SỐ 154

NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2016

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.

PHẬT GIA
Kệ
Phật gia tu luyện, ở trong nhà
Khỏi cần tầm Phật, ở phương xa
Tu luyện cho mình, tâm thân tốt
Điển quang phát triển, Phật nơi 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.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Mình đi vào chuà thấy những phần âm là sao?
Buôn Thần, bán Phật là sao?
Lấy đạo, tạo đời là sao?
Tu ở trong rừng có thấy Phật không?
Tu ở nhà, là tu làm sao? Có phải cúng kiến, cầu xin, tụng kinh không?
Người đời nghĩ rằng, tu Vô Vi ngồi thiền, là nhu nhược, làm sao có chí hùng anh?
Trong gia đình có người bị tai biến. Bệnh nầy có lây không?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/01/2016

Odense, ngày 13/01/2016

1309. Hỏi. Mình đi vào chuà thấy những
phần âm là sao?

1310. Hỏi. Buôn Thần, bán Phật là sao?

Đáp: Dạ thưa. Tu Vô Vi có chút ánh sáng, đi
vào chùa thì những phần âm, họ thấy ánh
sáng, họ thích thú, họ theo để mong cơ hội
nhập vào.
Kệ
Tu thiền ánh sáng, sẽ phát ra
Giới âm họ thấy, thật lạ thường
Cố bám theo mình, mong được nhập
Khó tu khó tiến, nếu đi hoang

Đáp: Dạ thưa; Người tu, không hiểu đạo, không
biết tu, đem cái pháp mình tu, nghe lời xu nịnh
tiểu nhân. Làm những việc tham lam bẩn thỉu và
làm mất đi nhuệ khí của người tu.
Kệ
Mất đi nhuệ khí, của người tu
Tinh hoa đất nước, lại tối mù
Bán rẻ linh hồn, cho ma qủi
Lo tu tạo lại, chí hùng anh

Odense, ngày 14/01/2016

Odense, ngày 15/01/2016

1311. Hỏi. Lấy đạo, tạo đời là sao?

1312. Hỏi. Tu ở trong rừng có thấy Phật không?

Đáp: Dạ thưa; Lạm dụng đạo, làm ra tiền.
Tu không tu, làm những chuyện không tốt,
gạt Trời Phật. Sau nầy không có cơ hội ăn
năn. Chết, biến thành con nai vàng, ăn cỏ
non.

Đáp: Dạ thưa. Tu ở trong rừng, thấy thú dữ và
qủi ma. Tu ở nhà mới ngộ Phật.

Kệ

Bác ở nhà, Bác đọc lời nầy, Bác hành thì sẽ hiểu.
Phật ở tại gia.

Lạm dụng đạo làm, lễ Phật Tiên
Chỉ biết vinh danh, để lấy tiền
Lụn bại thân tàn, tâm không tiến
Mất đi chánh khí, Phật môn ta

Pháp lý Vô Vi giúp cho mình tu mau hơn, tốt
hơn. Văn minh và tiến bộ hơn.

Kệ
Văn minh tiến bộ, độ nhơn sinh
Phát triển tâm linh, sửa lấy mình
Dùng điển Di Đà, tu pháp lý
Chánh tâm thực hiện, điển tâm minh
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Odense, ngày 16/01/2016

Odense, ngày 17/01/2016

1313. Hỏi. Tu ở nhà, là tu làm sao? Có phải
cúng kiến, cầu xin, tụng kinh không?

1314. Hỏi. Người đời nghĩ rằng, tu Vô Vi ngồi
thiền, là nhu nhược, làm sao có chí hùng anh?

Đáp: Dạ thưa; Nhà mình cũng là cái chuà,
còn siêu hơn, chùa chỗ khác. Tu ở nhà, tiến
bộ nhiều hơn, mình không cần cúng kiến và
tụng kinh.

Đáp: Dạ thưa; Người đời tham lam, họ không
làm, họ không tu, và cho rằng Phật, tu ngồi
thiền là nhu nhược.

Mình làm những công việc bình thường, rồi
phát hiện: Đạo. Và giác ngộ Đạo.
Bác phải học pháp môn Phật gia, mới thành
đạo.
Kệ
Bác nên học đạo, ở pháp nầy
Không cần tầm Phật, ở nơi xa
Chánh đạo trong nhà, ta phải phục
Tâm, thân, tu sửa, kiến Phật gia

Khi mà họ bệnh nan y, gặp tai nạn, rồi tu thiền
thì họ sẽ thấy; đại bi, đại trí và đại dũng ở Phật
gia.
Kệ
Phật thì thiền tịnh, giác ngộ nhanh
Bác nên ngộ Phật, học pháp thiền
Thế giới người đời, luôn động loạn
Lo tu giải thoát, cảnh phù du

