SỐ 213

NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 201

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.

MINH ĐẠO
Kệ
Tu thiền kiến tánh, điển khai tâm
Điển kinh minh giải, Phật giới thiền
Hạ giới một lòng, tu cho chắc
Tham si sân hận, quyết trừ căn
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.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.

Hỏi:
Hỏi:
Hỏi:
Hỏi:
Hỏi:
Hỏi:
Hỏi:

Tu thượng giới là sao?
Nghe nói thiền Vô Vi kiến tánh nhanh, xin chỉ giúp?
Tâm làm sao minh?
Tu Vô Vi tại sao, còn hờn ghen thù nghịch?
Điển trược làm sao giải? Xin chỉ giúp, cám ơn
Làm sao hành thiền tốt?
Làm sao thâu nhận thanh quang?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/09/2017

Odense, ngày 13/09/2017

1789. Hỏi. Tu thượng giới là sao?

1790. Hỏi. Nghe nói thiền Vô Vi kiến tánh
nhanh, xin chỉ giúp?

Đáp: Dạ thưa. Muốn đạt thượng thì tu bên
dưới, phần hạ thừa thành thạo thì sẽ có kết
quả tốt. Hạ là thượng.
Kệ
Hạ thừa thanh lọc, dục tham sân
Kết quả khả quan, đạt điển lành
Căn nhà của Bác, xây cho vững
Xây nền, đào móng, thật phải kiên

Đáp: Dạ thưa; Soi hồn siêng năng thì sẽ thấy.
Kệ
Soi hồn pháp Phật, truyền lại ta
Siêng năng cố gắng, luyện hành trì
Nhắm mắt tu thiền, nhìn giữa trán
Sau nầy tánh vía, phát hào quang

Odense, ngày 14/09/2017

Odense, ngày 15/09/2017

1791. Hỏi. Tâm làm sao minh?

1792. Hỏi. Tu Vô Vi tại sao, còn hờn ghen thù
nghịch?

Đáp: Dạ thưa; Tu thấy mình tối, cố gắng
tu nhiều thì sẽ minh.
Kệ
Thấy mình tăm tối, nguyện ăn năn
Cố gắng lánh xa, cõi Ta Bà
Quyết chí tham thiền, trong đêm vắng
Nam mô Phật niệm, nguyện thứ tha

Đáp: Dạ thưa; Điển chưa giải thông, cố gắng
hành thiền và niệm Phật thì hoá thù.
Kệ
Đừng nên ích kỉ, giận với ta
Thù nghịch trong tâm, khó trở về
Ở nơi xứ Phật, nên từ bỏ
Hờn ghen thù hận, nhớ tránh ra

Odense, ngày 16/09/2017

Odense, ngày 17/09/2017

1793. Hỏi. Điển trược làm sao giải?

1794. Hỏi. Làm sao hành thiền tốt?

Đáp: Dạ thưa; Thấy trược, cảm ơn trược.

Đáp: Dạ thưa; Bác nghĩ, hành thiền cũng giống
như ăn cơm, ngồi chơi thì không mệt và không
lười biếng. Bác sẽ nhận điển quang.

Kệ
Cảm ơn người đã, ban cho ta
Thấy được nghiệp duyên, khổ để hành
Cố gắng nhịn nhiều, tâm sẽ giải
Điển lành tâm giải, bệnh sân si

Kệ
Trí tuệ điển quang, Bác giồi dào
Tu thiền luyện điển, Bác hít vô
Vô tự chơn kinh, con bài giải
Đừng nên giải đải, học điển quang
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Odense, ngày 18/09/2017
1795. Hỏi. Làm sao thâu nhận thanh quang?
Đáp: Dạ thưa; Dụng tâm từ, siêng năng hành thiền và làm việc.
Kệ
Tâm từ cứ thế, việc làm siêng
Dùng pháp nam mô, hít thở vào
Tâm nguyện tu thiền, theo pháp lý
Vô Vi thanh điển, sẽ truyền vô
____________________________________________________________________
Odense, ngày 19/09/2017
1796. Hỏi. Gặp nạn hoài thì phải làm sao?
Đáp: Dạ thưa; Bác lạy Phật là tập thể dục Di Đà. Niệm Phật và ăn năn.
Kệ
Tu nhiều, hiền thức, nạn sẽ tan
Cố gắng ăn năn, tránh trược tà
Đừng có Ta Bà, theo chúng nó
Lo tu niệm Phật, Phật sẽ ban
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Triết Học Vô Vi

