SỐ 204

NGÀY 21 THÁNG 06 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 DŨNG
Kệ
Dấn thân tu luyện, khắp mọi nơi
Trời Phật giúp cho, đạt dũng hành
Tâm lượng tốt lành, nên nung nấu
Thực hành khổ nhục, hiểu chiều sâu
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.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Nạn từ đâu tới ?
Có cách nào tránh trược và giải trược ?
Tại sao người quyền thế và giàu có thường bị bệnh nan y và tai ?
Phiền toái làm sao giải ?
Tu thế nào mình đạt nhanh ?
Thời đại ngày nay, mình phải tu sao cho tiến bộ ?
Đại dũng là gì ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/06/2017
1715. Hỏi. Nạn từ đâu tới?
Đáp: Dạ thưa. Nạn tai là từ trược khí sinh ra. Trược chỗ nào cũng có, trong chuà, nhà thờ,
quốc hội, hãng xưởng, trong gia đình và ngoài không gian. Đi chơi bất thình lình cũng bị trược.
Thời đại bây giờ khó khăn, động loạn, cướp bốc, chiến tranh, sát hại nhau khắp thế giới. Là vì,
con người tham lam, ác trược, không tu tâm dưỡng tánh. Khiến cho con người bị khủng hoảng,
tai nạn và bệnh tật. Bệnh tật thì con người mới chịu tu. Bệnh tật là do điển trược.
Kệ
Thế gian trược khí, khắp mọi nơi
Tham lam sát phạt, cố giựt giành
Quyền thế nhiều tiền, tâm khổ lụy
Khiến cho bệnh hoạn, phải điêu linh
Odense, ngày 13/06/2017
1716. Hỏi. Có cách nào tránh trược và giải trược?
Đáp: Dạ thưa; Mình phải dụng pháp thiền điển quang để giải trược trong mình và bên ngoài
tấn công. Pháp nầy của Phật để giúp chúng sanh giải trược, tránh bệnh hoạn và nạn tai.
Mình không hành thiền, dùng tâm đời phàm trí, xét đoán không nổi đâu.
Người ta nói, anh có điển, mà anh không hiểu, điển. Thì làm sao, lý luận.
Người ta nói con người ai cũng có trược trong người, mà mình không hiểu, thì làm sao lý luận.
Chỉ có thực hành để đạt. Càng lý luận càng không hiểu.
Kệ
Tâm phàm suy xét, nghĩ lung tung
Trược ứ trong gan, khó giải bàn
Chỉ có thực lòng, tu chăm chỉ
Pháp lành giúp bạn, tránh bệnh đau
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Odense, ngày 14/06/2017
1717. Hỏi. Tại sao người quyền thế và giàu có thường bị bệnh nan y và tai nạn ?
Đáp: Dạ thưa; Họ bị tai nạn và nan y, là vì họ lo tiền, tham mê danh vọng, không lo tâm.
Bệnh nan y là do trược khí trong người tích tụ nhiều đời và tiết ra.
Cộng vào đó, vì lòng tham lam, thích quyền thế, danh vọng. Nên bệnh nan y và tai nạn xảy ra
cho họ. Bán hết cả gia tài cũng không cứu được.
Nếu mà tu thiền điển quang thì họ sẽ giải những trược khí, tà độc, tích tụ trong người và bên
ngoài xâm chiếm. Trựợc khí ẩn trong người của mình, mình dùng pháp Phật giải nó ra.
Kệ
Tham mê danh vọng, sống bất an
Nó khiến cho ta, phải bệnh tình
Bao nhiêu tiền của, đều mất hết
Âm thầm tu điển, giải nạn tai
Trược trong mình
Odense, ngày 15/06/2017
1718. Hỏi. Phiền toái làm sao giải?
Đáp: Dạ thưa. Phiền toái là cái nợ tiền kiếp, do mình tạo ở kiếp trước.
Nay anh tu Vô Vi, thì gặp chuyện phiền, vô căn cứ nó đến, để cho anh giải nợ.
Kệ
Đơn giản phân lời, dễ giải thông
Không cần phân giải, thuyết cả ngày
Ngắn gọn thực hành, anh sẽ thấu
Chân Trời ánh sáng, chuyển rất nhanh

