SỐ 168

NGÀY 11 THÁNG 06 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.

VÔ VI MAN 2
Kệ
VÔ hình thế giới, ở trên cao
VI thức Trần Gian, ở dưới cùng
MAN nhân quy hợp, trên và dưới
HAI KHÔNG MỘT SÁU, đáo thế gian
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.
1432. Hỏi. Tôi tu thiền, sao hay quên và lẩm cẩm? Có cách nào tu tốt, nhờ chú giúp dùm.
1433. Hỏi. Cháu thấy chú Lợi, tu rất khoẻ, cháu có bệnh Dị ứng và Suyễn, ốm yếu. Muốn hết
bệnh mình phải làm sao? Xin chú chỉ giúp.
1434. Hỏi. Điển làm sao trụ, có người ngồi thiền lắc, và điển chạy rần rần trong người, vậy tốt
không? Nếu muốn không lắc và trụ thì phải làm sao?
1435. Hỏi. Tôi học thiền cũng nhiều năm, mà chưa xác định chính xác, điển là gì. Chú Lợi làm ơn
chỉ dùm, cám ơn Chú.
1436. Hỏi. Giành giựt đạo là sao?
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1437. Hỏi. Tu mà, ác ý là sao?
1438. Hỏi. Học tu, tình đời sao trớ trêu, mình muốn tu, thì có người lại phá, xuyên tạc, nói xấu.
Cái nói xấu của đối phương, nó làm cho mình nổi khùng, nó nghe và thấy mình nói chuyện với
ai, là nó nói mình lấy trai hay lấy gái. Nó nói hoài, tôi chịu không nổi, khùng lên. Cứu hoả, cấp
cứu, nhờ chú chuyển cái điển, cho nó đừng có loạn. Cám ơn chú.
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/06/2016

Odense, ngày 03/06/2016

1432. Hỏi. Tôi tu thiền, sao hay quên và
lẩm cẩm? Có cách nào tu tốt, nhờ chú giúp
dùm. Cám ơn.

1433. Hỏi. Cháu thấy chú Lợi, tu rất khoẻ, cháu
có bệnh Dị ứng và Suyễn, ốm yếu. Muốn hết
bệnh mình phải làm sao? Xin chú chỉ giúp.

Đáp: Dạ thưa. Nói chuyện nhiều, thì nó
cũng hay quên, mình nói ít lại hoặc không
nói thì tốt nhứt. Khẩu khai thì thần và khí nó
không trụ, thành ra chuyện mình hay quên,
mà chuyện đời lại nhớ.

Đáp: Dạ thưa; Mỗi ngày cháu phải siêng năng
uống thuốc Phật ít nhất 2 lần, phương pháp hít
thở điển quang Phật, chú có chỉ cách trong
phương pháp hành thiền, www.voviland.com.
Trong vòng 3 tháng, một thời gian ngắn sẽ dứt.
Mỗi đêm, hoặc sáng sớm, nếu rãnh cháu phải
thiền. Những gì chú viết, cháu nên làm.

Kệ
Làm thinh mật niệm, khẩu bớt khai
Trở lại không quên, phải ngồi thiền
Đừng để tâm mình, theo chúng bạn
Nó làm mê loạn, trí không yên

Kệ

Odense, ngày 04/06/2016

Odense, ngày 05/06/2016

1434. Hỏi. Điển làm sao trụ, có người ngồi
thiền lắc, và điển chạy rần rần trong người,
vậy tốt không? Nếu muốn không lắc và trụ
thì phải làm sao?

1435. Hỏi. Tôi học thiền cũng nhiều năm, mà
chưa xác định chính xác, điển là gì. Chú Lợi làm
ơn chỉ dùm, cám ơn Chú.

Đáp: Dạ thưa; Ngồi thiến mà lắc và điển
chạy rần rần trong người không tốt. Bác
uống thuốc Phật nhiều, cho trược giải ra. Và
tập thể dục Di Đà lạy Phật giải ra.
Muốn trụ điển, thì mình đừng động nói
nhiều.