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC

LÝ TƯỞNG
VÔ VI QUAN
Lý mình chơn thật rèn trui
Sống cho phải đạo, cuộc đời an vui
Du dương tâm thức đạo đời
Cao xa diệu dợi, cõi Trời thanh cao
Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến.
Lý tưởng là một quan niệm sống. Sống làm sao và sống thế nào cho đúng, đó là lý
tưởng. Mọi người già trẻ lớn bé, ai ai cũng có lý tưởng. Lý tưởng có nghĩa là ước mơ. Mà ước mơ
của mọi người chưa thành sự thật, nên con người phải đi tìm.
Tìm lý tưởng của mình, mà ai ai cũng muốn cho lý tưởng của mình nó đạt được.
Đạt được sự thật là lý tưởng của mình đã đạt, điều đó là cao quí nhất. Thế nên mọi người trong
xã hội, đều có quyền thực hiện ước mơ. Đó là lý tưởng. Mà thiên hạ ai ai cũng đi tìm.
Có người thực hiện ước mơ, là một cô giáo, có người thực hiện ước mơ mình là một người vợ
hiền. Có người ước mơ mình là một học sinh giỏi nhất lớp, có người ước mơ mình là một người
chiến binh, Bác Sĩ, Kỹ sư, có người ước mơ tu giải nghiệp, có người muốn lên cung trăng, và có
người muốn lên thiên đàng, hội kiến cùng chư Phật và Thượng Đế.
”Anh tưởng thì nó sẽ có”. Chắc chắn anh sẽ đạt, nếu anh hành.
Làm người thì phải ước mơ
Ai ai cũng nghĩ, cũng mơ điều lành
Điều lành xây dựng trong tâm
Ước mơ xây dựng, góp phần tu thân
Thế nên trong cuộc sống của mọi hoàn cảnh, mọi ước mơ ai ai cũng đẹp, ai ai cũng
xinh, vì đây là quan niệm sống. Thế nên cuộc sống nó thành hình qua nhiều trạng thái, qua
nhiều lý tưởng. Mà trạng thái nào, mà lý tưởng nào cũng đúng, cũng hợp thời.
Tại sao ai cũng đúng và tại sao ai cũng hợp thời?
Vì đây là quan niệm sống của thời đại. Thiếu những yếu tố trên, nó không còn là sự sống, nó
không còn là quan niệm. Mà mối quan niệm của cá nhân nào cũng tốt và đóng góp cho quần
sanh.
Tại sao mỗi quan niệm nào cũng tốt và đóng góp cho quần sanh?
Là vì, mỗi quần sanh, mỗi sanh linh, họ có chiều tiến hoá đi lên trong trật tự. Mà cái trật tự nầy
nó chứa đựng cả càn khôn, thế nên mỗi người là một đại diện cho cả càn khôn thì làm sao mà
mỗi quan niệm của cá nhân đó không đúng. Đúng ở đây là đúng, với trình độ của mỗi người.
Thí dụ:
Người xấu chẳng hạn, thì cũng có nhiệm vụ trong cái xấu xa. Tại sao? Nếu không có mặt người
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xấu đó, dự phần thì công cuộc xây dựng cho chung của Thượng Đế cũng không thành.
Vả lại, nếu không có người xấu và Anh trong đó làm điều tốt, thì thiên hạ làm sao, tỏ vẽ ra được
lý tưởng cao siêu, mà anh và họ, tìm và đào sâu trong lãnh vực nhơn sinh và tâm linh.
Nhơn sinh học hỏi không ngừng
Trong nhiều khía cạnh, góp phần dựng xây
Tình thương ban trải muôn phương
Giúp người tôi luyện, tình thương của Trời
Lãnh vực nhơn sinh nó có nhiều chiều, tiến hoá khác biệt nhau. Mỗi hoàn cảnh, mỗi địa vị nào
cũng hữu ích cho chung. Người thực hiện lý tưởng nầy, người thực hiện lý tưởng kia.
Thế nên, mình thấy cái trào lưu văn hoá nó sống động vô biên, không một nơi nào ngừng nghỉ.
Đi đâu cũng thấy sự phát triển của nhơn quần, người thì làm cái nầy và người thì làm cái kia.
Người thì ca hát, làm thơ, vẻ tranh, người thì nghiên cứu khoa học kỹ thuật, người thì ăn xin,
người thì bệnh hoạn, người thì đạo Khổng, người thì đạo Lão, người thì đạo Chúa, người thì đạo
Phật, cũng vì lý tưởng v.v.
Tôn thờ một đấng chí Tôn
Dạy cho đạo pháp, thực hành tiến nhanh
Đủ màu đủ kiểu đủ nhân
Giúp cho nhân loại, gắng liền lại nhau
Tại sao phải có nhiều loại?
Bởi vì, lý tưởng và quan niệm sống mỗi người, mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi trình độ khác nhau,
mỗi tâm linh khác nhau. Người nầy với người kia, không có ai giống nhau, nếu mà có giống nhau
thì đâu có học hỏi và phát triển. Nếu mà một triệu người đồng loạt thích chiếc áo màu đỏ, thì
người ta cũng không có thèm chế ra chiếc áo màu vàng.
Bởi vì, trong một triệu người, cũng có người thích cái màu khác và đạo cũng vậy.
Người nào làm cái gì được, thì có thể khuyên người ta làm việc đó tốt, người nào làm không
được thì đừng có buộc người ta làm cái nầy, bắt người ta làm cái kia. Mà mình không làm.
Bản thân bất độ, hà thời độ.
Thế nên cái chuyện ép hay là buộc là không có thực hiện được. Và người ta miễn cưởng mà làm
theo mình. Nên xã hội có người nầy người khác, có tôn giáo nầy và có tôn giáo kia.
Mà mình đi trong lãnh vực của tự nhiên và hồn nhiên thì mới đúng. Vì cái đó là theo đà tiến hoá
của càn khôn.
Thế gian phải có muôn màu
Mới hay mới thấy, Cha Trời lập ra
Lập ra muôn sắc muôn màu
Màu nào giáo nấy, cũng hành từ bi
Mình tu, không nên yếu hèn và lụn bại.
Bỏ được chữ không tham quyền, không tham danh và không tham chức.

