SỐ 137

NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2015

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.

SỐNG LÂU
Kệ
Sống lâu ít bệnh, nhớ dồi mài
Kinh điển tham thiền, pháp điển quang
Có tâm sẽ tiến, trên đường đạo
Phát triển không ngừng, sống thọ lâu
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.
1167. Muốn mau hết bệnh thì phải làm sao?
1168. Khi nào nhận được điển chuyển?
1169. Nhận điển bằng cách nào?
1170. Tại sao có người nhận được nhiều điển, và cũng có người nhận được ít điển, xin thiền gia
minh giải?
1171. Tại sao có người tu mau có kết quả, có người tu lâu có kết quả? Xin Chú Lợi giải thích.
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1172. Điển văn mà chú Lợi. viết ra tỉ mỉ, đọc, hành, tu: là sao, xin giải thích?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/07/2015

Odense, ngày 23/07/2015

1167. Hỏi. Muốn mau hết bệnh thì phải làm
sao?

1168. Hỏi. Khi nào nhận được điển chuyển?

Đáp: Dạ thưa. Siêng năng hành cho đúng
pháp.
Kệ
Siêng năng thành thật, quyết tâm thiền
Đừng dính duyên tiền, bệnh sẽ tan
Tham lam ích kỉ, xa rời tránh
Tu tâm dưỡng tánh, tránh bệnh tình

Đáp: Dạ thưa; Có tâm tốt thì sẽ nhận.
Kệ
Công phu cố gắng, nhớ thực hành
Chẳng có tốn tiền, lại khỏe nhanh
Đừng để tâm mình, luôn dấy động
Chỉ cần thành thực, điển chuyển nhanh

Odense, ngày 24/07/2015

Odense, ngày 25/07/2015

1169. Hỏi. Nhận điển bằng cách nào?

1170. Hỏi. Tại sao có người nhận được nhiều
điển, và cũng có người nhận được ít điển, xin
thiền gia minh giải?

Đáp: Dạ thưa; Tuỳ tâm của người hành
pháp.
Kệ
Điển quang sẽ chiếu, nếu thật thà
Tu pháp Di Đà, sẽ nhận ra
Điển quang của Phật, thường cấp phát
Cho người thành Phật, sống với ta

Đáp: Dạ thưa, Mình đi làm nhiều thì có dollar
nhiều, làm thêm (over time). Đi tu cũng vậy,
mình thực hành nhiều thì điển tâm linh sẽ mở
mang nhiều.
Kệ
Con thì tu luyện, cả ngày đêm
Ân điển Trời ban, nếu thật thành
Nhắm mắt tham thiền, tâm thả lỏng
Siêng năng hành pháp, chẳng phân bày
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Odense, ngày 26/07/2015

Odense, ngày 27/07/2015

1171. Hỏi. Tại sao có người tu mau có kết
quả, có người tu lâu có kết quả? Xin Chú Lợi
giải thích.

1172. Hỏi. Điển văn mà chú Lợi. viết ra tỉ mỉ,
đọc, hành, tu: là sao, xin giải thích?

Đáp: Dạ thưa; Người tu mau có kết quả là
luôn luôn thực hành chăm chỉ, những điều
phân giải.
Kệ
Đạo đời phân giải, lý thâm sâu
Nói ra bệnh trạng, của người làm
Có pháp điển lành, hành cho kĩ
Viết ra tỉ mỉ, đọc, hành, tu

Đáp: Dạ thưa; Đọc, hành, tu là giác ngộ, không
hoang phí thì giờ, đi tìm đạo.
Kệ
Pháp thiền hành thực, ở nơi ta
Tìm đạo nơi ta, chỉ thật thà
Dụng pháp Di Đà, trì niệm mãi
Không nên giải đải, hại người thân

Odense, ngày 28/07/2015
1173. Hỏi. Việc mà chú Lợi, làm phát triển Vô Vi, theo đường lối mới: “Điển Quang Trường
Sanh Học” cho người ta tu, mau thành đạo, sống lâu trung bình 100 tuổi, có giúp gì cho dân
chúng không?
Đáp: Dạ thưa; Con là người tu Vô Vi, con giúp cho tất cả mọi giống dân. Ai muốn sống lâu, ít
bệnh tật và giải thoát. Điển quang thì giống dân nào cũng có và giống nhau. Chỉ cần mình học
đúng pháp thiền Vô Vi.
Mấy chục năm trước đây: Vô Vi có nói, nửa sau nầy, Vô Vi sẽ có người phát triển”Điển Quang
Trường Sanh Học”.
Mình luyện được điển quang tốt sẽ sống lâu trung bình 100 tuổi. Người Việt Nam có phước được
thông điệp của Bề Trên ban xuống.
Câu chúc trong nhân gian cuả người Việt khi lấy nhau: “Sống trăm năm hạnh phúc, cho đến
răng long, đầu bạc”. Câu chúc nầy là sự thật và Con viết ra thành sách chứng minh rất khoa
học: Là mình phải học điển quang, chứ không phải ngồi đó, cầu mong và ước mơ.
Con khám phá ra: Ông Phật có điển quang, Thượng Đế có điển quang và mình cũng có điển
quang. Nhưng mà điển của mình, quá tồi tệ. Quá tồi tệ, vì chưa học. Học thì sẽ thông.
Pháp môn đỉ6n quang trường sanh học nầy mới. Đơn giản,dễ hành, dễ hiểu, dễ học cho mọi
giống dân.
Kệ
Sống lâu trăm tuổi, phải thiền hành
Cuộc sống thanh bình, chớ cạnh tranh
Tu Vô sẽ thấy, niềm an lạc
Lạc cảnh thiên cung, kiến Phật Trời
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Odense, ngày 29/07/2015
1174. Hỏi. Muốn thọ lâu thì phải tu làm sao?
Đáp: Dạ thưa; Mình phải siêng năng uống thuốc Phật, hành pháp cho đúng đắn.
Kệ
Trời Phật lúc nào, cũng ân ban
Cho người luyện đạo, có lòng thành
Quyết chí tu hành, tâm sẽ đạt
Điển quang Trời Phật, chẳng rời xa

