SỐ 223

NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018

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.

CHÀO MỪNG NĂM 2018
Kệ
Chào mừng năm mới, chúc mọi nơi
Cô Bác an vui, sống thọ thiền
Huynh tỷ tươi cười, luôn trẻ mãi
Điển quang ngời sáng, đón xuân sang
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.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Làm sao thấy được mình tu chậm trễ?
Làm sao tu không chậm trễ ?
Tại sao, tu không nhanh, không chậm ?
Tu trong hồn nhiên và tự nhiên là sao, có lợi ích gì ?
Trí ý bị gò bó và cái tu, bị ràng buộc là sao ?
Tu làm sao mở huệ ?
Học một, hiểu mười là sao ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/01/2018
1864. Hỏi. Làm sao thấy được mình tu chậm trễ?
Đáp: Dạ thưa. Mình tu chậm trễ là cái vía nó lười biếng, nó chưa được tinh thông và không để
ý trong việc tu hành.
Tu chậm trễ là cái vía, nó hay kiếm chuyện tránh né và chống trả lại, những gì chủ nhân ông
hứa.
Thí dụ, trong lúc tham thiền, mình biểu nó, cái vía, nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày.
Nhưng tới lúc, không tham thiền, thì nó nhìn xéo, nhìn xiêng và lười biếng.
Thì luồng điển, nó sẽ đi xéo, đi xiêng. Thì trực giác, lu mờ và chậm trễ.
Kệ
Tu bằng trí ý, mới đào sâu
Phải nên chú ý, lúc không thiền
Đừng để tâm mình, theo chúng nó
Thực hành cần mẫn, sẽ thành công
Odense, ngày 03/01/2018
1865. Hỏi. Làm sao tu không chậm trễ?
Đáp: Dạ thưa; Tu không chậm trễ là mình làm từ từ và đúng đắn. Không nhanh, không chậm.
Tu không chậm trễ là mình phải thiền đúng giờ, mặc dù không ai kiểm soát, nhưng mà có
thiêng liêng kiểm soát. Tôi tiết lộ cho quý bạn hay.
Bây giờ thì quý bạn không biết, nhưng một lúc nào đó, quý bạn có cảm giác, hình như, có ai
kiểm soát mình.
Chuyện nầy dễ biết, quý vị đi học hay đi làm hãng, qúy vị phải vô đúng giờ. Đúng Không.
Đức Phật Di Đà giảng pháp Vô Vi, mình không thấy, nhưng bạn, phải thiền đúng giờ.
Tu bằng trí, ý. Quý bạn phải nghĩ, không lẽ, ông Phật, ngồi chờ bạn vào lớp.
Tu chậm trễ là ỷ, y, tu lúc nào cũng được. Lúc thiền, lúc không thiền.
Kệ
Tiết lộ thiên cơ, chẳng ép thiền
Nhưng mà quý Bạn, nhớ triền miên
Đi tu phải thực, hành đúng đắn
Dẫn dắt chúng sanh, trở về nguồn
Chúng sanh trong bản thể không được chậm trễ
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Odense, ngày 04/01/2018
1866. Hỏi. Tại sao, tu không nhanh, không chậm?
Đáp: Dạ thưa; Mình để tự nhiên nó phát triển, tu mà mình muốn nhanh, muốn lẹ, thì quá ra
tham lam. Giục tốc bất đạt.
Cái óc của mình, phải dọn sạch, cho trống chỗ trước, mới nhận được thanh quang.
Mỗi lần dọn, thì dọn vài ba lần sao hết rác.
Tính đi, bao nhiêu năm trần trược, trược một đóng, như là núi. Trược nó dính như keo. Thành
ra, mình phải, tu trong hồn nhiên và tự nhiên.
Kệ
Thoải mái khi thiền, lúc luyện công
Đừng nên lo lắng, hay phập phồng
Thả lỏng tâm hồn, khi nhập định
Thần hồn học đạo, chốn hư không
Odense, ngày 05/01/2018
1867. Hỏi. Tu trong hồn nhiên và tự nhiên là sao, có lợi ích gì?
Đáp: Dạ thưa. Tu trong hồn nhiên và tự nhiên, có nghĩa là, tu mình cứ tu.
Làm việc, mình cứ làm. Chứ không phải thề dụ hay đỗ thừa. Tu là không được làm cái nầy,
không được làm cái kia. Mình cứ làm.
Thì trong cái làm việc, nó sẽ đẻ ra cái tu, đẻ cái thức. Thì tự nhiên anh phát sáng, giác ngộ đạo.


