SỐ 182

NGÀY 11 THÁNG 11 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.

TÌNH SIÊU
Kệ
Thiên tình chất chứa, ở nơi nơi
Khai mở điển tâm, học pháp tòng
Quy thuận tình Trời, luôn tiến bước
Trở về cố quốc, học tình siêu
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.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Khối óc điển quang khó thông là sao?
Tu cao, mà thức hoà đồng chưa mở là sao?
Sân si là sao?
Thức hoà đồng mở thì sao?
Ôn tồn là sao?
Ngược lại với ôn tồn là sao?
Nhiều nhà tu cũng nói giải sân si, nhưng không giải được, lại càng nóng tánh, chửi và
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đánh nhau, lý do gì, họ giải không được?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/11/2016

Odense, ngày 03/11/2016

1551. Hỏi. Khối óc điển quang khó thông là
sao?

1552. Hỏi. Tu cao, mà thức hoà đồng chưa mở
là sao?

Đáp: Dạ thưa. Là tâm mình cứ dính chuyện
đời. Chuyện, đường, tiêu, muối, cái gì cũng
dính vào tâm, làm cho thần hồn bất ổn,
động loạn càng động loạn thêm, suy nghĩ
lung tung, giải quyết không minh, hay cầu
xin và cúng lạy.

Đáp: Dạ thưa; Thức hoà đồng chưa mở thì thấy
một khía cạnh nhỏ cuả đạo mình, tưởng mình tài
ba, số một và sanh ra tánh công cao, ngạo mạn.
Khinh khi mọi người, thích người tưng bốc và
nịnh bợ. Không biết mình là con mọt, con sâu.

Khối óc mình, không nên đem vào những
chuyện, không cần thiết.
Kệ
Tu thiền đừng có, thích yêu đương
Chuyện muối, ớt, tiêu, chớ dính vào
Nó sẽ sanh ra, nhiều biến động
Làm cho uất ức, điển khó thông

Kệ
Hoà đồng chưa mở, điển bất quang
Ích kỉ trong ta, khó thấy mình
Ăn hại lộc Trời, không hổ thẹn
Sống trong tình trạng, mọt chúng sanh

Odense, ngày 04/11/2016

Odense, ngày 05/11/2016

1553. Hỏi. Sân si là sao?

1554. Hỏi. Thức hoà đồng mở thì sao?

Đáp: Dạ thưa, Sân là bệnh, si là loạn.

Đáp: Dạ thưa. Thức hoà đồng mở thì mình kính
trọng mọi người nhiều hơn. Thấy mình thiếu nợ
cả càn khôn, lo ăn năn sám hối. Ai ai cũng bình
đẳng như nhau, không thấp, không cao, mình
mới chia sẽ những cái tốt đẹp cho chung.

Kệ
Tham sân *Tiên Bái, khắp nơi nơi
Khó thoát trùng khơi, sóng biển đời
Nó dập cho mình, thân tan nát
Lo tu điển pháp, tránh nạn tai
*Tiên Bái = Tai Biến

Kệ
Hoà đồng một thức, khó tầm ra
Bình đẳng Phật gia, kính mọi nhà
Sẽ thấy con đường, trung chính giữa
Thẳng đường, thắng lối, dạo càn khôn
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Odense, ngày 06/11/2016

Odense, ngày 07/11/2016

1555. Hỏi. Ôn tồn là sao?

1556. Hỏi. Ngược lại với ôn tồn là sao?

Đáp: Dạ thưa; Ôn tồn là người biết thương
người, trọng người, sống hài hòa cùng nhau
chia sẽ những buồn đau, khổ sở.

Đáp: Dạ thưa; Ngược lại với ôn tồn là động loạn
và sân si. Tánh hòa đồng không có, thích cái
nầy, thích cái kia. Cái gì cũng tham lam, giành
giựt. Chỉ biết mình, không nghĩ tới ai. Suốt ngày
trong tánh ích kỉ giận hờn. Tu phải nên sám hối
thì tương lai phần hồn nhẹ hơn. Mình phải hành.