Kính gởi Chú Lợi.
Mình muốn tu cho mau hết bệnh và được điển của Chú Lợi giúp, trước hết mình phải làm sao?
Người thân không có cơ hội và khả năng gặp Chú, vậy chú có thể nào, chuyển điển được không?
Xin hỏi Chú, bệnh nào cũng có thể tu hết, đúng không?.
Xin cầu chúc Chú được dồi dào sức khoẻ, để phục vụ quần sanh.
Kính bút
Nguyen H L
USA ngày 21/05/2015
____________________________________________________________________________
Thành Lợi đáp
Thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến.
Mình muốn mau hết bệnh và nhận được điển con giúp.






Cô Bác nên hành thiền, siêng năng.
Môn nầy, rất dễ và đơn giản.
Nên uống thuốc Phật cho nhiều.
Tập môn nầy không tốn tiền, điển quang Trời Phật cho không.
Có tâm thành sẽ được.

Cám ơn Cô Bác Anh Chị.
Con, Thành Lợi
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

88. Thơ song ngử Việt/ Đan Mạch
RENS DIT SIND

RÚT TRƯỢC

Urent sind har vi haft
I mange tusinde år og nu ser vi det
Dette sind beder til Gud og Buddha
Som hjælper os at formindske vores
skyld

Người mình đã dính trược ô
Từ bao nhiêu kiếp, kiếp nầy ngộ tao
Tâm nầy cầu khẩn người thương
Giải đi cho bớt tội tình ta mang

Himlen og helvede tilgiver os
Vi formindsker vores skyld og vi vil følge
med Gud og Buddha
I dag beder vi til Himlen
Giv os lykke, så vi må vende tilbage til
vores sind

Thiên Đường Địa Ngục ân ban
Tội tình giảm bớt, con xin quy hàng
Hôm nay bái kiến Thiên Đàng
Ban cho chút phước để mà hồi tâm

Vi lover hinanden ikke at gentage den
gamle skyld
Nu skal vi følge med og lære ærlig
meditation
Livet er ulykke og lidelse
I tidligere liv og nu opstår dette problem
som vi ikke kan klare

Ăn năn sám hối lổi lầm
Từ nay xin nguyện, theo đường tu chơn
Cuộc đời rất đổi tai ương
Từ trong quá khứ, hiện tiền gây ra

Nu skal du høre!
Skriv det ned på papir
Og giv det til mig
Jeg læser og forstår, så hjælper jeg dig
ud af den sorte cirkel

Bây giờ người hãy nên nghe
Viết ra cho hết, những gì đa mang
Giao con xem xét trong ngoài
Con coi hiểu giải: giúp cho thoát vòng

Jeg vil udtage det urene sind inde fra
Begået nu og gennem mange tusinde år
Du kan kun fremsige en ærlig bøn
Om tilgivelse for din egen og andres skyld

Con đây sẽ rút trược trong
Từ nơi quá khứ, do mình gây ra
Chỉ cần tâm nguyện thiết tha
Từ bi hỉ xả, cho mình thăng hoa

Livet er gået hurtigt
Husk at registrere mine anbefalinger og
brug dem til at nå i havn
Vær opmærksom på, hvor du går

Cuộc đời rất chống mau qua
Nhớ lời con dặn, mà qua bến bờ
Đi đâu cũng phải phòng hờ
Trì tâm niệm Phật, làm điều thiện hơn
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Husk at gentage i sindet: Nam Mo A Di
Da Phat og gør en god arbejdsindsats
Du skal praktisere, så får du en god
belønning
Så vil den gamle skyld blive fjernet
Du er god igen
Og du er ren
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Phải hành mới thấy phước còn
Những điều tội lổi, thay chiều tiến nhanh
Người mình sẽ tốt đẹp nhanh
Con người thanh sạch, trở về thiện thanh
Kính bái
Thành Lợi Lê
Kệ.

Tu thiền sẽ hết, những bệnh đau
Điển quang sẽ giải, những nổi sầu
Cô Bác sẽ mừng, khi bệnh hết
Không còn sợ sệt, sống bình yên
Kính bái
Lê Thành Lợi

Chú Sáu USA bị tai nạn xe, bệnh tai biến 5 năm, đi đứng bằng xe, rất khó khăn, ăn
không được, ngủ không yên, bần thần và khó chịu.
Nay chú Sáu được Thành Lợi trị bệnh hết 90%.
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