Đó là lề lối, dẫn dắt tu hành. Tu tự nhiên và hồn nhiên.

Nhiều người họ chấp, họ tưởng, thiền hay đọc kinh là thực sự tu. Rồi những việc khác, họ không
làm thì làm sao, cái VÍA, nó giác ngộ. ĐÚNG hay SAI.
Tu như vậy thì cái trí, bị gò bó và cái tu, nó bị ràng buộc. Huệ không mở, giác không giác.
Thí dụ, người ta nói, tu tụng kinh, gõ mỏ, nghe nhứt đầu. Mình suy nghĩ, đúng hay sai. Tu đốt
nhang, khói nhang làm bệnh dị ứng, bệnh suyễn, hư hại nhà, v.v. Mình suy nghĩ, đúng hay sai.
Tu, người ta nói mình Tham danh, mình suy nghĩ, đúng hay sai...
Tu thời đại mới, Đời Đạo song tu, người ta nói, tu mình phải làm việc, để nuôi sống bản thân,
để khỏi phải mắc nợ ai. Mình phải suy nghĩ, đúng hay sai. Hay mình chờ người ta cúng mình
ăn....
Kệ
Lề lối tu thiền, của đạo gia
Việc làm hành đạo, ở thân ta
Thuận pháp tu hành, tâm bất chính
Không còn mắc nợ, chuyện cúng xin
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Odense, ngày 06/01/2018
1868. Hỏi. Trí ý bị gò bó và cái tu, bị ràng buộc là sao?
Đáp: Dạ thưa. Tu cứ chấp vào cái có, cái hình tượng, tưởng mình đúng, thì không biết, cái sai.
Thì trí ý không mở.
Tu mà ôm cái mõ, đội mão, mặc áo thụng, đốt hương, cúng váy, lần chuổi, là bị gò bó.
Tu bị gò bó là thiếu mấy thứ đồ nghề đó, không có, là tu không được. Đức Phật Thích Ca,
Ngài tu bằng cái tâm.
Kệ
Nhìn xem Đức Phật, đắc nhân tâm
Thái độ tu chân, rất nhẹ nhàng
Khí thế phi thường, không vướn bận
Lệ thuộc tư trang, bỏ ngoài lòng
Ngài tu bằng cái tâm

Odense, ngày 07/01/2018
1869. Hỏi. Tu làm sao mở huệ ?
Đáp: Dạ thưa. Mình phải thực tâm, thực hành pháp môn. Người hướng dẫn, muốn mình đạt
huệ, có hào quang và khoẻ mạnh. Họ không muốn mình lười biếng.
Mình muốn mở huệ thì phải. Tháo cái khó khăn, bỏ cái si mê và từ xa cái động loạn.
Tu mà thấy khó, thụt lùi thì sao tiến.
Tu mà cái gì cũng thích, làm sao khá.
Tu mà, việc gì cũng xen vô, làm sao thanh tịnh.
Tu cái nầy nó văn minh, học một, hiểu mười.
Kệ
Thấy khó mà không, phải thực hành
Đừng vì cái sắc, hại cái thân
Tâm tu phải vững, trên đường đạo
Tạo lấy văn minh, nhẫn định hoà
Odense, ngày 08/01/2018
1870. Hỏi. Học một, hiểu mười là sao?
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Đáp. Dạ thưa. Khi mà anh học, anh thông minh, thì anh phát triển và phát minh khả năng
linh động của anh. Anh không ngờ, anh học có một, sao bây giờ, anh hiểu nhiều vậy.
Nói thật là anh hiểu cả trăm, cả ngàn, cả tỉ, nếu anh tìm thấy chân lý nầy....
Nhứt lý thông vạn lý minh....
Kệ
Kỳ tài hội ngộ, gặp gỡ nhau
Phật pháp cao sâu, giải rõ ràng
Bác cứ đàng hoàng, tu nghiêm chỉnh
Điển đạt tâm minh, hiểu cả Trời
Trước kia con rất yếu

TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

Kính thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến
Hôm nay cũng là ngày đầu xuân, Thành Lợi Lê, xin kính chúc quý Cô Bác Anh Chị đạt được
nhiều điển quang thanh nhẹ, trẻ đẹp, vui tươi, sống khoẻ và mạnh dạn trong năm mới.
Năm nay thì kính chúc quý Cô Bác Anh Chị gặt hái nhiều TÌNH THƯƠNG.
Bởi vì TÌNH THƯƠNG khó hái. Mà TÌNH THƯƠNG chính là sức mạnh. Có Tình Thương, có sức
mạnh, mình mới đi chia sẽ cùng mọi người.
Nhiều người họ có Tiền, nhưng mà họ thiếu TÌNH THƯƠNG. Thì sức mạnh họ không có. Thường
hay bệnh hoạn và gia đạo bất an.
Hiện tại thì nhân loại loài người, nói đến chữ tình thương, thì chỉ biết TIỀN.
Tưởng TIỀN đem lại được tình thương. Nhưng mà đồng TIỀN khiến biết bao nhiêu người, sát hại
nhau. Vì tiền bán mất lương tri, vì Tiền bỏ đi tánh mạng.