Tu ôn tồn, thì rất tốt, không lớn tiếng hay
tranh cãi. Nó có lợi cho thần hồn, ra vô dễ
dàng.
Kệ
Trí tuệ thăng hoa, nếp sống hòa
Tình thương chia sẽ, mỗi khi đau
Khó khổ cùng nhau, luôn giúp đỡ
Tồn tại luôn luôn, sống thật thà

Kệ
Ngược lại ôn hòa, dễ chiến tranh
Nó hại cho ta, chẳng ích gì
Ngồi xuống tham thiền, tu điển giải
Nam mô mật niệm, giải đi ngay

Odense, ngày 08/11/2016
1557. Hỏi. Nhiều nhà tu cũng nói giải sân si, nhưng không giải được, lại càng nóng tánh, chửi
và đánh nhau, lý do gì, họ giải không được?
Đáp: Dạ thưa; Giải không được là không dùng điển quang. Tôi nói rồi, mình phải tu về điển.
Cái Sân si nầy, bất trị.
Nói lý thuyết thì không giải được sân si, khi chạm tự ái, họ sẽ, có thái độ, sân si. Đem đến hành
động, chửi, đánh nhau và gây chiến tranh. Trong quốc hội, còn đánh nhau.
Sân si là luồng điển độc hại. Nó sẽ làm cho mình và đối phương thiệt hại. Gây ảnh hưởng không
tốt cho môi trường chung quanh.
Sân si là thiếu trí, tạo nghiệp, ngày càng nặng thêm.
Mình phải dùng phép Phật thiền, huyền diệu, uống thuốc Phật thường xuyên thì sẽ giải.
Mình phải tin và có lòng tin thì mọi việc sẽ có kết quả tốt.
Dẹp được cái tánh sân si, sẽ có thái bình trong nội tâm và chúng sanh hưởng phúc.
Kệ
Tham thiền nhập định, giải tánh sân
Lập vững niềm tin, trì chí hành
Bác cứ âm thầm, tu luyện đạo
Tâm mình minh đạo, hưởng phúc ân
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Odense, ngày 09/11/2016
1558. Hỏi. Tình siêu là sao?
Đáp: Dạ thưa; Xưa kia mình không biết tình siêu là gì, mình chỉ biết tình yêu, là cao cả mà
tâm đời thường hay ca ngợi. Nhưng trong cái tình yêu của mình, nó còn thương và ghét. Cái của
mình yêu là tình thế gian tạm bợ. Nên con người gặp khổ và không giải thoát.
Nói yêu thương cho nhiều, nhưng tới lúc, cùng thế, hoặc giàu sang, cũng thay đổi lòng dạ.
Vua chúa, tổng thống, tỉ phú còn bị, huống chi mình người nghèo. Tình trạng nầy xảy ra khắp
thế giới.
Nay mình học tu, mình muốn có cái Tình Siêu, nên qúy thương người và yêu mình, dù hoàn
cảnh khó khăn nào xảy đến. Nó dạy và giúp ta tiến hoá, trên con đường trở về nguồn cội, quê
xưa.
Mình phải thấu rõ bản thân mình vô vàn quý giá và người khác cũng vậy. Bảy ức niên mình mới
thành người, khổ sở lắm mới có được thân nầy. Hiểu như vậy, mình mới quý thương người và
kính trọng người.
Đừng phung phí khoảng thời gian, tạm bợ ở thế gian.
Lo tu để trở về chính mình.
Bạn bị bao hảm, trong cái tiểu thiên địa u tối nầy. Trong cái yêu đương tham dục.
Tu, xuất ra khỏi bản thể thì Bạn mới thấy đại càn khôn, đang chào đón Bạn.
Thiên Quốc đang chờ Bạn trở về.
Bạn quý Bạn và quý người, trong cái cao cả của pháp tu. Dẫn dắt Bạn trở về với đấng toàn
năng, thực hiện tinh thần thương yêu, bất diệt.
Tình Siêu là tình Bất Diệt cuả Thượng Đế. Bạn tu ở đây, Bạn có cơ hội học về Thượng Đế.
Xem lời siêu lý nầy, chiêm ngưỡng và nghiền ngẫm. Thượng Đế và cấp độ tu về điển quang.
Kệ.
Quý người giúp đỡ, ở thế gian
Chỉ có biết thương, chẳng hận thù
Bất cứ giá nào, ta cũng mến
Quý thương muôn loại, chẳng buồn đau
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21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT
16. VẦN S
Đây là mẫu chữ vần S
SANH ra là phước, con người Việt Nam
Cần nên tu sửa thăng hoa
Sau nầy sẽ được, về nơi Thiên Đàng

