SỐ 155

NGÀY 01 THÁNG 02 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.

Đệ Tam Thần Nhãn
Kệ
Tu thiền luyện đạo, pháp Vô Vi
Đệ tam thần nhãn, sẽ mở liền
Sẽ thấy con người, trong cuộc sống
Khổ đau buồn tủi, chết chẳng an
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.
1318. Hỏi. Làm sao mình thấy được cảnh giới cao; điển của đối phương tu nhẹ như thế nào?
1319. Hỏi. Tu Vô Vi, như anh nói; con mắt thứ ba sẽ mở ra. Có thật không? Làm sao mở đệ tam
thần nhãn, anh đã mở chưa, xin cho biết.
1320. Hỏi. Vô sắc giới là giới nào?
1321. Hỏi. Cõi hư không là sao, Thành Lợi, có biết không, xin cho biết?
1322. Hỏi. Khi đệ tam thần nhãn mở ra, mình cảm nhận nó ra sao và sẽ có hiện tượng gì?.
1323. Hỏi. Mình tu đạt được cảnh giới Hư Không đó để làm gì?
1324. Hỏi. Thông thiên nhỉ, mình có nghe biết chuyện thần tiên, qủi ma, là sao? Anh có biết

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

1
Emai: bandao4p@gmail.com

không, xin cho biết.
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/01/2016

Odense, ngày 23/01/2016

1318. Hỏi. Làm sao mình thấy được cảnh
giới cao; điển của đối phương tu nhẹ như
thế nào?

1319. Hỏi. Tu Vô Vi, như anh nói; con mắt thứ
ba sẽ mở ra. Có thật không? Làm sao mở đệ tam
thần nhãn, anh đã mở chưa, xin cho biết.

Đáp: Dạ thưa. Dụng tâm, chăm chỉ thực
hành, cái thực hành của mình vượt qua tam
giới của thiên không và tiến tới vô sắc giới.
Khi mà vượt qua vô sắc giới thì nó là hành
trang giúp mình để phân biệt điển quang.

Đáp: Dạ thưa; Anh tu, như tôi tu, anh tu, như
tôi nói, anh sẽ có con mắt thứ ba. Con mắt thứ
ba giúp anh hiểu trước hơn người khác 50 năm,
100, 500 năm.v.v. Khi mà anh có đệ tam thần
nhãn anh mới tin, tại sao người ta thờ con mắt.

Kệ

Kệ

Điển quang di diệu, của pháp thiền
Tiến hoá không ngừng, đạt lý siêu
Đại giác tam không, còn tu mãi
Siêu giác chơn hồn, vật trống không

Vô Vi chứng thực, đệ nhãn tam
Thấy xa thông suốt, rõ hành trình
Cá tánh con người, năng tu luyện
Nhãn thần xuất hiện, giữa trán ta

Odense, ngày 24/01/2016

Odense, ngày 25/01/2016

1320. Hỏi. Vô sắc giới là giới nào?

1321. Hỏi. Cõi hư không là sao, Thành Lợi, có
biết không, xin cho biết?

Đáp: Dạ thưa; Vô sắc giới là cảnh giới tối
cao Vô Vi, không có ngũ sắc, không có ngũ
quan, và huyền sắc huyền quan. Chỉ đơn
độc một màu hư vô trống không. Nhưng
màu trống không, rất là huyền bí, nó sinh ra
diệu hữu và muôn vật.

Đáp: Dạ thưa. Ở cõi hư không là giới Trời Phật
giúp cho mình trí huệ trở thành đại định. Cõi Hư
không, màu xám huyền huyền, tịch tịch. Chung
quanh chỉ có một mình mình, vắng lặng, không
không. Một hồn thơ siêu diệu.

Kệ

Kệ

Vô hình vô tướng, mới Vô Vi
Cảnh giới huyền vi, rất hưũ tình
Vật vốn vô hình, sanh từ đó
Từ không có trước, hữu hình sau

Hư không tôi luyện, chí hùng anh
Đại định kiên tâm, phải đối đầu
Bốn phương tám hướng, hành không hoại
Trầm mình không khuất, vượt bễ dâu

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

2
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 26/01/2016

Odense, ngày 27/01/2016

1322. Hỏi. Khi đệ tam thần nhãn mở ra,
mình cảm nhận nó ra sao và sẽ có hiện
tượng gì?.

1323. Hỏi. Mình tu đạt được cảnh giới Hư Không
đó để làm gì?

Đáp: Dạ thưa; Trước hết anh giật mình, hết
hồn. Hỏi tại sao giữa trán, xuất hiện ra con
mắt. Lúc nầy cái nhìn thấy của anh khác lạ
hơn người thường, anh sẽ thông ba cõi Thiên
Địa Nhân.

