SỐ 210

NGÀY 21 THÁNG 08 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.

CHỨNG ĐẮC
Kệ
TU thiền điển pháp, giải nghiệp oan
PHẢI nên nhứt quyết, nguyện trong lòng
HÀNH pháp chuyên cần, không xao động
THỰC lòng giải toả, bụng, tim, gan
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.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tại sao gọi TU HÀNH, tại sao gọi TU HỌC ?
Vô Vi là những người anh hùng và người quân tử là sao ?
Đời đạo song hành là sao ?
Làm sao tu để được tốt hơn, đẹp hơn và xinh hơn ?
Tại sao gọi là Điển Cái của ông Trời ?
Chứng đắc là sao ?
Chánh nghĩa là sao ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/08/2017
1763. Hỏi. Tại sao gọi TU HÀNH, tại sao gọi TU HỌC?
Đáp: Dạ thưa. Gọi Tu Học thì người ta chỉ học lý thuyết suông. Nên các bạn thấy, tu nó không
có tiến bộ. Tu giả không à.
Còn ở đây, Vô Vi nói. TU là phải HÀNH. Ngắn gọn và đơn giản. Khoa học và tiến bộ.
Không mơ mộng, cầu xin hay nhờ tha lực. Quý bạn tu, mà nhờ tha lực, thì làm sao, có pháp lực.
Kệ
Thực hành tiến tới, đạt tâm linh
Giác ngộ chiều xâu, tự cứu mình
Không cúng mơ cầu, nhờ tha lực
Điển lực hồn nhiên, khoẻ mạnh hiền

Tâm tốt, trái lành

Odense, ngày 13/08/2017
1764. Hỏi. Vô Vi là những người anh hùng và người quân tử là sao?
Đáp: Dạ thưa; Giải trược trong người thì mới anh minh. Anh minh là anh hùng. Anh hùng và
quân tử của người tu Vô Vi là không sợ chết đói, không sợ nghèo và không tham danh.
Anh hùng Vô Vi là sống trong khổ. Cứu mình và giúp đời. Thực hiện tam công và tứ lượng.
Kệ
Khổ hành nung đúc, chí hùng anh
Đời đạo song tu, tự tiến hành
Dấn bước trung thành, theo chánh đạo
Một lòng một dạ, hướng Trời thanh
Nông dân chăm chỉ, tự cấy trồng
Odense, ngày 14/08/2017
1765. Hỏi. Đời đạo song hành là sao ?
Đáp: Dạ thưa; Đời đạo song hành, tu mới nhanh, gọi là tu tắt. Mình vừa đi làm, mình vừa tu.
Mình khỏi phải nhờ ai cúng mình. Người khác cúng mình ăn là mình thiếu nợ.
Tu không thành là có tội. Thời đại nầy phải tu ĐIỂN, TÂM, THÂN. Đời Đạo song hành.
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Kệ
Giải thoát trần gian, phải luyện Đời
Đời là tạm cảnh, phải tìm vô
Trong ĐỜI có ĐẠO, nào ai biết
Nhập cảnh trần gian, luyện xuất hồn

Tiền Hành

Odense, ngày 15/08/2017
1766. Hỏi. Làm sao tu để được tốt hơn, đẹp hơn và xinh hơn?
Đáp: Dạ thưa. Muốn được tốt hơn, đẹp hơn và xinh hơn là phải BỊ mài và BỊ dũa.
Thì điển cái của ông Trời sẽ chiếu cho mình bóng láng hơn và xinh đẹp hơn.
Kệ
Dễ dàng đơn giản, luyện tánh linh
Muốn được xinh tươi, phải bị mài
Điển cái ông Trời, thương cứu giúp
Chúng sanh hoàn lại, toả hào quang