Dị ứng không còn, mới thấy hay
Suyễn kia tan biến, nếu mình làm
Chỉ có pháp thiền, ban thanh điển
Ráng hành cho đạt, khoẻ mạnh thêm

Đáp: Dạ thưa. Con mắt mình nháy, nháy, nó là
điển. Cái miệng nói cũng là điển. Chữ con viết
cũng là điển. Cơm mình ăn cũng là điển.
Trong điển quang thì nó có trược điển và thanh
điển. Thanh điển nó cứu mình đi lên, còn trược
điển nó diệt mình xuống.

Kệ

Kệ

Hướng về thiền định, trụ trung tâm
Điển tâm linh giải, Bác phải làm
Những gì siêu diệu, con đều nói
Bác chỉ hành siêng, điển trụ liền

Hào quang thanh nhẹ, cứu mình lên
Nếp sống vô tư, cảm nhận hoà
Thiên ân ban rải, tình trong khó
Nhớ lúc hy sinh, nhẫn thật thà
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Odense, ngày 06/06/2016

Odense, ngày 07/06/2016

1436. Hỏi. Giành giựt đạo là sao?

1437. Hỏi. Tu mà, ác ý là sao?

Đáp: Dạ thưa; Người mà đi giành giựt đạo
là tâm đạo họ nghèo, điển quang không có,
thích xuyên tạc, kiến thức đạo và đời không
có. Thích ăn ngon mặc đẹp, hẹp hòi, ích kỉ,
không phát triển tri thức của phần hồn là
một ánh sáng vô cùng thì mới đi giành giựt
đạo. Nói những điều sai trái. Đạo mà chánh
là đem cho người thông minh. Đạo mà tà,
làm cho xã hội và con người u tối.

Đáp: Dạ thưa; Đặc tính ác trược là vốn của họ,
tâm còn phàm tục, sống trong tu, mà tâm đời
vẫn còn đố kị, như ngoài đời. Thấy cái gì, người
khác hơn là đem lòng trừ hại.

Kệ

Tâm xà, khẩu Phật, hiện các nơi
Người đời khó thấy, đạo có ma
Đi đâu cũng thấy, tâm tà ẩn
Kiến thức giúp đời, lại phá tan

Ánh sáng chơn hồn, bỏ vực sâu
Văn minh Phật pháp, phải học đào
Động loạn tham cao, không còn nữa
Giúp mình phát huệ, vượt bễ sâu

Đạo, thì đạo nào cũng tốt, nhưng trong đạo cũng
có nhiều người tâm xà, khẩu Phật.
Kệ

