SỐ 162

NGÀY 11 THÁNG 04 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.
CÀN KHÔN ĐIỂN

Kệ
Điển nầy xuất phát, ở càn khôn
Phật tánh chúng sanh, luyện cứu mình
Tâm tánh thiển lành, minh trở lại
Hết còn bại hoại, ý tâm ma
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.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Trời ban cho mình không thiếu cái gì là sao?
Trời ban cho mình đầy đũ. Tại sao có người tàn tật và không may mắn?
Biến hoá là sao?
Dân bích ngọc là sao?
Chết vì nước hy sinh thân mình có đúng không?
Ngàn năm tranh đấu, cho hòa bình, và tại sao không hòa bình?
Song tu đời đạo, giải tâm trần, là giải như thế nào?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 2/04/2016

Odense, ngày 3/04/2016

1379. Hỏi. Trời ban cho mình không thiếu
cái gì là sao?

1380. Hỏi. Trời ban cho mình đầy đũ. Tại sao có
người tàn tật và không may mắn?

Đáp: Dạ thưa. Trời ban cho mình có cái
thân; đầy đũ mắt, tai, mũi, miệng và chỉ rõ
đầy đủ thật thà.

Đáp: Dạ thưa; Những người tàn tật, không may
mắn là do mình không hiền ở kiếp trước. Nhưng
cũng có cái duyên để mình TU, học hỏi và trả nợ
ở kiếp nầy. Tương lai sau nầy chắc chắn sẽ may
hơn.

Kệ
Quý giá thân người, đũ mắt, tai
Mũi, miệng vui tươi, nở nụ cười
Cá tánh con người, trong ánh sáng
Tham thiền học đạo, tạo nghĩa ân

Kệ

Odense, ngày 4/04/2016

Odense, ngày 5/04/2016

1381. Hỏi. Biến hoá là sao?

1382. Hỏi. Dân bích ngọc là sao?

Đáp: Dạ thưa; Tu ở đâu không thấy sự biến
hoá. Nhưng Bác tu Vô Vi thì sự biến hoá
mầu nhiệm chắc chắn sẽ trở về. Hành đúng
thì sẽ thấy.

Đáp: Dạ thưa. Người tu Vô Vi, là con của
Thượng Đế, gọi là dân bích ngọc. Phải tu thật
lòng thì mới được, không tu thì cũng bị đoạ như
thường.

Kệ

Kệ

Pháp nầy giúp Bác, tiến hoá nhanh
Mới thấy trược thanh, điển tâm hành
Chiếu rọi cho mình, tăng ánh sáng
Biến thành ngọc bích, một không hay

Ngày đêm tu học, luyện tâm thân
Điển quang của Phật, mới hồi về
Tâm tánh của mình, thanh lọc mãi
Đừng nên giải đải, luyện bích dân

Kiếp nầy khổ sở, cũng bởi ta
Xưa kia làm quấy, chẳng nghĩ gì
Hôm nay tánh lành, tu học lại
Sau nầy sáng lạn, ở tương lai
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Odense, ngày 6/04/2016

Odense, ngày 7/04/2016

1383. Hỏi. Chết vì nước hy sinh thân mình
có đúng không?

1384. Hỏi. Ngàn năm tranh đấu, cho hòa bình,
và tại sao không hòa bình?

Đáp: Dạ thưa; Nhiều người chết vì nước hy
sinh thân mình chết và cũng có người thành
phế binh. Sau một thời gian xã hội cũng
quên. Người Phế binh sống khổ sở và ăn
năn, sau khi giết nhau, ở Mỹ phế binh, họ tự
tử rất nhiều. Mình giết họ và họ giết mình.

Đáp: Dạ thưa; Ngàn năm không hòa bình, là
lãnh đạo, không tu tâm, làm sao hiểu đạo, ngộ
đạo, mà LÃNH ĐẠO.

Kệ

Kệ

Giết qua, giết lại, hại lấy nhau
Chi bằng tu thiện, chớ đánh nhau
Lãnh đạo nước nhà, nên tu học
Không còn chết chốc, hại chúng sanh

Tham lam một khối, cả bầu Trời
Thế giới con người, phải bệnh đau
Chiến tranh tan nát, con người tận
Song tu đời đạo, giải bệnh trần

Đâu có lãnh tụ nào chịu tu, đời đạo.