Đáp: Dạ thưa; Mình tu, phải đạt tới đó để
chứng và biết. Thế nào là sự văn minh của Trời
Phật bao la vĩ đại.
Văn minh của nhơn loại còn bị hoại nát và giới
hạn, so giới Hư không bất diệt.
Nếu mà không có cảnh Hư không thì vạn vật và
vũ trụ không phát triển tới cõi Trời Thượng Đế.

Kệ
Đệ tam thần nhãn, sẽ hiện ra
Giữa trán trung tim, thấy giật mình
Bác hiểu chuyện đời, trong nháy mắt
Lạ kỳ chứng thật, mắt thứ ba

Kệ
Hư Không vĩ đại, rất bao la
Học hỏi thiết tha, quý Đất Trời
Vũ trụ linh hồn, cao tiến mãi
Đời đời bất diệt, chẳng hề phai

Odense, ngày 28/01/2016
1324. Hỏi. Thông thiên nhỉ, mình có nghe biết chuyện thần tiên, qủi ma, là sao? Anh có biết
không, xin cho biết.
Đáp: Dạ thưa; Lỗ tai Bác, nó xuất hiện ra con mắt. Bác mới giật mình. Nghe mà thấy rất
xa, ngàn dặm.
Lỗ tai thông thiên nhỉ, Bác có thể nghe tiếng nói của, Ma, Qủi, Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Bác cũng có thể nghe, cát, đá, sỏi, cây, thú thì thầm.
Khi Bác nghe người khác nói, thì cái cảnh đó tự nhiên diển ra cho Bác nghe, mà thấy cảnh bên
kia.
Lỗ tai nầy, Bác có thể nghe, Trời Phật, đôi khi truyền cấp bách, cho Bác nghe.
Kệ
Tu không, tu thiệt, lại hỏi thăm
Ráng luyện cho chăm, khỏi lụy phiền
Muốn biết chuyện đời, cho minh chánh
Tu thiền, hành thật, sẽ giác nhanh
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Odense, ngày 29/01/2016
1325. Hỏi. Hỏi chuyện tu, mà không tu, có tội không?
Đáp: Dạ thưa; Thời nầy tu dễ hơn, sướng hơn thời xưa, người ta tu sẳn, không dấu diếm, giúp
cho mình tu nhanh hơn. Giác ngộ nhanh hơn.
Bạc triệu Us cũng không mua được điển quang và giác ngộ.
Không tu thì uổng cho một kiếp. Làm con người khổ lắm, gặp dịp tốt thì nên tu.
Tu nên tin. Tin, người ta giúp.
Kệ
Thời nầy tu sướng, gặp minh sư
Chỉ dẫn cho ta, rất thật thà
Tin tưởng tâm mình, tu giải thoát
Khỏi còn khổ cực, chết thế gian

Odense, ngày 30/01/2016
1326. Hỏi: Muốn tu thành đạt, thì mình làm sao?
Đáp:Dạ thưa; Siêng năng thực hành thì sẽ đạt. Người đi trước đạt, người đi sau dễ đạt hơn.
Bởi vì họ ghi ra chữ nghĩa dẫn chứng dùm mình, tu khỏi lạc.
Tu giải thoát kiếp làm người, làm người tham lam, khổ đau, cúi lòn, còng lưng, bệnh tật, chết.
Tu Vô Vi giải thoát, tiến tới Phật. Đời nầy tu rất dễ, chỉ cần mình, thực tập hành, như người đi
trước.
Thật tâm tu thì sẽ được, pháp nầy không có khó.
Chỉ dẫn cho người già, người ngoại quốc tu được.
Chỉ có ngại, con người muốn đạt, không tin, không quyết tâm, tu giải thoát.
Bác tu, Bác sẽ ít bệnh hoạn và sống trường thọ thêm hy vọng 100 tuổi. Trời ban.
Con chứng được nguyên lý sống thọ. Mình phải luyện điển quang.
Kệ
Trời ban thông điệp, pháp Vô Vi
Sống thọ trăm năm, phải luyện đào
Ý chí của mình, tu đúng pháp
Điển quang Trời giúp, sẽ sống lâu
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Tết nguyên đán Bính Thân 2016

Năm nay tết đến, chúc Bác Cô
Hiền huynh, hiền tỷ, đạt điển lành
Tu luyện cho mình, thân tâm nhẹ
Sống lâu khỏi bệnh, đạt niềm vui
Kính Lời
Bạn đạo, Thành Lợi Lê
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