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

5
Emai: bandao4p@gmail.com

Lấy cân thiên lý đo lường
Tham si sân hận, làm đường chơn tu
Chơn tu phải học ngu đời
Để cho hiểu đạo, đời là tạm thôi
Cũng còn rất nhiều lý tưởng, mình thấy nó hay ở hiện tại, nhưng một thoáng nào đó rồi nó cũng
bay xa. Như người, có một vọng ca thánh thoát điêu luyện êm đẹp du dương gợi cảm gợi tình,
nó làm ru ngủ người ta. Mà người nghe, khán giả họ nghe qua một lần, hai lần mà họ nhớ hoài
cái lời ca vang vọng trong tâm hồn họ.
Khi mà được người ta khen, được người ta ái mộ thì cái lý tưởng ban đầu của mình đã thấy mình
thực hiện được ước mơ. Chợt một lúc nào đó cái lý tưởng mình đang sống đây, nó bay đâu mất.
Mình thấy rõ ràng, ai ai cũng phải mất đi lý tưởng. Ông chủ tiệm, chủ hãng, ông tổng thống,
cũng vậy thôi.
Mới đầu được làm chủ, làm thầy thì thấy thật sự đúng là lý tưởng mình ước mơ, nhưng đào sâu
thêm nữa thì sự thật thì không thấy, không còn là lý tưởng nữa. Bởi vì mình sống trong giả
tưởng cuống cuồng của si mê.
Một lúc nào đó thì người người, ai cũng phải khóc ròng vì lý tưởng nầy một thoáng đã bay xa.
Tại sao mà nó phải bay xa?
Bởi vì Anh không cầm được, Chị không nắm nó được, thì tất nhiên nó sẽ bay xa.
Tại sao mình cầm không được?
Cái nầy đâu phải của mình, mà mình cầm, mình giử nó được. Cái nào cũng là tạm là bợ. Rõ ràng
là như vậy. ”Vạn sự trên đời nầy đều là giả” lý tưởng cũng giả luôn.
Si mê là gốc của người
Tạo cho bất ổn, tâm thần đa đoan
Tham lam sân hận đủ bề
Khó mà thoát khỏi, con đường bại vong
Còn nếu mà mình tu, đạt được lý tưởng, thì Anh hay Chị sẽ thấy cái quyền năng nầy, nó sẽ biến
đổi đến cảnh chơn thật.
Chơn thật là gì?
Vì mọi người ai ai cũng phục vụ cho lý tưởng. Mà lý tưởng là sự phục vụ cho chân lý. Mà trước
đây mọi người, ai ai cũng sống trong cảnh phù du tạm bợ, sống bên ngoài giả tạm, thì nó bay
xa.
Vì lòng tham vọng quá mức, nên lý tưởng không còn.
Chứ sự thật lý tưởng là trước mắt ta, trước mặt ta, cái gì cũng siêu, cái gì cũng đẹp. Mà
cái siêu, cái đẹp nầy chỉ có con người trung đạo mới được vinh hạnh thưởng thức trong
cái quyền năng của chân lý.
Mà chân lý thì phải đào sâu mọi khía cạnh, mọi ngành nghề, thì mình thấy ông kia cũng phục vụ
cho chân lý, người kia cũng phục vụ cho chân lý.
Lúc đó mình sống cho lý tưởng, sống cho lẽ sống, vì đây mới chính thực là lý tưởng sống không
phân biệt. Lý tưởng sống không phân biệt, là cái sống chân thật trong hồn nhiên và tự nhiên.
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Đây mới là cái lý tưởng trường tồn bất diệt.
Đây là lý tưởng trường sinh
Dạy cho cái có, cái không chuyển hành
Hành trong định luật hoá công
Thấy mình vĩnh cửu, thấy mình diệu xinh
Tại sao phải gọi là trường tồn bất diệt?
Dạ thưa.
Là vì nó không bao giờ mất, vì nó luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu vĩnh cửu bên Anh bên Chị.
Anh nắm được, Chị cầm được, Anh rờ được.
Chị hô biến nó được, Anh đem nó lên Thiên Đàng cũng được mà Chị đem nó xuống thế gian
cũng được. Không có ai lấy được của mình là cái trí tuệ vô biên. Thì mình mới chứng được thấm
thía, câu của Phật pháp nói vô cực vô biên.
Vô cực, vô biên có nghĩa là không ngừng nghỉ, không không gian và không thời gian.
Tại sao phải dùng chữ không không gian và không thời gian?
Dạ thưa.
Danh từ nầy mới xuất phát vào thế kỷ nầy, kỷ nguyên nầy, chứ trước đây chưa có ai xử dụng.
Chữ không không gian có nghĩa là không có cái gì mà đo được chân lý, còn chữ không thời gian
có nghĩa là vượt cả không gian và thời gian, không có cái gì mà ngăn lại sự cao siêu của Phật
Pháp.
Lúc đó mình sống trong cảnh thái hư bất biến, vì đây mới thật sự là quan niệm sống.


