SỐ 180

NGÀY 21 THÁNG 10 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.

CỠI TRÓI
Kệ
Hạnh phúc nào thay, điển giúp mình
Thiền tu thanh tịnh, nhớ lời kinh
Gặp chuyện não phiền, nên tha thứ
Giúp mình cỡi trói, nạn binh đao
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.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tại sao đất bị động, có phải là thiên tai không?
Thiên tai là có phải Trời muốn huỷ diệt chúng sanh?
Người tham lam sẽ ra sao?
Làm sao có sức khoẻ tốt, xin anh giúp và chỉ dẫn dùm?
Điển quang làm sao có và phát triển thêm?
Tự xiết cỗ mình là sao và làm sao cỡi ra?
Tham chiến có tốt cho mình không?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/10/2016

Odense, ngày 13/10/2016

1534. Hỏi. Tại sao đất bị động, có phải là
thiên tai không?

1535. Hỏi. Thiên tai, là có phải Trời muốn huỷ
diệt chúng sanh?

Đáp: Dạ thưa. Đất bị động là do cả thế giới
tham lam, con người phá núi, đào hầm mỏ,
hủy nát quả địa cầu thì trái đất bị chênh,
không có quân bình, nên bị động đất. Vả lại
vận tốc quả điạ cầu quay khoảng 1.600 km.
một giờ đồng hồ. Thì đất chỗ nào, mềm và
thiếu là bị xập. Không phải Thiên tai, Ông
Trời làm.

Đáp: Dạ thưa; Mình không hiểu, cái gì thiên
nhiên xảy ra là cho Ông Trời làm. Chính mình
làm.
Con người tham lam, lấy hết tinh tuỷ, dầu, gas,
cuả quả điạ cầu. Làm cho quả điạ cầu thiếu hụt
tinh tuỷ, thì sanh ra bão bùng, ngập lụt, xập
đất, tuyết tan, cháy rừng, núi lửa phun v,v.
Cũng như con người mà mất hết máu và tinh tuỷ
thì sanh ra biến chứng và phải chết.

Kệ
Cân bằng luật định, cuả càn khôn
Tự đứng tự xây, phải chuyển mình
Các con phá hoại, thân hình Mẩu
Làm Mẩu bệnh đau, khắp cả mình

Kệ
Thương tình Trời chuyển, đến người tu
Mách bảo cho con, chớ tham tiền
Sao nầy chẳng có, người nào sống
Nếu mình không dứt, tánh tham lam

Odense, ngày 14/10/2016

Odense, ngày 15/10/2016

1536. Hỏi. Người tham lam sẽ ra sao?

1537. Hỏi. Làm sao có sức khoẻ tốt, xin anh
giúp và chỉ dẫn dùm?

Đáp: Dạ thưa, Người tham thì sẽ bị tàn phế
và bệnh nan y. Nhiều người tu cao cho mình
là Phật và giác ngộ mà vẫn bị tai biến.
Mình tu về điển, điển sẽ chiếu cho mình
sáng suốt ra, nếu không tin lời minh lý trên
thì thử tham nhiều lần thì sẽ rõ.
Pháp nào tu giải, pháp nào tu không giải.
Tại sao người tu cao lại bị. Vì họ không tu
điển quang.
Kệ
Tham lam vốn dĩ, tự hại mình
Phát triển bất thường, hại tánh linh
Cá tánh hung tàn, hay tranh chấp
Quy tâm thiền điển, tất sẽ yên

Đáp: Dạ thưa. Bác lo cho tâm và hành thiền
đúng đắn, vì bệnh sanh ra từ tâm. Tu thiền thì
mình đừng tranh cãi, hờn giận. Đồng thời Bác
phải luyện thêm thể dục Di Đà là lạy Phật. Bác
thường xuyên theo dỏi Báo Phúc Đáp Điển năng,
sẽ đem lại nhiều phương pháp cho Bác tập luyện
để có điển quang tốt.
Kệ
Điển năng sức khoẻ, quý hơn vàng
Chẳng có tốn tiền, chỉ có siêng
Năng luyện cho mình, tu chánh định
Từ bi ánh sáng, Phật chuyển khuynh
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Odense, ngày 16/10/2016

Odense, ngày 17/10/2016

1538. Hỏi. Điển quang làm sao có và phát
triển thêm?

1539. Hỏi. Người tu tự xiết cỗ mình là sao và
làm sao cỡi ra?

Đáp: Dạ thưa; Chịu nhồi quả, thì trí tuệ
ngày càng phát triển.
Đừng làm khôn. Vì tánh làm khôn, tưởng
mình hay, nó dạy cho mình không sáng
suốt, tu có ánh sáng một chút là bị mất. Núi
cao, còn núi khác cao hơn. Người tài còn
người khác tài hơn.

