SỐ 193

NGÀY 01 THÁNG 03 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.

ĐIỂN LÀNH
Kệ
Điển lành cung kính, giúp Bác tu
Vượt qua thế giới, của người Tà
Chăm lo tu luyện, hành thanh khí
Ráng luyện cho ta, điển Ngọc Hoàng
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.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tại sao, tu phải cầu xin và cúng lạy?
Tại sao tu, không cầu xin và cúng lạy?
Tại sao tu, không cầu xin và cúng lạy?
Trược ô làm sao tẩy sạch ?
Điển tâm là gì?
Làm sao tạo điển lành?
Mở huệ là gì?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/02/2017
1635. Hỏi. Tại sao, tu phải cầu xin và cúng lạy?
Đáp: Dạ thưa. Ở đời có nhiều thầy dạy đạo khác nhau. Nếu mình không may gặp thầy cầu xin,
cúng lạy thì mình cầu xin và cúng lạy. Đó là cái duyên của mỗi người.
Còn mình may mắn gặp người thầy, tu không cầu xin và cúng lạy, thì mình không cầu xin và
cúng lạy.
Sở dĩ tu cầu xin và cúng lạy là khả năng tu của mình còn nghèo, phải nhờ theo tha lực phù hộ,
mà tha lực đó là hình tượng Thần Thánh Tiên Phật.
Mọi người lầm tưởng hình tượng đó, nó hộ độ và cầu xin.
Cầu xin hình tượng là mình tự chôn lấp tánh Tự cường, đại Dũng của mình và của Phật.
Phật không có dạy mình cầu xin và cúng lạy. Cúng lạy và cầu xin là chữ DŨNG tu, mình không
có. Cầu xin tha lực, tu hoài không có kết quả.
Sự thật tôi nói ra, mình nên nghiên cứu để mà tu cho thành đạt. Tại sao người ta tu thành,
mình tu không thành.
Xưa kia đức Phật tự hành và Phật ngài cũng tự tu. Tự tu và tự hành mình mới thấy khả năng
của mình có, để thực hiện DŨNG, TRÍ, BI.
Văn minh của Phật pháp. Học và Hành để đi đến sáng suốt.
Kệ
Xưa kia Phật đã, tự tham thiền
Dũng chí ngài hành, đạt điển quang
Vượt qua thế giới, con người trược
Thu về chánh đạo, Dũng Trí Bi
Thực hiện Từ Bi, Trị Bệnh và giúp người tu
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Odense, ngày 23/02/2017
1636. Hỏi. Tại sao tu, không cầu xin và cúng lạy?
Đáp: Dạ thưa; Thời đại nầy văn minh, mình nghe người ta giải thích rõ ràng, rành mạch là
mình hiểu ngay. Cái nào hợp lý, cái nào không hợp lý. Lấy lý trí mà xét đoán, để tu hành và tạo
ra một phong cách DŨNG của người tu, trong thời đại mới nầy. Học Phật và hiểu Phật.
Ông Phật không có xa lạ gì, chính mình là Phật mà không hay. Tại vì gặp những người thầy
không hiểu Phật, nhờ THA LỰC, nên các Bạn bị chìm vào địa ngục ngàn năm không lối thoát.
Cúng làm gì, Lạy làm gì, cho người ta thấy, mình không có cái DŨNG và lười biếng.
Khí thế và trí huệ mình có. Thì tu thiền điển quang trường sinh học và khai nó ra.
Khi mà mình khai trí huệ ra thì mới thấy cái GIÁ TRỊ của mình và giá trị của người tu.
Nó cao quý, VÀNG không đổi. Tại sao, tu nó thanh cao và giá trị như vậy.
Muốn thanh cao là mình phải dày công hành, bỏ động, tìm tịnh, trong cái động.
Mình tu như vậy, mình mới mở huệ.
Kệ
Thực hành mới hiểu, được chiều sâu
Trí tuệ khai thông, mới nối vòng
Tiếp nhận điển lành, trong vũ trụ
Chờ ngày khai nở, đoá hoa sen
Hái hoa dâng Phật
Odense, ngày 24/02/2017
1637. Hỏi. Tại sao tu, không cầu xin và cúng lạy?
Đáp: Dạ thưa; Vả lại Phật, ngài nói hết trơn rồi. Chỉ hành để đạt, cúng lạy, cầu xin làm gì cho
mệt. Phật ăn không được, mà mấy ông thầy giả mạo, ăn hết đồ cúng.
Phật tại sao, ăn không được đồ mình cúng. Ông Phật giả, bằng hình tượng, làm sao ăn.
Phật thiệt, ăn toàn đồ người khác chê và người khác bỏ.
Bác tu không cúng lạy thì Bác được Phật ban hoa quả cho Bác, trong lúc Bác hành thiền.
Lúc được hoa quả Phật ban, Bác ăn vào thấy ngọt dịu, thơm ngon, thắm vào da thịt và chạy
châu lưu toàn thân, con người Bác sảng khoái thanh nhẹ vô cùng, ăn được hoa quả Phật ban, tự
nhiên cảm thấy, bệnh nào cũng tan hết.
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Kệ
Trái quả Phật ban, lúc Bác thiền
Ăn vào sẽ thấy, nhiều điều hay
Vị thơm ngọt mát, vào thân thể
Bệnh hoạn tiêu tan, thấy lạ kỳ
Hoa quả Phật ban
Odense, ngày 25/02/2017
1638. Hỏi. Trược ô làm sao tẩy sạch?
Đáp: Dạ thưa. Mình phải tu và tắm gội hằng ngày bằng điển, để điển nó gột rửa sạch sẽ trong
nội tâm. Nếu mình không tu mỗi ngày, thì khó mà gột sạch trược ô.
Vì trược ô hằng ngày nó tấn công và xâm nhập chúng ta. Thế nên mỗi ngày mình phải hành
thiền và dụng pháp uống thuốc Phật để tẩy sạch chúng.
Đây là mật pháp điển quang trường sanh học, giúp mình tẩy sạch trược ô và tắm gội điển
quang mỗi ngày.
Kệ
Đây là mật pháp, tắm điển quang
Bác nên tu luyện, gội cho mình
Thanh lọc đêm ngày, không sao lảng
Tẩy sạch trược ô, hoá phép mầu