Odense, ngày 16/06/2017
1719. Hỏi. Tu thế nào mình đạt nhanh?
Đáp: Dạ thưa. Anh thực lòng tin, thì sẽ đạt nhanh. Người ta cống hiến tận tâm, mình hành,
mình đạt và giải những gì trược ô và uất khí trong tâm. Người đời ai cũng mang trược khí và uất
khí. Mình nên tham thiền và mật niệm. Chính cái pháp nầy, nó sẽ giúp bạn giải ra. Đó là niềm
tin của mình. Bạn không có lệ thuộc người truyền pháp. Theo lời minh giải, thực hành thì sẽ có
kết quả tốt đẹp. Tốt và đẹp là do mình dùng điển quang để tạo lấy.
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Kệ
Thực lòng tin tưởng, pháp Trời ban
Giúp đỡ cho ta, sống thọ hoà
Uất khí trong người, ta nên giải
Tham thiền mật niệm, dọn rác ra
Odense, ngày 17/06/2017
1720. Hỏi. Thời đại ngày nay, mình phải tu sao cho tiến bộ ?
Đáp: Dạ thưa. Thời đại văn minh của Phật pháp ngày nay là tu. TÂM, THÂN và ĐIỂN.
Mình phải chứng minh. Tâm quân bình, Thân quân bình và Điển quân bình.
Thế nên mình không có dối gạt được ai.
Mình không tu, ĐIỂN, TÂM, THÂN là mình không tiến bộ.




Tâm phải tu
Thân phải luyện
Điển phải dồi mài

Anh có tâm, anh có thân, anh có điển, thì anh phải luyện.
Không có ai luyện dùm mình. Trời Phật chỉ hết trơn rồi.
Tâm, Thân, Điển nó dính trong người anh, chứ nó không có nằm ngoài anh.
Anh luyện thì anh sáng suốt, thông minh, khoẻ mạnh, ít bệnh tật, sống lâu và giải thoát.
Không luyện điển thì thì bệnh hoạn triền miên, tai nạn bất ngờ, cả gia tài trị cũng không khỏi
bệnh.
Khi mình già và bệnh mới hiểu câu, điển quý hơn vàng.
Kệ
Thời nầy tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Phát triển tự nhiên, tiến thật lòng
Bác cứ tham thiền, luyện tam bảo
Khí, Tinh quy hợp, Điển phát quang
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Odense, ngày 18/06/2017
1721. Hỏi. Đại dũng là gì ?
Đáp. Dạ thưa. Tâm không quản ngại, gặp bất cứ trường hợp gì cũng không lùi bước. Vì khi đi
tu, đạt một bước, thì sẽ bị qủi ma kéo xuống một trượng và hãm hại.
Chính qủi ma nó sẽ giúp cho anh tăng thêm công lực.
Công lực đó là chữ Dũng trong nhà Phật, mà nhiều người bỏ dũng, thoái chí, khi bị qủi ma ám
hại.
Nếu không có qủi, ma ám hại thì lấy gì, anh có dũng và chứng minh dũng.
Dũng là đi trong lửa để luyện điển, nung nấu thần hồn, không có tham sống sợ chết,
mới xuất thần học đạo, đạo Trời thì luyện điển thì không có ai lợi dụng được.
Muốn có pháp thân tốt, muốn đạt được đại dũng thì nên cố gắng chuyên cần, ngày đêm nung
nấu ý chí Phật.
Kệ
Điển lực giúp mình, đạt ý thanh
Tâm không quản ngại, việc thân hành
Khó khổ tham thiền, trong nghịch chướng
Thực hành trung dũng, hướng chiều
dương

