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NGÀY 21 THÁNG 07 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.

VÍA HỒN
Kệ
Quán thông câu chuyện, của chính mình
Hành thiền điển đạo, giác triền miên
Du dương tâm thức, hồn thanh thản
Vía hồn tương hội, trở về thiên
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.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Bất nghĩa là gì ?
Người vô nhân là sao ?
Lấy oán làm ân là sao ?
Tu Thiền làm sao hết bệnh ?
Mật chỉ là sao ?
Duyên là sao ?
Tâm nghiệp là gì ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/07/2017
1739. Hỏi. Bất nghĩa là gì?
Đáp: Dạ thưa. Bất nghĩa là người quên ơn người khác giúp mình, sau đó lại trã oán, nói điều
xấu và làm hại người. Người bất nghĩa là người tị hiềm, sân si, nhỏ mọn, ích kỉ và tính toán.

Kệ
Tánh xấu trong người, đố kị nhau
Thần kinh tính chuyện, hại bạn hiền
Trái tim không ổn, vì ngộ độc
Tu thiền nên bỏ, động tham sân
Odense, ngày 13/07/2017
1740. Hỏi. Người vô nhân là sao ?
Đáp: Dạ thưa; Người thì có nhiều hạng từ loại thú đầu thai lên làm người. Vừa mới đầu thai
thành người, nhân đạo chưa có. Tánh tình vô cảm, lương tâm hạn hẹp, ích kỉ và khó dị tha.
Kệ
Ác tánh vô nhân, chẳng nghĩ tình
Nhân lành khô héo, tánh hờn ghen
Khối óc chứa đầy, tâm hoang dã
Hành thiền hướng thượng, bệnh sẽ tan
Odense, ngày 14/07/2017
1741. Hỏi. Lấy oán làm ân là sao?
Đáp: Dạ thưa; Mình tu, đi đường gặp con chó điên, nó rượt. Mình chấp tay lạy Phật, lạy con
chó, nó không cắn. Lạy Phật thành Phật, thì cứu con chó điên. Nhờ con chó điên, mà mình thấy
Phật xuất hiện.
Kệ
Cứu mình vượt thoát, khỏi đao binh
Tánh Phật dị tha, tránh được tà
Cứu lại khối tà, không tính toán
Đạo hành vốn dĩ, chẳng có xa
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Odense, ngày 15/07/2017
1742. Hỏi. Tu Thiền làm sao hết bệnh?
Đáp: Dạ thưa. Ngậm miệng lại, niệm Phật. Thì Phật sẽ giúp cho mình hết bệnh.
Kệ
Làm thinh câm miệng, niệm nam mô
Khó khổ vì đâu, lại biếng hành
Đơn giản giải bày, siêu cao lý
Thi hành mật chỉ, niệm nam mô

Odense, ngày 16/07/2017
1743. Hỏi. Mật chỉ là sao?
Đáp: Dạ thưa. Mật chỉ là bí mật, chỉ đạo để thành công. Nói chi cho nhiều làm người tìm không
ra. Đơn giản là cái siêu cấp. Khó có người tìm ra.
Kệ
Thương cho thế sự, nói lòng vòng
Dẫn dắt con người, tạo tối tâm
Chẳng biết đạo thành, tu đơn giản
Thành tâm học đạo, thế là xong

Odense, ngày 17/07/2017
1744. Hỏi. Duyên là sao?
Đáp: Dạ thưa. Người ta nói duyên là nợ. Nợ vợ, nợ chồng và nợ con.
Nợ không trã, kiếp nầy, thì kiếp sau sẽ trã.
Vợ mình nó là duyên, chồng mình cũng là duyên và con mình cũng là nợ.
Thế anh tu pháp nầy, nó giúp cho anh tìm ra nợ, kiếp trước đã gieo.
Tôi không thích, mà tại sao, tôi phải lấy. Nợ, trốn sao khỏi.
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Kệ
Nhân quả do mình, khéo dựng xây
Đừng nên gây họa, ở kiếp nầy
Mắt nhắm tu thiền, tâm thức giác
Bình tâm trã nợ, cám ơn thầy

