SỐ 194

NGÀY 11 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.

THAM DANH
Kệ
Tham vọng con người, tánh tâm ma
Nó hại người ta, biến thành tà
Khí thế tu thiền, hàng phục chúng
Trở thành chánh quả, pháp điển 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.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tham danh là sao?
Tu làm sao hết tham?
Bị trược khí che lấp làm sao có ánh sáng hào quang?
Huệ tâm là gì?
Tu mà bệnh hoài và uống thuốc tây hoài không hết là sao?
Hồn vía bất minh là sao?
Hồn vía bất minh, rồi hồn vía đi đâu ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/03/2017
1642. Hỏi. Tham danh là sao?
Đáp: Dạ thưa. Là mình đội cái chức lên trên đầu, nó nặng thấy mồ, thì làm sao tu giải thoát.
Dương oai cho người ta biết là mình còn tham, mà không nhìn thấy cá tánh của mình.
Tu ngàn năm không hiểu tu, mà miệng nói tu.
Tu là sửa luồng điển về trung ương. Mà luồng điển không trở về trung ương, là không có pháp
giải. Tham vẫn tham. Dùng điển mới giải được nội tâm. Không luyện điển cuả Ngọc Hoàng,
tham vẫn tham.
Trong các tội, tham là cái tội lớn nhất. Nó làm con người mất trí khôn và bán hết lương tâm.
Kệ
Phong cách yếu hèn, bởi lòng tham
Trách ai chi trách, bởi chính mình
Tu luyện ngàn đời, không thấy Phật
Vẻ ra nhiều cảnh, hại chúng sanh
Odense, ngày 03/03/2017
1643. Hỏi. Tu làm sao hết tham?
Đáp: Dạ thưa; Bộ đầu mình phải để trống thì cái hào quang chư tiên, chư Phật mới chiếu cho
ánh sáng. Bộ đầu mình đầy vọng tưởng, đen đúa, bị trược che lấp, làm sao có ánh sáng hào
quang. Hào quang ánh sáng chiếu cho, mà mình cũng không hay.
Kệ
Phật ở trong ta, nếu thực hành
Trung hành ba pháp, đã đề ra
Soi hồn, thuốc Phật, ta hít thở
Thiền tịnh tâm yên, phá mây trời
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Odense, ngày 04/03/2017
1644. Hỏi. Bị trược khí che lấp làm sao có ánh sáng hào quang ?
Đáp: Dạ thưa; Mình phải thiền và giải nó ra bằng phương pháp mật truyền cuả pháp lý.
Phương pháp nầy giúp mình khai mở huệ tâm. Huệ tâm mình có, mình mở nó ra.
Cũng là tu, mà nói đến huệ tâm thì không biết. Miệng cứ nói huệ tâm.
Huệ tâm là ánh sáng từ bi của Phật, nó khai mở cho mình thấy, bản chất, trí tuệ của mình có.
Muốn có phải chuyên hành. Chứ không phải tu lơ là.
Phật ổng khổ tâm, ổng mới đạt.
Mình phải dấn thân chịu khổ như ổng thì mới đạt. Làm lơ là, làm cho có lệ, thì làm sao đạt.
Kệ
Dấn thân cố gắng, tự rèn trui
Dùi mài kinh điển, học pháp thiền
Thực lực con người, mình nung nấu
Lâu dần ánh sáng, toả hào quang
Odense, ngày 05/03/2017
1645. Hỏi. Huệ tâm là gì?
Đáp: Dạ thưa. Huệ tâm là trí điển, người ta nói mình hiểu. Đó là bậc thông minh đại giác.
Còn tu mà trí huệ không mở. Người ta nói mình tu tham danh. Nói rõ ràng, mà mình không
hiểu, thì làm sao hiểu trí tuệ. Tu cả đời cũng không hiểu mình, làm sao hiểu đạo.
Đạo nó đem cho con người mình thông sáng suốt, khoẻ mạnh và không bịnh hoạn.
Kệ
Tu hoài trược khí, vẫn bao vây
Trách móc thầy ta, chẳng đoái hoài
Bạc nhược tu tiền, làm sao hết
Bệnh tình tri giác, cứ u ơ

Địa chỉ
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Odense, ngày 06/03/2017
1646. Hỏi. Tu mà bệnh hoài và uống thuốc tây hoài, không hết là sao?
Đáp: Dạ thưa. Thuốc tây uống nhiểu, lâu ngày nó phát tiết, xáo trộn, nóng nảy, bực bội khó
chịu. Tu mà bệnh hoài là còn trược, giải nó ra. Uống nước lạnh Vô Vi âm dương cũng hết bệnh.
Kệ
Ăn chay, niệm Phật, nhớ hành chuyên
Thuốc Phật thầy ban, phải uống hoài
Đừng có ta bà, theo chúng bạn
Nó làm hoen ố, xác thân tàn

Tác phẩm người thiền

Odense, ngày 07/03/2017
1647. Hỏi. Hồn vía bất minh là sao?
Đáp: Dạ thưa; Nghe Vô Vi nói tu, xuất hồn, xuất vía, họ tu không được họ dèm pha nói xấu Vô
Vi, tu tà.
Còn mang danh tu, mà không hiểu hồn viá, rốt cuộc cầu siêu linh hồn siêu thoát và cúng viá.
Người có hồn, có viá, mà không tu, về điển quang, không tu về hồn và vía, thì làm sao hiểu
mình, hiểu đạo.
Tu mà không hiểu mình có hồn và có vía thì bất minh. Hồn vía bất minh sanh ra biến loạn.
Kệ
Biến chứng trong mình, dễ xảy ra
Trược ô lấn ép, ở khối tà
Ta nên trở mình, tu khép kín
Bình tâm, dưỡng khí, chớ phân bua

