát quang, phát quang
mình mới thấy sự văn minh cuả Trời Phật ân độ thế gian. Thế gian nầy là trược. Đi đâu cũng
gặp. Thiên đàng là thanh nhẹ.
Kệ
Muốn tạo cho mình, đạt thanh quang
Mình nên hành pháp, thật đàng hoàng
Cơ tạng của mình, luôn thay đổi
Giải đi tâm tối, dạ si mê
Odense, ngày 15/02/2017
1631. Hỏi. Người trần thích gì?
Đáp: Dạ thưa. Con người trần thích dâm dục và tham lam.
Muốn cầu xin, chứ không muốn thực hành. Nên nạn tai và bệnh hoạn áp đảo.
Bề trên khuyên, tu thiền thì sẽ được những phúc lành. Không tu thì mất đức. Nên giàu có một
thời, rồi cũng tan theo mây khói. Khi chết, người ta liệng giấy tiền vàng bạc, đầy đường. Là
báo cho người chết và người sống hiểu.
Tiền thiệt chết rồi thì cũng như giấy tiền vàng bạc. Người ta thấy, nhưng không hiểu. Tại vì,
không có ai giải thích.
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Kệ
Tiền tình tù tội, tại tâm ta
Tại ta thích thú, tánh tham tiền
Tử tội trong tù, than thê thảm
Trái tim trơ trọi, tự tàn tan

Chết rồi, tiền thiệt, cũng như giấy tiền vàng
bạc, cúng cho ma.

Odense, ngày 16/02/2017
1632. Hỏi. Chết rồi đi đâu?
Đáp: Dạ thưa. Tu không đàng hoàng hay không tu, chết, thì xuống âm phủ để lãnh tội. Ai ai
cũng phải xuống âm phủ, để tra xét, tội tình. Để phân giới, mình sẽ đi vào ngục nào để lãnh tội.
Lúc còn sống, mình không tin là mình có tội, làm những điều sai trái, ác độc. Chết xuống âm
phủ, thì mình phải tin. Cái tội mình làm tự nhiên, nó hiện ra cho mình thấy. Mình ngoan ngoãn
đứng nhìn tội, mà không dám cải. Cuốn phim đó, mình là giai chánh hay hơn trong phim.
Trong phim màn ảnh thì họ dàn dựng. Còn phim của mình, mình là giai chánh, xem ngoạn mục
vô cùng. Đóng vai chánh, tham lam, côn đồ, gian dâm, thụt kết, lường gạt, ghanh ghét, tị
hiềm....
Không có giai nào, mình bỏ xót. Giai nào, mình cũng là số MỘT. Thì tội cũng số Một luôn. Thử
nghiệm lại, coi có đúng không. Mình đại gian, đại ác, đại ma đầu. Đại gian, đại ác, đại ma đầu
đi đâu. Thì đi chầu Diêm Vương.
Muốn lên thiêng đàng hay tây phương cực lạc, phải tu thiền giải thoát.
Kệ
Cơ hội ngàn vàng, sẽ đổi thay
Muốn lên thế giới, cuả thiên đàng
Ta ráng tu thiền, theo sách chỉ
Chỉ cần thay đổi, nội tâm ta
Cây lành giống tốt
Odense, ngày 17/02/2017
1633. Hỏi. Đại gian, đại ác, đại ma đầu là sao?
Đáp: Dạ thưa; Đại gian, đại ác, đại ma đầu là Bất chánh, miệng hô hào, giúp người nầy, giúp
người kia, nhưng trong lòng gian ác, thủ đoạn hại Thầy, hại Bạn và hại người. Vì lòng tham lam
và lợi ích cá nhân. Làm những điều xấu xa thì mình là con ma và nghèo hèn lương tâm.
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

Kệ
Con người có tánh, Phật từ bi
Nếu ta luyện pháp, niệm Di Đà
Thanh lọc điển hồn, chơn trung chánh
Đương nhiên sẽ diệt, được quần ma