Odense, ngày 16/08/2017
1767. Hỏi. Tại sao gọi là Điển Cái của ông Trời?
Đáp: Dạ thưa. Pháp thiền nầy là của ông Trời. Điển của ổng ban, Bạn mới mạnh. Điển ổng
ban, Bạn mới có pháp lực. Có pháp lực thì không ai uy hiếp và gạt được bạn. Bạn là ánh hào
quang sáng lạn. Bạn phải thực hành thì ổng mới ban. Bạn bỏ nó thì không được. Ai cũng cần
dùng nó, Thánh Tiên Phật đều dụng nó.
Kệ
Làm biếng khó lòng, đạt điển quang
Thực hành giải toả, mọi hờn oan
Trời Phật ban hành, tâm điển sáng
Giúp bạn thần minh, giải nổi lòng
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Odense, ngày 17/08/2017
1768. Hỏi. Chứng đắc là sao?
Đáp: Dạ thưa. Tu phải bị hành. Bị hành mình mới giải. Giải thì thì mới minh. Tu không
thực hành pháp môn người ta cống hiến thì làm sao chứng đắc.
Chứng đắc thì mình nên thực hành để khỏi mất thì giờ quý báu gặp được pháp tu chứng đắc.
Nay mai sức khoẻ mình, nó không có cho phép.
Kệ
Hành thiền rồi thử, áp dụng ngay
Rất dễ cho ta, chứng đạo mầu
Bản thể tâm mình, đều sảng khoái
Điển lành thanh nhẹ, giải trược tan
Thành Lợi Trị Bệnh Phong Thấp
Odense, ngày 18/08/2017
1769. Hỏi. Chánh nghĩa là sao ?
Đáp. Dạ thưa. Thực hành mới có chánh nghĩa, còn tu không thực hành thì đạo đức giả, nhép
đi, nhép lại lời Phật. Lợi dụng Phật, lợi dụng pháp môn, bắt nạt mọi người, bán mất lương tâm.
Tâm xà, khẩu Phật. Thực hành không có, chánh khí không thông.
Kệ
Thực lòng thầm lặng, luyện công phu
Nhắm mắt Như Lai, hỏi trong lòng
Dụng pháp tu thiền, khai tâm trí
Thực hành cải sửa, tánh tâm minh
Phong cách ngồi thiền tỉnh lặng
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Odense, ngày 19/08/2017
1770. Hỏi. Tu không thành đạt tại sao?
Đáp. Dạ thưa. Tu không thành là không có đường lối tu để giải trược. Trược ở trong máu
huyết, tim, gan, tỳ, phế, thận và khối óc. Mình cần biết trong bản thể mình có trược.
Phải dụng pháp điển quang giải nó ra, đừng nói mình là tu cao, mà không trược.
Trược khắp không gian, trong chùa, trong nhà thờ, trong quốc hội, trong gia nhà, trong chỗ làm
trong trường học. v.v..
Ai cũng có trược, mà không chấp nhận.
Tham lam, ngạo mạn, bất trung, bất tín thì làm sao thành đạt.
Tu mà cứ thấy mình tài, mình hay thì làm sao giải thoát.
Muốn thành tựu phải tu, ngược lại.
Kệ
Ngược lại hành trình, của người ta
Mình nên thủ phận, chắng tranh tài
Giải trược trong người, là điểm chánh
Tránh xa tham vọng, diệt sân, si
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TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC

Khai Mở Ngũ Quang
Thưa quý bạn thân mến, hôm nay tôi xin nói đề tài, khai mở ngũ quang, ngũ uẩn.
Làm sao để khai mở ngũ quang, ngủ uẩn đó là vấn đề quan trọng, trong nhà tu. Tôi thấy, nhiều
thầy tu, nói nhiều, nói tràng giang đại hải, mà kết quả, không có bao nhiêu. Ngủ quan không
mở, ngủ uẩn không thông. Làm mất thời giờ người nghe.
Vỏn vẹn gom lại, có một chút. LÀ CÁI THỨC thôi. Nói chi cho nhiều, làm tốn tiền xe, pháo.
Mình muốn nghe, họ nói gì, lắng lỗ tai, nghe gần 30 phút, toàn nói chuyện, không đâu vào đâu.
Chuyện không đâu vào đâu là chuyện gì?
Dạ thưa, các thầy nói toàn là chuyện của Phật không hà. Mà chuyện mình, không có.
Thí dụ. Câu trước họ nói, là Phật nói,.....rồi câu kế, họ cũng nói Phật nói.
Rốt cuộc là mình nhìn thấy, họ không có khỉ gì hết.
Thầy nào cũng vậy, tôi cũng ngạc nhiên, họ đâu có bao giờ nghe, Phật nói đâu.
Mà câu nào, họ cũng nói, Phật nói, Phật nói.....