Đáp: Dạ thưa; Tự xiết mình là cái gì mình cũng
chấp, buồn, hận, si mê và cho mình là đúng.

Kệ

Tu Vô Vi, mình phải hành, bỏ ra.
Nếu Bác không hành thì sẽ thụt lùi, tối om.
Thiên đàng không thấy, mà thấy hận thù, ngày
càng nặng hơn.
Kệ

Đĩnh núi Tu Vi, cao tới Trời
Quanh năm phủ tuyết, mới là kinh
Nhọn hoắt như kim, mình may vá
Đứng vào không lũng, bàn chân không

Tự mình xiết cỗ, buộc chật thêm
Cỡi ra rất khổ, nếu không thiền
Bác phải nghĩ liền, ta tu điển
Không nên tham chiến, lấn người ta

Odense, ngày 18/10/2016
1540. Hỏi. Tham chiến có tốt cho mình không?
Đáp: Dạ thưa; Tham chiến chắc chắn không thành công và không có hòa bình. Trái lại tánh
hung tàn, càng ác độc, bệnh hoạn sẽ bành trướng thêm. Làm cho quốc gia nghèo đói, con
người tàn bạo.
Kệ
Ác thú trong rừng, giết hại nhau
Gia tăng hoang dã, chẳng giống người
Tham chiến con người, sanh ác độc
Sau nầy cũng chết, hại cháu con
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Odense, ngày 19/10/2016
1541. Hỏi. Ai có con, có cháu cũng mong muốn con, con và cháu mình hiền ngoan, nhưng tại
sao, con cháu, nó không hiền và ngoan?
Đáp: Dạ thưa; Có gia đình làm cha mẹ thì mong mỏi con cháu mình hiền ngoan.
Còn trẻ chưa lập gia đình, thì chưa tới lúc, mong mỏi, con em mình hiền và ngoan.
Hung thì đem đến sự không may mắn cho bản thân và gia đình.
Chỉ có cách tu thiền, mong mỏi, luồng điển thanh nhẹ của mình, để ảnh hưởng nó.
Kệ.
Mong mỏi người đời, học điển quang
Mới đem đất nước, được sang giàu
Bản tánh chơn thành, thông minh có
Thanh bần, hạnh đức mới vinh quang
Odense, ngày 20/10/2016
1542. Hỏi. Người hiền vẫn bị nạn tai và bệnh tật tại sao?
Đáp: Dạ thưa; Người hiền cũng nên tu thiền. Vì tiền kiếp đã có nạn và trược trong bản thể còn
ứ đọng. Nên tai nạn đến và bệnh hoạn cũng đến.
Mình tu về điển, mới giải được nghiệp chướng trong bản thể và máu huyết mình. Máu huyết
mình tích tụ từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Tu về điển quang, mình có lợi nhiều lắm,
khỏi mất tiền đi Bác Sĩ.
Anh tốn hết cả gia tài, cũng không hết bệnh. Bệnh từ điển trược nó sanh ra. Mình bệnh con
cháu mình cũng bệnh theo.
Kệ
Ngày nay Pháp lý, nói đuôi đầu
Con người bị bệnh, tới đời sau
Trong máu cuả mình, sanh ra bệnh
Tu thiền thanh lọc, máu Phật thanh
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21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT
12. VẦN Ô
Đây là mẫu chữ vần Ô
Trước tiên phải có, Ông Bà Tổ Tiên
Hy sinh thành lập địa hình
Ông Bà vất vả, bỏ mình vì ta

13. VẦN P
Đây là mẫu chữ vần P
Mình nên Phục vụ, mọi người hay hơn
Phương châm làm phước cho người
Giúp người khỏe mạnh, sống lâu thanh bình
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

118. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

JORDSKÆLV I PENTAGONHUSET I
WASINGTON DC.
DEN 23/08/2011
Pentagons hus bliver ramt af jordskælv
US regering er chokeret
Vi tror, at det ikke sker for os
Men stedet er blevet ramt og er i brand
På dette sted er der meget sikkerhed
Ulykker er der aldrig sket, man tror det
varer evigt
Nu er det sket
Man skal overraskes over, hvad der sker

ĐỘNG ĐẤT XÃY RA TẠI PENTAGON
WASHINGTON DC.
Ngày 23/08/2011
Kỳ nầy động đất ở Pentagon
Làm cho chính phủ, giựt mình tởn kinh
Nghĩ rằng mình chẳng hề sao
Ai dè đất động, tại ngay chỗ nầy
Chỗ nầy là chỗ an ninh
Không bao giờ có, nạn gì xãy ra
Bây giờ việc đã xãy ra
Ông không ngờ được, chuyện gì gây ra