Trở về với bản lai diện mục: Như Lai Chí Tôn.

Cuộc đời lúc nầy, không ưu tư, không buồn tủi giận hờn, rất đẹp và rất nên thơ. Thấy đâu đâu
cũng là biển yêu của nhơn loại, đâu đâu cũng là biển yêu của Thượng Đế.
Từ đó mình mới thấm nhuần đạo lý, thấm nhuần Phật Pháp đã dạy cho con người hiểu về của
cuộc sống của nhơn sinh quan, mà lý tưởng của con người ở trong: Vô Vi Quan, cõi siêu phàm
thoát tục. Chỉ biết hy sinh và phục vụ.
BIỂN YÊU THƯỢNG ĐẾ
Thương ai cảm thức chan hoà
Tình thương nhân loại, một nhà quí thương
Thương yêu sẳn có trong lòng
Tình thương nhân loại, thực thi tiến hành
Tiến hành dũng bước triền miên
Thương yêu tha thứ, thứ tha mỗi ngày
Ngày ngày tháng tháng rèn trui
Tình thương đạo đức, góp tình dựng xây
Xây nên một cảnh thái bình
Mọi người thưởng thức, mọi người chung vui

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

7
Emai: bandao4p@gmail.com

Vui trong tri giác chơn tình
Tình thương học hỏi, tình mình thăng hoa
Thăng hoa vượt khỏi Ta Bà
Về nơi thanh cảnh, cuộc đời cao sang
Sang qua thới giới thanh nhàn
Từ bi xây dựng, tiến hoài nghìn năm
Nghìn năm nhơn vật có phân
Văn minh Phật Pháp, giúp người khai thông
Chế ra vật chất hữu hình
Giúp cho nhân loại, tiến về tình thương
Tình thương khắp cả muôn phương
Ai ai cũng hưởng, cũng thương chính mình
Chính mình thực hiện chữ thương
Thương mình mình hiểu, mọi người rất thương
Rất thương rất quí con người
Từ trong một gốc, Cha Trời mà ra
Sanh ra trong chốn Ta Bà
Cùng nhau học hỏi, tình thương của Trời
Của Trời vĩ đại bao la
Ta về nơi đó, mà vui với lòng
Nhỏ lời nối gót Thế Tôn
Tha hồ xây dựng, cung vàng tình thương
Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
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