SỐ 189

NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2017

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.

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Kệ
Thanh tình kính chúc, quý người thương
Khí giới tình thương, sống chính mình
Đinh Dậu đại đồng, tu thiền điển
Xuân thiền hội ngộ, ánh từ quang
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.
1607. Hỏi. Chú Lợi, cháu muốn trả hiếu cho Cha Mẹ, làm cách nào mới thật sự đúng, có phải là
hiếu thảo không?
1608. Hỏi. Tam công và tứ lượng là sao, Chú Lợi?
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1609. Hỏi. Từ Bi là sao, nhiều người giải thích cháu không hiểu, họ nói là làm việc thiện, chỉ có
Phật làm được thôi, có đúng không Chú Lợi?
1610. Hỏi. Hỷ Xả là sao?
1611. Hỏi. Muốn tu, lấy cái gì học tu cho thực tế?
1612. Hỏi. Muốn thông suốt những chuyện phiền não, mình phải thông cái gì?
1613. Hỏi. Tại sao, phải ngay trung tim chân mày, mà không phải ngay đỉnh đầu?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/01/2017
1607. Hỏi. Chú Lợi, cháu muốn trả hiếu cho Cha Mẹ, làm cách nào mới thật sự đúng, có phải
là hiếu thảo không?
Đáp: Dạ thưa. Người đời họ nói như vậy là chỉ có một phần thôi. Rốt cuộc mình cũng vẫn còn
lưu lại ở thế gian, mang nghiệp.
Mình muốn trả hiếu cho Cha Mẹ là cháu phải tu thân, tu Vô Vi, để cho cửu huyền thất tổ cuả
cháu, mới giải thoát. Mình phải thực hiện tam công và tứ lượng. Có như thế mới thực sự là trả
hiếu.
Kệ
Tình đời mình nhắc, để giúp nhau
Cố gắng thiền tu, mới vẹn toàn
Trả hiếu đạo đời, tâm bừng sáng
Thực hành chánh nghĩa, luyện thân tu
Odense, ngày 13/01/2017
1608. Hỏi. Tam công và tứ lượng là sao, Chú Lợi ?
Đáp: Dạ thưa;


Tam công, một là công phu, hai là công quả, ba là công trình.



Tứ lượng là, một là TỪ, hai là Bi, ba là Hỷ và bốn là Xả.

Tu cái nầy cao siêu, mình nghe TAM CÔNG và Tứ Lượng là mình cũng kính nễ.
Nó có nguyên tắc, để cho mình lãnh ngộ, đường hướng mình hành. Mình thực hành đúng đường
lối thì tâm điển Từ Bi sẽ khai mở. Thì mình mới thấy cái diệu pháp nó nằm ở đâu, và bắt đầu
chữ gì.
Học thì phải mở cái luồng điển Đại Bi trong nội tạng và nội tâm. Điển Đại Bi nó đang chiếu hoá
cho mình, trong cái lúc mình công phu luyện đạo. Mình hành, mình mới nhận. Vô Vi không có lý
thuyết. Mình học, để mình, tự hiểu mình. Không có xen lấn vào chuyện đời.
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Kệ
Công phu, công quả, công trình
Ráng hành sẽ đạt, quả lành tốt tươi
Đời người muốn được vui tươi
Tận tâm thực hiện, tấm lòng thiện chơn
Odense, ngày 14/01/2017
1609. Hỏi. Từ Bi là sao, nhiều người giải thích cháu không hiểu, họ nói là làm việc thiện, chỉ
có Phật làm được thôi, có đúng không Chú Lợi?
Đáp: Dạ thưa; Tam sao thất bổn, họ dịch kinh tiếng Phạn, tiếng Tàu. Từ Bi là làm việc thiện
thì không chính xác. Nên tu hoài chỉ có làm phước thôi và huệ không mở.
Tiếng Việt Nam mình phong phú lắm, đời nay mình nên học kinh điển tiếng Việt Nam, mình tu
giác ngộ nhanh hơn. Đừng có học ba cái tiếng kinh dịch từ tiếng Phạn hay tiếng Tàu.
Thời nầy, nên tu kinh tiếng Việt Nam. Kinh Phật Việt Nam viết hay hơn, viết bằng văn Phật.
Bạn hành có ứng nghiệm ngay. Tôi giải thích cho Bạn hành mau giác ngộ.
Từ Bi có nghĩa là Từ bỏ, những buồn phiền, Bi oan, từ những người khác đem đến cho mình.
Bạn hiểu rành rẽ, hai chữ TỪ và BI, như tôi giải thích. Hành thì sẽ đạt và kính trọng tiếng Việt
mình phong phú hơn. Thời nầy học tu, mà dịch ra từ tiếng Phạn, tiếng Hán, là bí, tu hoài không
giải thoát. Tam sao, thất bổn.
Tiếng Phạn, tiếng Hán, không khác gì, tiếng Campuchia, tiếng Phi Châu. v.v.
Người VN, nên tu tiếng VN, sẽ giác ngộ và giải thoát nhanh hơn.
Ngày nay ở bên Âu châu, Mỹ quốc, sách xưa, cũ, không giúp ích gì, họ đem bỏ hết, cho trống
thư viện và trống tàng kinh các.
Kệ
Việt siêu văn hóa, đại hùng cường
Nam Nữ, một lòng, hiếu đạo tu
Giữ trung, chánh nghiã, hành điều thiện
Sửa đổi tánh trần, đại văn minh
Phải gắng công cày cấy Phúc Điền
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Odense, ngày 15/01/2017
1610. Hỏi. Hỷ Xả là sao?
Đáp: Dạ thưa; Hỷ Xả là coi điều phiền não là một món quà qúi, mà Trời Phật, ban cho mình,
để học tu. Có như thế, bạn mới Hoan Hỷ và Xả ra, Giải ra, những cái tai ương do người khác và
mình gây.
Vô Vi giúp bạn, giải ra, nghiệp hiện tại và tiền kiếp.
Kệ
Tình đời nó giúp, Bạn tiến nhanh
Học hỏi nơi đây, mới hiểu Trời
Ban điển cho mình, tu dụng pháp
Thực hành mới thấy, Phật giúp ta