Vi kunne tænke meget langt
Om himlen, havet og jorden
Men jordskælv gør os urolige
På dette sted, hvor vi sidder

Chuyện gì Ông nghĩ cũng xa
Trên Trời dưới biển, chỗ nào cũng xuyên
Chuyện nầy mình nghĩ chẳng yên
Đất thì nó động, ở ngay mình ngồi

Man bliver irriteret over
At man er klog, men man ikke forstår
Nu vil jeg tegne
For at vise, hvad der sker i
Pentagonhuset

Nghĩ qua nghĩ lại bực mình
Thông minh thì có, mà tìm không ra
Bây giờ con sẽ vẽ ra
Để cho Ông thấy, tại sao ở Pentagon nầy!

I gamle dag havde vi ikke mange
bygninger
Jorden blev mindre ramt og alle steder
var i ro
I dag har vi bygget alt for mange huse
Høje og tunge bygninger er groet op
mange steder

Khi xưa chưa có nhiều nhà
Đất thì không động, chỗ nào cũng yên
Hôm nay lại quá nhiều nhà
Cao tầng địa ốc, xây nhà khắp nơi

Der udvikles og udvikles
Det viser sig, at det ikke stopper med
vores super økonomi
Når jordskælv kommer, så stopper vi
Det er for meget, vi bygger

Chỗ nào phát triển, phát thêm
Làm cho lớn mạnh, mạnh thêm chẳng
ngừng
Tới chừng đất động phải ngừng
Đừng nên xây quá, quá nhiều nhà cao

Arealerne i New York og Washington er
for små

New York, Washington diện tích nhỏ nhoi
Mình xây nhà cửa như là núi cao
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Vi bygger høje hus ligesom bjerge
Og jorden kan ikke bære
Vi flytter sten fra bjergerne til husene

Làm sao đất chịu nổi đè
Bao nhiêu quả núi, ta dời vào đây

Vi har også brugt metaller
Og bygget tungt, store solide huse
Nu skal vi tænke os om

Ông còn dùng sắt, nhôm, đồng
Xây nhà kiên cố, nặng trì đất thêm
Bây giờ ta nghĩ lại xem

Huse er for tunge og arealer er for små

Cửa nhà quá nặng đất thì nhỏ nhoi

Washingtons og New Yorks jord er
ligesom et tæppe
Huse er opstået som bjerge
Og hvordan skal jorden klare den?
Hvis vi har overset det, så bliver vi
chokerede

Đất Washington, New york như tấm thảm
mềm
Bao nhiêu nhà cửa như là núi cao
Làm sao đất chịu nổi đè?
Nếu ta nhìn kỹ, kinh hoàng tởn kinh

Jordens hastighed roterer meget stærkt
Omdrejningen er mere end et tusinde
kilometer per time
Og undergrunden er blød
Plus tungt trykket under byernes
bygninger

Bây giờ vận tốc địa cầu
Quay nhanh hơn cả ngàn cây số giờ
Dưới lòng đất cũng đã mềm
Cộng thêm sức nặng, cả thành phố xây

Konklusion:
Oven på jorden er byen for tung
Nede er undergrunden, kun vand
Ude i rummet roterer jorden
Steder, hvor der er for stor belasting
bliver der ulykke eller katastrofer

Tổng kết:
Bên trên thành phố nặng trì
Dưới đất thì loãng, chỉ là nước thôi
Bên ngoài quả đất xoay nhanh
Chỗ nào quá cỡ, hoàn toàn nạn tai

Hvilke store byer er store som bjerge!
Vi kunne ikke se det
Fordi vi er grådige!
Jorden er blød som et tæppe

Thành phố giống như núi cao!
Người thì có mắt, mà nhìn không ra!
Tại gì ta quá tham lam!
Đất thì mềm dẻo, như là thảm đi!

Jordskælv er der sket
Det vil forsætte, hvis vi stadig er grådige
Hvis vi bygger mere og mere
Jorden kan ikke klare den og mennesker
dør

Động đất thì đã xãy ra!
Sẽ còn tiếp tục, nếu mà còn tham
Nếu xây phố xá cho nhiều
Đất không chịu nổi, người ta chết nhiều

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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Con người tham lam, làm
Động Đất, Sóng Thần
Tsunami

Con người học thiền, hết
tham thì đất không xập

Hong Kong là dảy núi mới
mộc

London là dảy núi mới mộc

Tokyo là dảy núi mới mộc

New york là dảy núi mới mộc

Vận tốc trái đất xoay khoảng
1.700 km/1 giờ

Đất không quân bình, gây
sóng Thần Tsunami
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