Odense, ngày 18/01/2016
1315. Hỏi. Trong gia đình có người bị tai biến. Bệnh nầy có lây không?
Đáp: Dạ thưa; Bệnh nầy dễ lây. Nhiều gia đình bị mà không biết. Chồng bị, rồi vợ bị và con
cũng bị. Bệnh từ điển xấu sinh ra. Thuốc trị không hết, vì nó là điển. Tu mới hết.
Kệ
Bệnh nầy nó rất, dễ bị lây
Nằm trong điển khí, xáo trộn mình
Máu huyết của mình, không tu học
Lo tu giải thoát, điển giúp nhanh
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Odense, ngày 19/01/2016
1316. Hỏi. Làm sao tránh được bệnh tai biến? Anh có cách nào xin chỉ dẫn, cám ơn.
Đáp: Dạ thưa; Mỗi ngày mình tu, dần dần tâm tánh của mình sẽ ổn định hơn. Đó là Phật giúp
cho mình tránh được cơn nguy biến. Mình phải luyện, uống thuốc Phật, để ngừa. Những gì pháp
môn viết ra, mình nên thực hành.
Kệ
Thực hành sẽ hiểu, rõ chiều sâu
Giúp đỡ cho ta, tránh bệnh tà
Khí huyết của mình, thông chuyển tốt
Thành tâm phát triển, điển tâm minh

Odense, ngày 20/01/2016
1317. Hỏi: Ngồi thiền niệm Phật thấy điển bốc ra nhiều, từ hai chân, không biết hiện tượng đó
là gì, xin anh Thành Lợi giải thích dùm, cám ơn. Bạn đạo.
Đáp: Thưa, đó là hiện tượng tốt, mình được giải, những cái trược trong người. Cố gắng tu nhiều
hơn, và uống thuốc Phật thường xuyên thì sau nầy điển sẽ toả sáng ngay trung tim bộ đầu.
Kệ
Ráng tu cố gắng, điển chiếu thanh
Pháp môn tận độ, của pháp thiền
Giải toả ưu phiền, không động loạn
Lập hạnh hy sinh, tự cứu mình
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN
99. Thơ song ngữ Việt/Danmark

VEND DIG OM

Quay Đầu Lại, Vượt Qua Ta Bà

Dette er princippet om super overlevelse
Der hjælper os med at udvikle tillid til
Gud og Buddha
Kærlighed er opbygget alle steder
Tillid til Buddhas metode genopliver vores
energi

Đây là nguyên lý siêu sinh
Giúp mình tiến hoá tin yêu Phật Trời
Tình thương xây dựng nơi nơi
Tin yêu Phật pháp giúp mình hồi sinh

Fra tidernes morgen indtil nu
Har vi boet i mudrede miljøer med dårlige
hældninger
Ansigtet er trist som sten
Vi er mentalt svage og fulde af sorg

Từ xưa cho đến bây giờ
Người mình đã sống trong vùng bùn nhơ
Mặt mày buồn bã ờ thờ
Tinh thần yếu ớt cũng vì buồn đau

Find Buddhas metoder til at forbedre
dette
Og reetablere den god ånd igen
Med gammelt had og slagsmål
Får vi kun psykisk lidelse

Nay tìm pháp Phật dồi trau
Tu tâm sửa tánh hiền lành hơn xưa
Khi xưa sân hận tranh giành
Chỉ làm mình khổ đọa đày tâm thân

I dag, gennem intelligent meditation
Opdager vi, at vi har været onde i tusinde
år
Lyt til buddhistiske belæringer og ofre
Kom væk fra den gamle dårlige vane

Hôm nay thiền thấy giác minh
Thấy mình hung ác từ bao nhiêu đời
Nghe lời Phật dạy hy sinh
Bỏ đi cái tánh từ xưa bên mình

Går vi den nye vej gennem meditation, så
føler vi os sikre
Køreplanen er klar, den er tilgængelig
med det samme
Derhen, hvor vi skal bruge viden
Tag beslutning om ikke at falde tilbage til
den gamle sti

Đi vào đường mới thấy an
Lộ trình vạch sẵn thẳng đường ta đi
Đi thì phải dụng trí tri
Quyết không tái phạm con đường xa xưa

Da vi skal bære vores lidelse som sol og
regn
Opdager vi, at Buddha hjælper for vores
skyld
Og hjælper os til at vinde over verdens
Satan
Der er ingen, der lider som i gamle dage

Khi mà chịu nắng khóc mưa
Mới hay mới thấy Phật Đà vì ta
Giúp ta qua khỏi Ta Bà
Không còn đau khổ như ngày xa xưa
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Vores sind er ikke langt fra Buddhas sind
I øjeblikket ser vi billedet af Buddha
Og ønsker et inderligt sind
Husk i sindet altid ordene Nam Mo A Di
Da Phat, så er Buddha med os

Tâm mình tâm Phật chẳng xa
Thoáng trong chốc lát hiện ra Phật Đà
Chỉ cần tâm nguyện thiết tha
Trì tâm niệm Phật, Phật Đà bên ta

Ingen er sure på nogen i verden
Og Buddha hjælper os fri fra krise
Hviler vi i Vo Vi meditations princippet
Ser vi altid vores fejl og lærer af dem

Không còn hờn trách Ta Bà
Sao không có Phật độ ta thoát vòng
Sống trong nguyên lý đạo thiền
Luôn luôn cải sửa con đường xa xưa

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

BÁO ĐĂNG THÀNH LỢI BẠN ĐẠO VÔ VI, LÀM CÔNG VIỆC
THIỆN NGUYỆN: TRỊ BỆNH VÀ HƯỚNG DẪN THIỀN ĐIỂN
QUANG TRƯỜNG SANH HỌC MIỄN PHÍ.
ĐƯỢC THÀNH PHỐ NƠI CƯ NGỤ: KHEN NGỢI LÀ NGƯỜI
LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN TỐT TRONG NĂM 2015.
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