Odense, ngày 08/07/2017
1745. Hỏi. Tâm nghiệp là gì?
Đáp. Dạ thưa. Tâm nghiệp là chuyện gì mình cũng ôm vô, sanh ra nghiệp. Nó khó chịu, khó
ưa, hờn ghen, oán ghét và giận hờn. Không tu và không tĩnh ngộ thì ai cũng bị nghiệp tâm nó
dày xéo là tại vì mình. Còn mình tu thì mình sẽ giải nó ra.
Kệ
Tâm nghiệp tràn đầy, khó tĩnh tu
Hờn ghen oán ghét, cũng tại mình
Cố gắng tu thiền, dùng thuốc Phật
Hít vào thanh khí, giải bỏ ra

Odense, ngày 19/07/2017
1746. Hỏi. Giải nghiệp là sao?
Đáp. Dạ thưa. Mình giận người, có nghĩa là mình giận mình. Mình ghét người, có nghiã là mình
ghét mình. Giận và ghen, người mình nó sanh ra bệnh. Nào là ghẻ lở, nhứt đầu, đau tim, máu
cao v.v. Đó là đeo nghiệp.
Muốn giải nghiệp thì mình nên. Tha Thứ, tha thứ là mình tự tháo gỡ sợi dây, tròng vào cỗ
mình.


Không THA THỨ THÌ TỰ MÌNH XIẾT CHẶT SỢI DÂY THÊM. Ngày càng nặng.

Dùng điển mới giải được, lý thuyết không giải được.
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Kệ
Điển nầy giúp bạn, giải sầu đau
Cỡi trói cho ta, tự bước vào
Quỷ đạo không còn, ngăn cách trở
Thành tâm học hỏi, lý chân lời
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144. Thơ song ngữ Việt / Danmark
HIMMELENS KÆRESTER
NGƯỜI TÌNH THIÊN QUỐC ( VÍA HỒN TƯƠNG HỘI )

Jeg savner dig, du er i himlen
Jeg kan huske dine blide øjne, når du ser
på mig
Jeg kan huske, at du spiller den gyldne
musik
Ud i rummet overfører du Guds
kærligheds musik

Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ

em
em
em
em

Jeg husker, at jeg stadig har holdt vores
gode stemning
Når jeg savner dig, så sukker jeg bare
alene
Jeg sørger for at meditere og diskutere
sammen med dig

Nhớ em tâm trạng đa mang
Nhớ em anh chỉ thở than một mình
Nhớ em anh sống một mình
Lo tu lo luyện cùng em bạc bàn

Jeg savner dine drømmende øjne
Jeg kan huske, at du giver den levende
og ægte kærlighed til mig
Jeg savner dig og jeg vil ikke ønske mere
Jeg vil bare gerne tale med dig

Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ

Jeg savner, den gang vi mødtes
Ved himmelens flod og vi spillede musik
sammen
Jeg husker også dine hænders løben over
tangenterne
Musikken forbinder os med hinanden

Nhớ em những lúc hẹn hò
Bên sông Ngân Thuỷ hai ta dạo đàn
Nhớ em rải phiếm cung đàn
Ngân lên điệp khúc tình nồng hai ta

Jeg savner dig, ligesom jeg savner at se
regndråber falde
De har været absorberet af dine øjnes
mystiske drømme
Du går og spiller himmelens musik
Som klinger af de fem forskellige toner

Nhớ em như hạt mưa sa
Thấm vào đôi mắt mơ huyền của em
Em đi dạo nhạc thiên đàng
Năm cung thổn thức tình nầy ngân vang

Jeg savner dine dejlige toner
Jeg savner dig indeni, så jeg skal krydse
over himmelens Ngan Ha flod
Jeg savner dig, jeg skal også krydse over
den satans verden
Og jeg savner dig, jeg skal adskille mig
fra den verden, hvor jeg bor

Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

em
em
em
em

em
em
em
em

ở tận Thiên Đàng
ánh mắt dịu dàng nhìn anh
đàn nhạc ngân vang
chuyển giải thiên tình không gian

ánh mắt mơ màng
sống động tâm tình em trao
chẳng muốn ước ao
chỉ muốn cùng em chuyện trò

cung điệu ngân vang
anh phải sang sông Ngân Hà
anh vượt Ta Bà
anh phải xa lìa Thế Gian
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