Odense, ngày 8/04/2016
1385. Hỏi. Song tu đời đạo, giải tâm trần, là giải như thế nào?
Đáp: Dạ thưa; Xưa nay, mình dùng trí thức đời, dùng tâm đời giải không được.
Hôm nay Đời Đạo song tu, mình nên dùng điển quang, Vô Vi trường sanh học hóa giải.
Tâm đời, trí thức đời, chỉ là lý thuyết suông. Không có sự dùi mài, bằng tâm điển.
Khiến trí thức đời, không thức tâm. Trần trược, vẫn trần trược.
Dùng nguyên lý càn khôn. Điển và đạo pháp của Phật gia, mới giải tỏa tâm, trần tục của mình.
Kệ
Giải toả não phiền, chấp hai tay
Cúi đầu kính cẩn, nguyện dị tha
Sám hối ăn năn, tu thiền tịnh
Đạo tiến trung hoà, cứu lấy ta
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Odense, ngày 9/04/2016
1386. Hỏi. Dùng nguyên lý càn khôn là nguyên lý gì?.
Đáp: Dạ thưa; Càn là Trời, Trời là Tâm. Tâm, Trời: là điển Hổn Ngươn nguyên khí.
Khôn là Đất. Đất tạo ra thân thể mình. Càn, khôn có điển và mình cũng có điển.
Điển càn khôn là điển âm dương.
Điển âm dương thì nằm bên ngoài mình, và bên trong người mình, không hợp nhất.
Dụng pháp Vô Vi trường sinh học và lấy điển âm dương điều trị mình.
Dùng tâm lẫn thân, luyện càn khôn. Càn khôn là tất cả.
Kệ
Càn khôn vũ trụ, ở trong ta
Thống nhất một nhà, sẽ ngộ ta
Vũ trụ có gì, ta có nấy
Tất cả là ta, quý vạn nhà
Odense, ngày 10/04/2016
1387. Hỏi. Đạo pháp của Phật gia, là đạo pháp gì?
Đáp: Dạ thưa; Đạo pháp của Phật gia, là pháp thiền điển quang, tu tại gia. Nhanh hơn, đơn
giản hơn, khoa học hơn và văn minh hơn. Vô Vi Trường Sanh Học.
Phật ngày nay không còn bị giam trong chùa nửa, Phật hiện diện tại gia, để giúp đỡ chúng sanh
tu giác ngộ nhanh hơn. Tu ở tại gia, sẽ thấy Phật độ.
Các Thầy ở trong chùa đốt nhang, làm Phật ngộp thở, nên Phật phải ra đi, đến tận nhà, độ
chúng sanh tu. Tu thiền Vô Vi tại gia sẽ hiểu.
Kệ
Phật giúp chúng sanh, tu ở nhà
Người nào trung hiếu, tu tại gia
Sẽ thấy thiên tình, ban ánh sáng
Cho người thành thật, muốn tu thân
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

107. Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch
ÅRSAGER TIL STORME, ORKANER OG TORNADOER SAMT OVERSØMMELSER.
VI KAN STOPPE DEM!
Nguyên Nhân GIÔNG BÃO VÀ LŨ LỤT THIÊN TAI
MÌNH STOP NÓ ĐƯỢC

Vinde, storme og orkaner samt tornadoer
Naturkatastrofer er ikke Guds skyld
Vi er ikke ærlige og tager ikke hensyn
Vi tager al energi fra jorden

Gió giông, giông gió, bão bùng
Thiên tai nào phải, do Trời gây ra
Con người chẳng có thiết tha
Lấy đi sinh khí, Đất lành khắp nơi

Så skaber vi jordens ruiner
Jorden mangler energi og er syg
Jorden ønsker sig rask igen
Som alle ting må den kæmpe for at leve

Khiến cho Đất phải rụng rời
Thiếu đi sinh khí, Đất thời bệnh đau
Đất thì cũng muốn hết đau
Cũng như mọi vật, sống thì phải vươn

Jorden vil gerne overleve
Derfor skal jorden hente kraft tilbage
Så skaber jorden orkaner og tornadoer
Forårsager katastrofer i hele den
menneskelige verden

Thế nên Đất muốn sinh tồn
Phải thu Điển lực, bồi vào sức tinh
Thế nên sanh cảnh bão bùng
Gây ra tai họa, khắp vùng nhân gian

Folk har grædt og skreget
Mennesker er døde og huse er i ruiner
Alle har forfædre
Mor, far, ægtefæller og søskende

Nhân thì kêu oán, khóc than
Người thì chết chốc, tan hoang cửa nhà
Ai ai cũng có ông bà
Gia đình cha mẹ, vợ chồng, anh em

Nu er livet hærget
Vi har mistet familiemedlemmer og
slægtninge
Vi lever, men vi tænker altid på at dø
Vi frygter fremtiden og ulykker vil
forsætte

Giờ thì cuộc sống tan hoang
Gia đình mất hết, người thân chẳng còn
Sống thì nghĩ chuyện mất còn
Tương lai sợ hãi, tai ương tới hoài

Mange lande er ramt af katastrofer
Vi har ikke opdaget det og ikke fundet
årsagen
Hvorfor er klimaet unormalt?
Hver dag er vi ramt af flere katastrofer
Fordi jorden har fået kræft og influenza
Taber den marv materiale og for mange
vitaminer

Nước nào cũng bị nạn tai
Sao không thức tỉnh, mà truy sự tình
Tại sao, giông bão bất bình
Ngày nào cũng có, gây nhiều tai ương

Tại vì, Đất đã bị ương
Mất đi chất tuỷ, chất tinh quá nhiều
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Folk er ikke venlige nok
At ødelægge Jorden er for meget
grådighed
Derfor lever jorden i ruiner ligesom et
sygt menneske
Der hiver efter vejret hver eneste gang
For at overleve skal jorden hente energi
tilbage; på den måde skaber den orkaner
og tornadoer
Det er et tegn til os om, at jorden
mangler god energi
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Con người chẳng có biết điều
Phá đi trái Đất, tham lam quá nhiều

Thế nên Đất phải tiêu điều
Sống thì hoi hóp, ráng kìm vậy thôi
Sinh ra giông bão khắp Trời
Đó là dấu hiệu, thiếu nhiều dưỡng sinh

Kính bái
Thành Lợi Lê
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