100. Thơ song ngữ Việt/Danmark

SUPER HLÆLP

SIÊU ĐỘ

Menneskers forståelse er forskellig
I meditation er vi lige
Samme sted sammen
Og udenfor dominerer ondskaben

Người thì có kẻ thấp cao
Người tu thì chẳng có, thấp cao chỗ nào
Chỗ nào cũng giống với nhau
Chỗ nào cũng có, trược hoành khắp nơi

Hvor kan man gå hen og få belastninger?
På arbejdspladsen og i hjemmet er der
ingen fred
Derfor er det svært at få ro i sindet
Åndedrættet har besvær og vanskeligt
ved at glemme verden

Đi đâu cũng bị tơi bời?
Từ nơi làm việc, ở nhà chẳng yên
Thế nên tâm dạ khó yên
Bệnh tình khó thở, khó quên việc đời

Fordi livet har katastrofer
Ønsker vi at afslutte lidelse og elske os
selv
Fordi vi har svigtet vores sind
Har ånden ikke plads og guld slottet
forsvinder

Vì đời phải bị tai ương
Muốn cho hết khổ, phải thương lấy mình
Thương mình bỏ vỡ cái tâm
Hồn không có chỗ, ngự trong cung vàng

Dagen giver os Buddhas metode
Lær at reparere og sjælen kommer til
Nirvana
Lær Buddhas metode ordentligt
Og sindet ændrer karakter i forhold til
gamle dage

Hôm nay pháp Phật ân ban
Học tu sửa lấy, hồn sang Niết Bàn
Quy y Phật pháp đàng hoàng
Từ đây sửa tánh, đàng hoàng hơn xưa

For at holde op med at hade hinanden
Skal vi udforske livet med lidelse og lære
fra sjælen
Det er en gammel historie at vi ønsker
berømmelse
Nu ophører vi med at ville være et navn i
verden

Bỏ đi cái tánh ghét ưa
Sống đời kham khổ, học tu phần hồn
Xưa nay thích chuyện danh tôn
Hôm nay dẹp chuyện, tôn danh ở đời

Vidunderligt at lære sandheden
Ok, at tage det, som det er, Guds lov kan
vi godt lide
Når vi renser vores liv
Kommer åndens energi i Himmel rummet

Học thời chân lý tuyệt vời
Có sao, chịu vậy, mới ưa luật Trời
Bao giờ dẹp hết sự đời
Vượt tầng điển giới, ở ngoài không gian
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Ikke græde og ikke skrige
Så skal vi hjælpe vores egen sjæl
Møde panikken med livet
Vi mediterer, vågner op og ser at vores
sjæl har været fængslet

Không còn khóc lóc kêu vang
Mới mong siêu độ, phần hồn nơi ta
Cuộc đời phải gặp phong ba
Mới tu, mới thức, hồn đang bị tù

Som fanger kan vi lære at meditere
Vi føler os beskadiget og befinder os i en
sårbar tid
Livet er altid fyldt med diskussion
Hvordan stopper vi banditternes vej?

Tù thì mới chịu ngồi tu
Thấy mình hư hỏng, thấy mình gian
manh
Cuộc đời cứ mãi biện tranh
Làm sao dứt hết, đoạn đường lưu manh?

Vi kan ikke stoppe det gamle mønster
Døden forbinder os med vores gamle
historie
Heldigvis har vi Buddhas metode
Den viser os vores fejl

Xưa nay cứ sống giựt giành
Chết thì cũng buộc, giựt giành mang theo
May nhờ phép Phật đem theo
Chỉ cho ta biết, cái sai của mình

Vores åndelige sjæl er vågnet op igen
Har lært at forstå fortiden mere skånsomt
Når vi mediterer, kommer vi ud af regn*
og skyer*
Vi løser vores problem i livscyklussen

Tâm linh mới tỉnh phần hồn
Dạy cho hiểu đạo, hiền lành hơn xưa
Tu thì vượt khỏi mây mưa
Phá tan nổi khổ, trầm luân ở đời

Vi lever med sandheden
Med vejledning om vejen frem samt i
meditation
En dejlig tid med intensiv undersøgelse af
sandheden
Samme undersøgelse, på samme måde,
så kommer vi op til Paradis igen

Sống trong chơn lý hợp thời
Cùng nhau dìu tiến, trên đường tu tâm
Học thời chơn lý diệu thâm
Cùng chung học hỏi, cùng đường thăng
Thiên

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

kommer vi ud af regn* og skyer*= kommer vi ud af prolemmer.
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