Đo độ stress bằng iphone 1 %
Odense, ngày 19/06/2017
1722. Hỏi. Ngược đại dũng là sao?
Đáp. Dạ thưa. Ngược lại với Đại dũng là nhu nhược, cầu xin, cúng bái, nhờ tha lực. Tu không
hiểu tu, cả đời chỉ biết nhép theo lời Phật. Pháp lực không có, tu càng ngày càng hèn, sợ nghèo,
sợ đói, sợ chết.
Tham mê danh vọng, danh là giả, cuối cùng chết cũng chẳng mang theo được danh.
Tu chết lên trình diện Phật Trời, Phật Trời cười và hỏi.
Bình đẳng là gì, thì không biết trả lời.
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Kệ
Sợ nghèo nên phải, sống dối gian
Tâm tu mà sợ, đói thiếu tiền
Miệng nói tu hành, tâm không có
Tiền hành thử dạ, khối người tu

Thân Quân Bình Thành Lợi
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141. Thơ song ngữ Việt / Danmark
JEG GÅR / TA ĐI

Jeg går, mens vinden og skyerne
surmuler
Jeg kommer tilbage med hvert skridt af
Nam Mo A Di Da Phat *
Jeg går i den kraftige sne og regnen
Og jeg vender tilbage med storm og
tornado

Ta
Ta
Ta
Ta

đi trong gió mây hờn dỗi
về từng bước niệm Nam Mô
đi trong tuyết mưa tầm tả
về bằng bão tố phong ba

Jeg går og planterne er glade
De hvisker en sang og en dans
Jeg går og stenen er blød som et tæppe
Den smiler for sig selv ved at mærke
mine skridt ved Nam Mô A Di Da Phat

Ta đi cỏ cây đều hớn hở
Cũng thì thầm nhảy muá hát hoà ca
Ta đi sỏi đá mềm như thảm
Nở nụ cười in dấu bước Nam Mô

Jeg går, mens sol og regn er i konflikt
De har fyldt vrede ned over mine skuldre
Jeg går, mens sol og regn savner
hinanden
Og solen surmuler ikke, når det regner
igen

Ta đi mưa nắng đang gào thét
Trút dỗi hờn thắm đượm xuống bờ vai
Ta đi mưa nắng vương tình cũ
Nắng chẳng còn hờn dỗi lúc mưa sa

Jeg går og de skarpe pigge gror ikke
mere
Den åbne bane tillader mine skridt at
passere forbi
Jeg er ikke ked af at gå
Jeg vil altid vende tilbage med den
hemmelige bøn: Nam Mô A Di Da Phat

Ta đi gai bén không còn ướm
Khéo vạch đường nhường lối bước chân
qua
Ta đi đi mãi không buồn tủi
Ta sẽ về thầm mãi niệm Nam Mô

Jeg går, mens havet er i oprør
Tsunamien brøler, fortærer og sluger
mere end hundrede tusindvis af levende
væsener
Jeg går, mens Himlen og Jorden er i
konflikt
Jeg vil vende tilbage, Himlen og Jorden er
glade igen

Ta đi biển lớn đang vùng vẫy
Sóng thần gầm nuốt sống vạn sanh linh
Ta đi Trời Đất đang nghịch đảo
Ta sẽ về Trời Đất nở niềm vui

Jeg går og husker at vandre evigt i troen
Fodens gyldne mærker ligger tilbage på
jorden
Jeg er aldrig ked af at blive ved med at

Ta đi đi mãi trong niềm nhớ
Dấu chân còn để lại bóng từ quang
Ta đi đi mãi không hề chán
Tiến bước về thầm mãi niệm Nam Mô
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vandre
Jeg vandrer frem med begrebet Nam Mô
A Di da Phat* for evigt
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

Nam Mo A Di Da Phat *= Universets energi
Nam= ild; Mo= luft; A = vand; Di = udvikling; Da= Aura udstråling; Phat= Følelse af Buddha.
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