Chiến tranh

Odense, ngày 16/01/2017
1611. Hỏi. Muốn tu, lấy cái gì học tu cho thực tế?
Đáp: Dạ thưa; Thì mình lấy khó khăn trước mặt mà tu. Tu trong thực tế, không cần phải tụng
kinh.
Bạn tu trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, thì bạn mới tiến, bạn mới thấy là khoa học và hữu
dụng cái pháp thiền Vô Vi. Đáp ứng ngay, những điều gì mình muốn biết và mình muốn hỏi.
Ban đêm mình hành thiền, ban ngày mình áp dụng.
Mình cứ thực tập hoài là mình sẽ thông.
Kệ
Giải minh đời đạo, chuyện rất cần
Tu hành chính chắn, luận trước sau
Không tham, ái dục, tiền, danh vọng
Giải toả hờn oan, niệm Di Đà
Tham danh
Odense, ngày 17/01/2017
1612. Hỏi. Muốn thông suốt những chuyện phiền não, mình phải thông cái gì?
Đáp: Dạ thưa; Mình phải khai thông luồng điển, ngay trung tim chân mày. Bằng cách...
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

Kệ
Hít vào nguyên khí, Trời ban
Uống vào thuốc Phật, cho mình khoẻ ngay
Khai thông ngũ tạng dưới nầy
Sau nầy sẽ mở, trung tim chân mày
Hít vào đầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu
Odense, ngày 18/01/2017
1613. Hỏi. Tại sao, phải ngay trung tim chân mày, mà không phải ngay đỉnh đầu?
Đáp. Dạ thưa. Mình phải nhìn nhận nó. Nếu mình không, nhìn nhận cái sự thật, thì cái con
mắt huệ, nó làm sao mở. Thế nên trung tim, chân mày là cái điểm chính yếu, để khai mở lục
tâm thông. Mình phải mở cái trung tim chân mày trước.
Kệ
Sự thật con người, sẽ bệnh đau
Vì không khai mở, được bộ đầu
Trung tâm chơn điển, là chánh yếu
Thực hành giải toả, tận trung tâm
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126. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

GODE MENNESKER
Nhân Lành
Gode mennesker skabes af Gud
Et energi univers skal vi få
Lev med ærlighed
Cosmos genforener og forsoner liv

Nhân lành giống tốt Trời ban
Điện năng vũ trụ, ban cho loài người
Sống trong chơn thức hợp thời
Càn khôn quy một, vẫn hoà vẫn yên

Energi er i forsat udvikling
Kom tilbage til at elske dig selv
Mennesker har energi
Lær selv at udvikle god energi

Điện năng phát triển triền miên
Quy về một mối, tự yêu chính mình
Chính mình đã có điển năng
Tự tu tự tiến, phát quang điển lành

Vær sammen og bidrag med kærlighed
Hjælp folk til at genetablere energi
Mennesker har god energi
Og universet giver til mennesker

Chung vui đóng góp thiện lành
Giúp cho bá tánh, phục hồi điển năng
Con người có khí điển năng
Tinh ba vũ trụ, ban cho loài người

Mennesker lever i dette
Vi skal dyrke Guds kraft energi
Vi blev født til at leve med Jorden og Gud
Gode mennesker og god energi
som Gud giver

Sống trong cái kiếp con người
Phải nên tu luyện, điển năng của Trời
Sanh ra sống với Đất Trời
Nhân lành giống tốt, điển nầy Trời ban

Gud giver sublimt liv
Tu* for at se Guds herlighed
Dejligt at se
Vi er universet og universet er vores

Trời ban cuộc sống rất sang
Tu đi sẽ thấy, hào quang của Trời
Tu đi sẽ thấy tuyệt vời
Mình là vũ trụ - vũ trụ là mình

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

Tu* = at rehabilitere
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