Quy y Phật thì diệt được tâm ma

Odense, ngày 18/02/2017
1634. Hỏi. Vô lương tâm là sao?
Đáp. Dạ thưa. Con người hay con thú, ai cũng có tình thương, nhưng người vô lương tâm, nó
không phải hạng nầy, nó là qủi ma. Nó có tri thức, nhưng mà nó bán rẻ cái nhân phẩm của nó.
Nó không cần thiết cái sự đau khổ cuả người khác. Miển sao nó đạt được mục đích, là nó làm,
làm đến tán tận, lương tâm.
Lương tâm là điều cao quý nhất, mà người ta tôn thờ, mà nó không hiểu, bán hết.
Làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè, quý trọng nhau, bằng tấm lòng, lương thiện và hiền
hoà. Mà con người không lương thiện, không hiền hoà, không nhân nghiã là người vô lương
tâm.
 Ngược lại Vô Lương Tâm là Đại Bi, Đại Lượng.
Đại Bi, Đại Lượng mình phải học, mình phải trau giồi, bằng phương pháp thiền điển quang và
thực hành.
Thì Đại Bi, Đại Lượng nó sẽ về với chính mình.
Đại Bi , Đại Lượng là không ích kỉ, ghanh ghét, tị hiềm, tha thứ và thương yêu.
Cái nầy là tánh CHẤT của Ông Trời. Tánh chất cao quý nầy, nó nằm trong TA, TA NÊN, KHAI NÓ
RA, để lãnh ngộ, siêu lý nầy.
Kệ
Lý Trời phân giải, tận tâm can
Gút mắc người tu, hết phủ phàng
Khí thế Phật Trời, luôn nung nấu
Tinh thần bất diệt, ở nơi ta

Vô Vi Man Trị Bệnh
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129. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

DET SMUKKE MEDITATIONSSIND
DU DƯƠNG TÂM ĐẠO
Sindet kommer frem af lyset
Så dejligt krydser det over havet af
problemer
Du er glad for at stå ved siden af en guld
meditation
Auraen kommer ud og du er forsonet
med naturen

Du dương tâm thức nhẹ nhàng
Vượt qua thế sự, biển lòng miên man
Vui say bên ánh đạo vàng
Hào quang phảng phất, hoà cùng thiên
thiên

Livet er forandret med et, spontant
Ved at lære energi meditation ændrer vi
verdens situation hurtigere
Historien skal også oplyses
Medfølelse hjælper med at leve i harmoni

Cuộc đời biến chuyển tự nhiên
Con đường tu luyện, chuyển sang thế tình
Cuộc tình cũng phải khai minh
Từ bi Phật pháp, giúp cho sống hòa

Du kommer til at overvinde Satans
verden
Du skal praktisere Buddhas anbefaling
rigtig hårdt
Gå til de dybe principper og afprøv dem
Buddhistisk medfølelse gør sindet sundt
og fornuftigt

Vượt qua thế sự Ta Bà
Phải hành khổ luyện, Phật Đà chứng tâm
Đi vào nguyên lý uyên thâm
Từ bi pháp Phật, giúp cho tâm lành

Alle vil ønske god energi
Vi skal træne os selv og henvende os til
det himmelske land
Meditation skal fjerne stress og grådighed
Der er ingen elendighed som i gamle
dage

Ai ai cũng muốn điển lành
Quy y Thiên giới, chính mình phải tu
Đường tu giải phá mê mù
Không còn khổ sở, như ngày xa xưa

Med Buddhismen lærer vi medfølelse
Som får os til at nyde verdens melodi
Vi ønsker og ønsker fra hjertet af
At vi vil få et smukt meditationssind og
rejse til det himmelske land

Từ bi Phật Pháp đẩy đưa
Giúp cho nhân thế, du dương cõi lòng
Cõi lòng mong ước nguyện mong
Du dương tâm đạo, dạo sang cõi Trời

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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