Thân con quý giá vô biên, bảy ức niên, mới thành con người.
Tâm con người, như một vị Phật, sáng chói hào quang.

Loài người có Tình Thương, nên mới duy trì và tồn tại cho đến ngày nay và thế kỹ văn minh
nầy. Nhưng mà muốn gặt hái Tình Thương chân thật, thì người ta khó tạo dựng được.
Bởi vì, Tình thương, không còn thương, mới đi đến bất diệt. Mà thương, không còn thương, khó
có người chứng ngộ. Nên tình thương chỉ vá víu vào đôi môi và tiền bạc.
Hỏi Thượng Đế, ngài có thương ai không. Ai ngài cũng thương, và ai ngài cũng không
thương.
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Tình thương phải đặt cho đúng chỗ. Đối với những người ương nghạnh, họ không cần.
Mình đem tình thương đến với họ. Họ đâu có biết NGƯỠNG MỘ.
Mình thấy họ bệnh hoạn, nạn tai. Muốn cứu giúp, nhưng mà họ, không cần. Thì làm sao, anh
giúp đỡ. Trái lại, họ còn mắn anh thêm.



Ai, Ngài cũng thương là sao.
Ai là người biết hành THIỆN và HÀNH ĐẠO VÔ VI thì Ngài đều thương.

Tại sao, Ngài thương người hành đạo Vô Vi.
Bởi vì, Vô Vi chứng ngộ Ngài, còn pháp môn khác, nói tới Thượng Đế, họ không tin. Họ tin
Chúa, họ tin Phật, họ tin Thần, Thánh.v.v. Nói tới Thượng Đế thì xa vời đối với họ.



Và ai, ngài cũng không thương LÀ SAO.
Đối với những người hành ÁC. Làm sao Ngài thương. Nhưng mà Ngài vẫn cứu họ,
nên lập ra ĐỊA NGỤC, để cứu vớt những linh hồn ÁC ÔN.

Tu Vô Vi là anh lập lại Tình Thương bất diệt.
Tình thương bất diệt là sao.
Dạ thưa, Không đổi, không dời. Như bài thơ dưới đây.
Có tình thương, có sức mạnh, cô bác anh chị mới cứu rổi mình và chia sẽ với người khác.
Lập hạnh hy sinh.
Kính bái
Thành Lợi Lê
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Song ngữ Việt / Danmark
JEG ELSKER STADIG
Tôi Vẫn Yêu Người

Skyerne flyver og vinden er også tilbage
Og kærligheden er også tilbage i mig
Selv om verden svigter mig
I min kærlighed er der stadig tilgivelse

Gió mưa rồi cũng trở về
Tình thương rồi cũng, trở về với ta
Tình đời người đã phụ ta
Tình thương rồi vẫn, thứ tha đến cùng

I min verden skal jeg lide hen ad vejen
Hvis min verden skal være ærlig over for
dig
Hvis min verden skal være sørgelig
Skal min verden være enig med dig

Vì
Vì
Vì
Vì

Selve
leve i
Selve
Selve
Selve

Tình đời hay thích đắng cay
Vì đời, tôi phải trau dồi nơi tôi
Vì đời, tôi hết lôi thôi
Vì đời, tôi hết buồn đau ở đời

verden er meget bitter og hård at
verden er rehabiliteret for mig
verden er ikke uordentlig i mig
verden er jeg ikke ked af

đời,
đời,
đời,
đời,

tôi
tôi
tôi
tôi

phải
phải
phải
phải

phong ba
thiệt thà với nhau
buồn đau
cùng người cảm giao

På jorden diskuterer man for meget om
kærlighed
Om hvem man elsker, jeg kan kun elske
og tilgive
Selv om man svigter mig
Er jeg stadig den, der elsker og tilgiver

Thế gian thích chuyện thương bàn
Thương ai tôi chỉ yêu người thứ tha
Mặc dầu người đã phụ ta
Tình thương tôi vẫn thứ tha đến cùng

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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