Odense, ngày 08/06/2016
1438. Hỏi. Học tu, tình đời sao trớ trêu, mình muốn tu, thì có người lại phá, xuyên tạc, nói
xấu. Cái nói xấu của đối phương, nó làm cho mình nổi khùng, nó nghe và thấy mình nói chuyện
với ai, là nó nói mình lấy trai hay lấy gái. Nó nói hoài, tôi chịu không nổi, khùng lên. Cứu hoả,
cấp cứu, nhờ chú chuyển cái điển, cho nó đừng có loạn. Cám ơn chú.
Đáp: Dạ thưa; Mình tu thì gặp những người khùng, ăn nói bất chấp và hổn xược. Nó làm cho
cái hỏa hầu của Bác xông lên và Bác muốn đốt đối phương, Bác mà đốt nó, thì hoả với hoả,
cháy lan ra rộng hơn. Đúng không? Thế nên:
Muốn cứu nó, và cứu mình, thì Bác nên cám ơn nó, đến phá mình. Nhờ nó, mà tôi dẹp được hỏa
hầu, trong tôi và trong bạn.
Nhiều người thế gian, và pháp khác, không tu điển quang, đều bị cục HỎA HẦU nó hành.
Nên người ta mang danh tu là thiền sư, mà vẫn bị bệnh.
HOẢ HẦU nó là điển trược.
Kệ
Điển kia rút nhẹ, nếu Bác hành
Tâm tánh hiền lành, lại trẻ trung
Ung dung tu luyện, hành theo pháp
Tránh bệnh tim gan, sống thọ dài
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Odense, ngày 09/06/2016
1439. Hỏi. Tình thương, khi nào thể hiện chính xác và chân thật?
Đáp: Dạ thưa; Lúc mà anh nghèo túng và bị nạn tai. Thì trong lúc nghèo túng và nạn tai, mới
đo lòng mình chính xác và chân thật.
Anh dám can đảm và hy sinh cái thiệt thòi cho mình, và mong giúp được người khác vui và
hạnh phúc. Mình nên biết;
Kệ
Làm lành đều được, Đất Trời khen
Đạo quả do ta, chỉ rõ ràng
Tu luyện pháp nầy, Đạt quả lớn
Người vui ta cũng, trí đạo vui
Odense, ngày 10/06/2016
1440. Hỏi. Tình thương là gì, tại sao con người lại ao ước?
Đáp: Dạ thưa; Tình thương là cái hoàn mỹ, là sự sống, là niềm vui hạnh phúc đời đời bất diệt
của con người, nên người ta muốn có, và tôn giáo muốn tìm.
Ai cũng muốn được tình thương và ai cũng muốn có, người khác thương và chiếu cố.
Đó là lòng Từ Bi quảng đại. Lòng Từ Bi quảng đại là mình cho đi, mà không bao giờ, mong hồi
đáp.
Tình thương là mình biết, thương yêu và quý trọng mình, và quý trọng người khác. Họ và mình
là một sanh linh tuyệt tác, trong càn khôn. Mình không nên và làm hại mình, và bất cứ ai.
Mọi vật và mọi việc, đều có cái hay của nó. Chính nó cũng muốn biểu hiệu tình thương, nhưng
mà tình thương của nó, trong phạm vi hạn hẹp. Thương cái mình yêu thích và ghét cái khác.
Nên mỗi một khiá cạnh của tình thương, và mỗi một khía cạnh, chân lý của riêng họ, chưa có đi
đến hoàn mỹ. Nên người ta khao khát, cố tìm và ao ước.
Con người ao ước TÌNH THƯƠNG và tôn giáo cũng ao ước TÌNH THƯƠNG là bởi vì, mình muốn
có, cái đời đời bất diệt. ĐÓ là sự HOÀN MỸ, HOÀN THIỆN VÀ HOÀN GIÁC.
Kệ
Vẻ đẹp con người, rất thiết tha
Vũ trụ bao la, có bóng hình
Sanh sanh, hoá hoá, ta thời luyện
Học hỏi thương yêu, thiện, mỹ hoàn
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

VÔ VI MAN, đi làm việc thiện, quét rác

Xe và Chổi Ngọc Hoàng

1- Hôm qua quét rác, ở tâm ta
Hôm nay quét rác, ở ngoài nhà
Đường xá bây giờ, nhiều rác quá
Làm sao dọn sạch, hết đây ta?

2. Cầm chổi Ngọc Hoàng, hỏi người qua
Quyết tâm dọn rác, hết đông tây
Lòng hỏi Ta Bà, sao lắm rác?
Chỗ nào người cũng, thải rác ra

3. Nhìn khắp nẻo đường, đâu cũng rác
Làm sao dọn sạch, hết đây ta?
Cầm chổi Ngọc Hoàng, ta đi quét
Lần hồi dọn sạch, rác quanh ta

4. Nhìn lại đoạn đường, sao đẹp quá
Kẻ qua, người lại, ngó thấy ta
Dọn sạch con đường, cho người bước
Thật tâm cống hiến, thiện tâm ta
Vô Vi Man- Thành Lợi Lê
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VÔ VI MAN - QUÉT RÁC
VÔ hình thấy rác, ở trong tâm
Chứa đựng chất dơ, rất phủ phàng
Làm cho khối óc, luôn căng thẳng
Nhứt đầu, nhứt óc, nhứt tâm can
VI thức con người, thích cái to
Nhét vào trong ruột, khối tơ vò
Làm cho cơ tạng, thêm buồn bã
Sanh ra biến chứng, hại tâm mình
MAN nhân bác sĩ, thiền pháp lý
Giúp người giải toả, bệnh tâm can
Đêm tối hành thiền, ngày quét dọn
Cầm chổi Ngọc Hoàng, quét dọn ra
QUÉT ngày, ngày quét, ở tâm ta
Hành thiền, dọn rác, rác phải xa
Sống nếp tu thiền, tâm thanh nhẹ
Sạch nhà mát mẻ, ở nơi ta
RÁC rến bây giờ, bay biến mất
Hết buồn, hết bệnh, ruột tim gan
Nhìn đời đẹp đẻ, yêu thích hát
VÔ VI giúp dọn, thật tâm ta
Kính bái
Vô Vi Man - Thành Lợi
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