Nháy lại lời Phật nói, cho người khác, tin, mê mình, là có tội. Mình không phải là người
truyền pháp, thì đừng nên, lợi dụng Phật, mà làm cho người khác theo, tưng bốc mình. Là
mang tội. Mình làm xáo trộn, gây hoan mang, trong đại chúng. Rốt cuộc, mình tu hành,
chẳng vào đâu.
Trật một li, là sai một dặm. Nhiều người tu cao, có hiểu biết một chút, tưởng mình đạt
thông, mà chưa nắm được nguyên lý nầy, làm lạc hướng pháp môn.
Pháp môn, nó tông chỉ, đường lối hẳn hòi. Hoàn thành, tông chỉ, hoàn thành pháp môn thì
nên phát triển.
Lúc mà Bác, đạt thông lời Phật dạy, lời Phật truyền, thì Bác nói, lời cuả Bác.
Các vị thành đạo, ai cũng vậy. Họ không nói lời Phật nửa, mà họ, nói lời hiểu biết của họ.
Đó là cái thức. Cái thức thì họ viết vào, kinh kệ, thi thơ và sách vở.



Còn không hoàn thành tông chỉ cuả pháp, thì đừng nên truyền pháp, mình không phải là
người hoằng pháp, thì nó có hại cho bản thân, và có hại cho cái pháp.



Có hại cho cái pháp là biến thành HỮU VI sắc tướng. Tu hoài không hiểu.



Pháp là pháp của Trời, khi nào mình về với Thượng Đế thì hãy làm. Còn chưa thì đừng nên
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làm. Nếu mà mình cải lại, làm theo sự tham muốn, có người theo tưng bốc thì mình phá
hoại cơ đồ của Thượng Đế.


Ông Thượng Đế lập ra cái pháp để độ chúng sanh giải thoát. Mình tự xét đoán mình có
giải thoát chưa, rồi hãy giúp người khác. Bản thân bất độ, hà thời độ.



Không khéo thì mang họa vào thân. Không phải nhiệm vụ của mình thì đừng bao giờ
nhúng vào, truyền giảng. Người ta hỏi tới, mình bí. Mình đưa họ, cầu xin, dẫn dắt sai
đường.

Khi nào, mình nghe Phật nói, thì nói, là mình nghe.
Còn cái nầy.
Nhiều thầy, đâu có nghe Phật nói bao giờ, mà mỗi một câu, Thầy nào, cũng nói là, Phật nói,
Phật nói....
Tôi nghĩ, chắc họ, có vấn đề, hoặc là nói ẩu. Các Bạn nghĩ xem.
Không nghe Phật nói, mà nhiều Thầy, dám nói rằng với Phật tử là Phật nói, Phật nói....
Lời của Phật nói ngày xưa cách đây, hơn hai ngàn năm trăm năm, người nghe thời đó lập lại,
cũng không đúng. Gọi là Tam sao, thất bổn. Huống hồ chi là mình, mới sanh đây, thời nầy.
Tam sao, thất bổn, có nghĩa là, sao lại ba lần, là sai hết.
Mỗi một lần, họ nhép lại, là họ chế ra cái khác. Mà đời nầy, qua đời kia, hơn hai ngàn năm trăm
năm, làm sao còn đúng. Nên tu hoài không đắc.
Tôi có biết nhiều ông trụ trì, tu tới 80, 90 tuổi, rồi làm thinh, hết tu luôn. Hỏi tu như thế nào, kết
quả ra sao, không dám nói. Mỗi ngày là tụng kinh và cúng tứ thời. Thiếu một chút là không
xong, tu riết như vậy, hết sức luôn, tới 90 tuổi, bỏ hết.
Ngày nay cũng vậy, hơn hai ngàn năm trăm năm, không có gì thay đổi.
Thành ra tôi phải giải thích cho Cô Bác hiểu.
Kinh đời mới, ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn. Tu là phải hành và giải trược trong bản thể.
Làm sao, tu để khai thông ngũ tạng, ngũ khí triều nguyên.
Khi mà các Bác, mở được ngũ quan, thì ấn chứng Di Đà sẽ hiện lên giữa trán từ một vòng tròn,
đến năm vòng tròn. Mỗi vòng tròn khoảng 4-5 cm. Đó là ấn chứng Phật Di Đà.
Ngũ quan có rồi, xong tới giai đoạn, lục tâm thông.