Địa chỉ
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Odense, ngày 08/03/2017
1648. Hỏi. Hồn vía bất minh, rồi hồn vía đi đâu?
Đáp. Dạ thưa. Đi vào chỗ tham lam, sát hại, vào địa ngục u minh. Thành ma qủi, súc sanh.
Chịu cực hình ngàn năm trong địa ngục. Rồi mới có dịp đầu thai lại. Khi đầu thai lại, có cơ hội tu
để giải thoát. Nhưng mà có duyên may, mới gặp pháp Vô Vi, tu sẽ giải thoát.
Giải thoát là hồn vía tương hội. Anh tu anh phải biết hồn anh bị giam trong bản thể u tối. Anh
tu anh giải phóng nó ra, trong cái u mê trần trược. Thì hồn anh nó sẽ giải thoát.
Thì lúc đó, anh mới hiểu điển kinh. Kinh nó có điển, thế nên tôi nói, mình tu thiền ráng nhớ thực
hành theo điển kinh. Thì mình sẽ giác ngộ lời siêu lý. Sự giác ngộ, có bạc triệu không thể mua.
Mình phải hành theo pháp điển quang, nó giúp mình khai ngộ. CHƠN TÂM. Thấy được hồn và
viá. Đi tới chỗ giải thoát.
Mình phải lập một kỳ công cho chính mình. Trời Phật, không có tu dùm mình. Đừng cầu xin, vô
ích. Trời Phật tại sao không tu dùm, Ngài đã chỉ dẫn tận tình và ghi ra chính xác.
Kệ
Con người cao quý, lắm ai ơi
Chớ hại người ta, sống hiền hoà
Tâm Phật cuả người, ai cũng có
Cớ sao đánh mất, hại khổ nhau
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

131. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK
VÔ VI ENERGI MEDITATION
TU THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI

Meditation er et roligt liv
Meditation er Buddhas og den hellige
mands verden
Meditation er en smuk melodi
Meditation er en dør, der åbner Paradis

Thiền
Thiền
Thiền
Thiền

là
là
là
là

Meditation
Meditation
Meditation
Meditation

Tham
Tham
Tham
Tham

thiền
thiền
thiền
thiền

để
để
để
để

biết tiền duyên
biết nội tình thiên cơ
đạt ước mơ
học người tu bớt khờ

Meditation vil tænde et lys i sindet
Meditation vil lyse som solen
Meditation skal stoppe alle, der hader
Meditation skal hjælpe med at regulere
sindet til forsoning

Tham
Tham
Tham
Tham

thiền
thiền
thiền
thiền

sẽ
sẽ
sẽ
sẽ

hết lu mờ
sáng như là vầng dương
hết ghét ưa
giúp trí tâm tự hoà

Meditation vil leve i fred
Mental selvrespekt og ikke længere
overlegenhed
Meditation vil skabe mildhed
Som hjælper til en sund krop og mental
harmoni

Tham thiền sẽ sống an hoà
Tâm thân bình đẳng chẳng còn tự tôn
Tham thiền sẽ được ôn tồn
Giúp cho sức khoẻ thần kinh an hoà

Meditation vil hjælpe familien sikkert
Meditation hjælper os til at opføre os
ordentligt
Og hjælper os til at få mindre sygdom
Heldigvis lever vi med Guds gode gave

Tham thiền sẽ sống yên nhà
Giúp cho thân thể đàng hoàng hơn xưa
Khỏi còn bệnh hoạn dây dưa
An vui sống với tình Trời Cha ban

for
for
for
for

at
at
at
at

kende et tidligere liv
kende Guds lov
opnå vores drømme
reducere vores dumhed

Meditation betyder, at vi får en gave af
god energi
Som Gud og Buddha giver
Lær den nu for at opnå energiens balance
i sindet
Gud bor i forbindelse med gaven

sức sống triền miên
thế giới Thiên Đàng Phật Tiên
điệu hát du dương
cánh cửa mở ra Thiên Đường

Tham thiền sẽ được ân ban
Bề trên ban chiếu điển quang cho mình
Tu mau để đạt quân bình
Sống trong khung cảnh Cha Trời ân ban
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Denne periode med Vo Vi’s gode energi
Som hjælper os med at blive roligere i
sindet
At meditere og reducere sorg hurtigere
For at komme op i lyset, opløser vi dårlig
energi, som kommer fra vores sjæl
Meditation vil ikke have konkurrence
Deltag i Vo Vi energi meditation for at
kende Guds grænser
Meditation skal kun henvende sig til Gud
og Buddha
Sørg for at meditere og komme tilbage til
det gamle himmelske land
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kỳ nầy pháp lý diệu ban
Giúp cho bá tánh tịnh tâm tham thiền
Tu đi cho bớt buồn phiền
Giải phần ô trược tâm thành hướng thanh

Tham thiền chẳng biết cạnh tranh
Tham thiền để biết giới ranh Phật Trời
Tham thiền chỉ hướng về Trời
Lo tu lo dưỡng lo về quê xưa

Kính bái
Thành Lợi Lê
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