17. VẦN T
Đây là mẫu chữ vần T
THAM danh nó tạo, con người chết oan
TIỀN TÌNH TÙ TỘI đa mang
Tứ tham chưa dứt, tướng Tu hiển hình

Tu tham thân thể tồi tàn
Tiền to tạo tội, tu thời tệ thêm
Tình thương trí tuệ tả tơi
Tội tù thường tới, tâm thì tối tăm
www.voviland.com
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Triết học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

120. Thơ song ngữ Việt Nam, Danmark

VEGETAR OG NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(N-M-A-D-D-P)
I dag er der roligt, og vi er rene
vegetarer
Instrueret af Vo Vi meditation
Som viser os den religiøse måde
Være vegetar og sig N-M-A-D-D-P til at
overvinde madlysten

TRƯỜNG CHAY VÀ NIỆM PHẬT

I den sublime verden
Forstår vi religion og en mere harmonisk
familie
Bedsteforældre er glade og synger højt
Det er godt for hjemmet og vi forstår
vores religiøse selv

Để cho các giới thăng hoa
Chủ nhân biết đạo, gia cang thuận hoà
Ông bà vui vẻ hoan ca
Mừng cho gia chủ, hiểu mình tự tu

Lær at meditere og gå ikke amok
Når vi spiser hvad som helst, skades
kroppen
Nu har vi overvejet
At bevare skønheden i sjælens
spiritualitet

Tu thì đừng có lu bù
Gặp đâu ăn đó, thì tù xác thân
Bây giờ mình đã cân phân
Giữ gìn, nét đẹp đạo tâm phần hồn

Til vores overlevelse er
Vi født i det buddhistiske og sublime land
Vi følger ikke med den onde stil
Hovedet har det vanskeligt, hvis vi spiser
alt

Để cho mình được sinh tồn
Sinh trong đất Phật, đẹp hồn thăng hoa
Chớ đừng theo kiểu tà ma
Đụng đâu, ăn đó thật là khổ ta

Du mediterer, og du må ikke råbe
Buddha er ikke hjulpet af de højrøstede
Så derfor skal du holde mund
Hold bølgerne i ro og er vi lettede

Tu thì đừng có kêu la
Phật không có cứu, người la om sòm
Thế nên tu phải im mồm
Giữ sao, sóng lặn ta thời mới thanh

Vi har intet lys, hvis vi har overtaget
konkurrence
Vores billeder kommer frem i spejlet
Vi er skøre

Tu không thanh nhẹ, có tranh
Ảnh ta sẽ hiện, trong gương thấy liền
Một nhà tu sĩ khùng điên
Tu hoài không tiến, tại vì tham dâm

Hôm nay thanh tịnh ăn chay
Là nhờ học đạo, tu thiền Vô Vi
Chỉ cho đường lối tu trì
Trì chay, niệm Phật cho mình vượt qua
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Vi lærer mest, men der er ingen
fremskridt pga. grådighed og seksualitet
Fasten og ingen sex er typiske behov
Husk at bruge: N-M-A-D-D-P og vi vinder
over grådighed og seksualitet
Denne vej er ny og høj
Vi behøver at reparere sind og krop og
opnå auraen i os

Ăn chay diệt dục là cần
Nhớ mà trì niệm, Phật Đà điển quang
Đường nầy mới thật cao sang
Cần tu sửa lấy, ta thời phát quang

Thanh Loi Le

Thành Lợi Lê
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