Lục tâm thông là xuất hiện một vòng tròn, bằng đầu đủa, màu đỏ son hiện ra ngay trung
tim chân mày. Dấu ấn nầy là của Đức Phật Thích Ca. Mình thấy hình Phật Thích Ca có dấu
ấn đỏ, ngay giữa trán.
Lục tâm thông, mới là đệ tử, con nhà Phật.
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Lục tâm chưa thông, nói Phật, mà không biết Phật ở đâu. Nói một hồi người ta biết, mình
nói xạo.
Thế nên, tôi gom ngắn gọn lại, những cái gì tinh hoa cuả đạo pháp, hầu giúp quý Bác tu nhanh
hơn. Trở về nguồn cội, nơi quê xưa chốn cũ.
Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, Bác hành thì nó sẽ giúp Bác mở ra ngủ quan.
Thế nên tôi gom ngắn gọn lại, viết thành một bài thơ, hay làm thành một bài ca.
Trong đó nó hàm chứa tất cả, những gì gọi là TINH HOA CỦA PHẬT PHÁP.
VIẾT BẰNG ĐIỂN PHÁP VÔ VI. Nó mang rất nhiều ý nghĩa, cao xa của triết học Vô Vi.
Tại sao, phải gọi là triết học Vô Vi?
Dạ thưa Vô Vi, dùng bằng Điển. Hướng dẫn mình, mở ra cái sự sáng suốt, thông minh.
Bằng một lối văn Phật, điển Phật.
Tu cần nên nghiên cứu và suy ngẫm Phật văn, thực hành để khai mở huệ tâm.
Sau khi nghe lời giải thích nầy, mong Cô Bác Anh Chị sẽ thấy được mình, nhiều hơn.
Chủ yếu là mình tu cho mình. Nắm được phương pháp, tu là thành tựu.
Thời đại nầy, ma qủi lộng hành trong Đạo rất nhiều. Họ dùng danh, dùng tiền để mua chuộc
người tu và phá hoại đạo pháp. Nghe theo họ, tu hoài không hết bệnh và không giải thoát.
Kính bái
Thành Lợi Lê

Bàn tay Thành Lợi Lê
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Thơ song ngữ Việt/ Danmark
VI ER FORKERTE OG ANDRE ER IKKE FORKERTE
NGƯỜI THÌ ĐÚNG – CÒN TA THÌ SAI
Himlen og jorden er ikke forkerte, kun vi
er forkerte
Vi er mennesker, vilde med den uorden
grådighed giver
Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Vi bliver skøre og gør også himmel og
jord skøre

Ta
Ta
Ta
Ta

Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Menneskers kærlighed bygges op rundt
omkring os
Vi finder ud af, at vi er forkerte
Elsk højt med Guds kærlighed

Ta sai Trời Đất nào sai
Quanh ta bồi đấp dựng xây tình người
Ta sai mình thấy mình sai
Thương sao là quá là thương tình Trời

Vi gør det forkerte, når vi siger giftige ord
Giftige ord skal vi omvende til bønner
Vi gør det forkerte, når vi sender et
uvenligt blik
Det uvenlige blik bliver kastet tilbage

Ta sai lời nói độc cay
Ăn năn đã thốt nguyện ra lời thù
Ta sai ánh mắt từ quang
Ngó nhìn căm phẫn phản quang hồi về

Vi hører ord og opfatter dem forkert uden
at tænke
Derfor vil vi fortsætte med at lytte til os
selv
Vi gør det forkerte, når vi tror på, at
flygtig duft lugter godt for evigt
Denne duft gør os vilde og skøre for livet

sai Trời Đất nào sai
mê người đắm chìm trong loạn cuồng
sai Trời Đất nào sai
điên Trời Đất nào điên loạn cuồng

Ta nghe lời nói là sai
Nên ta cố chấp cứ nghe chính mình
Ta sai ngửi lấy mùi thơm
Hương thơm phảng phất mê man suốt đời

Vi gør det forkerte i alt, hvad vi gør
Vi skal afprøve at rette vores fejl for at se
hvor gode vi er
Vi gør stadig det forkerte
Ved at erkende det, kommer vi til
Nirvana

Ta sai tất cả là ta
Ta sai là kiến tánh kia đó mà
Ta sai ta vẫn còn sai
Học sai ta sẽ, tới nơi Niết Bàn

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Kính bái
Thành Lợi Lê

Địa chỉ
Le Thanh Loi
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