Odense, ngày 26/02/2017
1639. Hỏi. Điển tâm là gì?
Đáp: Dạ thưa. Điển Tâm là cái hồn, của mình xử dụng bằng điển, anh chuyển thì nó chạy.
Dùng ý thôi thì nó chạy. Mình nghĩ đâu thì nó tới đó và người khác cũng vậy.
Anh nghĩ địa ngục thì cảnh địa ngục nó hiện ra. Chém giết thù hận ghanh ghét và chiến tranh.
Anh nghĩ thiên đàng thì thiên đàng nó hiện xuống. Là do luồng điển dung hoà trong nội tạng.
Anh có thể biến cái tâm ma, thành tâm Phật. Là do mình dụng pháp điển quang. Mà cái pháp
tốt, pháp Phật chánh tông, nó mới giúp anh, biến hoá được. Còn tu mà không có pháp tốt thì
nói xạo, gạt người.
Pháp điển có thể cải hóa chúng sinh, nếu anh tin và thực lòng tu giải thoát.
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Kệ
Pháp lành giúp Bác, biến chuyển nhanh
Dụng pháp tu tâm, sẽ đổi hình
Trước kia yếu đuối, ngu khờ dại
Bây giờ mạnh khoẻ, lại thông minh

Tác phẩm người thiền

Odense, ngày 27/02/2017
1640. Hỏi. Làm sao tạo điển lành?
Đáp: Dạ thưa; Hướng thẳng về trung tim bộ đầu, niệm NMADĐP để xây dựng luồng điển trong
nội tâm, biết thương yêu và tha thứ, những hành động ô trược ở thế gian.
Thế gian nó tạo trược cho chúng ta và mình nắm cái trược đó mà xây dựng cái niềm tin trong
Đạo pháp để thăng hoa và tiến bộ. Thế nên mình phải tận dụng cái phương pháp hành thiền,
mà cải hoá cái luồng khí TRƯỢC biến thành THANH.
Từ đó tánh từ bi, đạo quang và điển quang của mình sẽ ướm nở và bộc phát.


Mình hành mình mới đạt. Trời Phật giúp hết rồi, còn cái gì nửa, mà cầu xin cúng lạy.



Phương pháp người ta cũng trình bày ra và nói hết. Đâu có cất giấu gì đâu.

Điển lành là đem lại đến sự thương yêu và chất phác.
Không hại mình và hại người. Mỗi người đều có một linh căn tiến hóa khác nhau.
Thế nên mình phải tạo luồng điển thanh nhẹ cho mình.
Không trách móc đối phương, cứu mình và cứu người.
Bằng hành động tha thứ và thương yêu.
Kệ
Điển lành tạo lấy, bớ Bạn ơi
Phải nên nung nấu, tánh tự cường
Thế kỹ bây giờ, tu dễ đạt
Thực hành chánh pháp, chẳng cầu xin
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Odense, ngày 28/02/2017
1641. Hỏi. Mở huệ là gì?
Đáp. Dạ thưa. Trước kia mình chỉ thích tìm hiểu người, mà không hiểu mình. Đâm ra
cuống cuồng bệnh hoạn, tham lam sân si buồn tủi, chết thành ma, xuống giới âm.
Hôm nay tu thân, tìm hiểu được mình, thấy được mình thì có phải phước đức to lớn không.
Thấy chuyện thiên hạ là mang trược.
Mình thấy và hiểu được chân tướng của mình, chân tướng của Phật.
Đó là Như Lai bản tánh. Mai nầy về Thiên quốc.
Đó là niềm vinh quang cho mình tu. Tu để biết mình. Biết anh xong, rồi anh biết người.
Lúc đó Anh mới thế thiên hành đạo. Giúp người và giúp đời. Hiệp một cùng Thượng Đế.
Kệ
Đường về thiên quốc, ở nơi ta
Dũng cảm thực tu, pháp Phật Đà
Hôm nay chỉ rõ, đường chân lý
Mở huệ khai thông, nhất thật thà
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

130. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

MEDITER
TU THIỀN CÔ BÁC ƠI
Du mediterer og sygdom vil reduceres
Gå til meditation og få færre problemer
med kærlighed
Selv du bliver udsat for omverdenens vejr
Du behøver reparere sindet for at få et
sublimt liv
Livet er snart forbi
Hvorfor kan du ikke se menneskers stress
og sygdom?
Du mediterer og de hårde lidelser skal du
overvinde
Du klarer hele problemet i tankerne

Tu đi cho bớt bệnh tình
Tu đi cho bớt, cuộc tình dây dưa
Thân mình chịu phải nắng mưa
Cần nên tu sửa, để mình vinh hoa

Cuộc đời mấy chốc cũng qua
Sao ta không thấy, cuộc đời khó qua?
Tu cho khó khổ vượt qua
Để ta giải hết, nỗi phiền trong ta

Livet i fred
Psykisk sygdom er svær at overvinde
Men denne gang skal du vinde
Og du er ikke mere bange for at dø eller
leve

Cuộc đời sống gió đã qua
Tấm thân bệnh hoạn, khó mà vượt qua
Kỳ nầy ta phải vượt qua
Con đường sanh tử, ta đây chẳng sờn

Du mediterer, så ophører du med at hade
Du mediterer, så løser du mange daglige
problemer
Du mediterer, så løser du både ydre og
indre
Ordentligt skal du lære og du kommer
roligt frem til himlen

Tu đi mới giải mối hờn
Tu đi mới giải, sự tình chẳng thông
Tu đi mới giải ngoài trong
Trong vòng trật tự, ta đây tiến thầm

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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