SỐ 218

NGÀY 11 THÁNG 11 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.

BỈ CỰC
Kệ
Thế gian cuộc sống, rất phủ phàng
Thiên đàng lộng lẩy, thật vinh quang
Bỉ Cực không còn, ngăn cách lối
Thẳng đường, mật niệm, đáo tây phương
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.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tại sao con người đầu thai?
Hạnh phúc là gì?
Tại sao gọi Ma chay?
Đầu thai có thật không?
Sống an bình để làm gì?
Tu thiền Vô Vi có lợi ích gì?
Tại sao tâm linh nó đem lại nhiều hạnh phúc?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 2/11/2017
1829. Hỏi. Tại sao con người phải đầu thai ?
Đáp: Dạ thưa. Đầu thai là dịp tốt cho con người trở lại thế gian để hoàn thành, những ước
nguyện, mình còn dan dở và bỏ sót.
Thí dụ.
Khi mình còn sống, mình muốn làm cô giáo hay người vợ hiền. Tới lúc chết, chưa thực hiện
được ước mơ.
Thì chết đi và đầu thai lại, để hoàn thành sự nghiệp mình mong ước. Đây là ân sủng lớn cho con
người. Trở lại thế gian, làm người, anh chị sẽ được thành Tiên, thành Phật. Thành ra khi sống ở
kiếp nầy, phải tu, để thoát kiếp.
Vì khó lắm, mới gặp pháp tu, GIẢI THOÁT.
Tu Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học sẽ giải thoát.
Kệ
Duyên lành tái ngộ, tại nơi đây
Học pháp Vô Vi, tự cứu mình
Sửa lấy tâm mình, thân thanh thản
Giải thoát trần gian, sống thiên đàng
Odense, ngày 03/11/2017
1830. Hỏi. Hạnh phúc là gì?
Đáp: Dạ thưa; Đêm đêm mình phải tham thiền, ngày ngày mình phải hướng tâm về Trời Phật.
Lập hạnh, hy sinh, những cực nhọc, buồn đau, tủi nhục và lấy đó là niềm vui. Thì tâm từ bi rộng
mở. Thiên đàng sẽ hiện ra trong tâm thức của chúng ta.
Hạnh phúc là niềm vui, ân hưởng những gì, sống bên ta. Qúi trọng và yêu thương muôn loài
vạn vật.
Nếu không có muôn loài vạn vật, thì đâu có ta. Ta kết tinh từ vạn linh, đóng góp. Giúp cho ta
được thân hình ưu tú và mãnh may.
Anh có hạt lúa ăn, cũng là rất hạnh phúc, anh có chiếc áo mặc, cũng là rất đáng yêu, anh có
ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè là một điều vô cùng quý mến.
Họ đem đến tình thương yêu đồng loại.
Anh có Thầy, anh có Tổ, anh có Trời Phật, đó là một điều đáng kính yêu.
Ai ai cũng, vì bạn.
Đó là câu kinh. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Nhiều người trong chùa hiểu lầm dịch. Mình là số một và cũng đồng nghĩa là công cao
ngạo mạn. Không có vị Phật nào, tu thành đạo, nói mình là số một. Chỉ có kẻ phàm phu, thích
mình là số một. Không hiểu văn Phật, dịch bậy bạ. Rồi nhiều người nghe số một, khoái, lập đi
lập lại, cho mình là SỐ MỘT.
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Nếu là Số Một thì lên Thiên Đàng, tại sao SỐ MỘT, xuống địa ngục, cầu xin.
Số một là không CẦU, không XIN.
Tu không cầu, không xin, thì chứng thực.
Lòng ĐẠI BI, ĐẠI TRÍ và ĐẠI DŨNG.
Đại Bi, đại Trí và Đại Dũng, nó là BA CON SỐ KHÔNG VĨ ĐẠI.
Con số không nó quán TẪT CẢ.
Kệ
Cám ơn Thượng Đế, đã ân ban
Cuộc sống trần gian, đã đổi màn
Hết khổ, hết buồn, không động loạn
Thiên đường sung sướng, khắp không
gian
Odense, ngày 04/11/2017
1831. Hỏi. Tại sao gọi Ma chay?
Đáp: Dạ thưa; Khi mà chết, người ta sẽ thành Ma. Người ta gọi đám Ma. Trước kia Ma không
thích chay, nên Ma tạo nhiều tội lổi.
Làm Ma chay thì người chết sẽ giảm hình phạt, cực hình.
Làm Ma chay, thì người sống cũng có dịp, tạo cho gia đình bớt đi nghiệp sát sanh.
Vì ma cũng muốn, người thân cầu siêu cho linh hồn nhẹ tội.
Không làm Ma chay, làm Mặn thì người chết và người sống nặng nghiệp thêm và khó đầu thai.
Kệ
Ma chay là để, siêu độ hồn
Đừng nên sát hại, tạo nghiệp thêm
Muốn cho người chết, cùng người sống
Linh hồn thanh nhẹ, chớ sát sanh
Odense, ngày 05/11/2017
1832. Hỏi. Đầu thai có thật không?
Đáp: Dạ thưa. Thượng Đế là đấng hiếu sanh, Ngài không có muốn ai chìm trong ngục tối.
Người ở địa ngục mãn hạn cực hình, thì sẽ đầu thai. Chuyện nầy hợp lý, cho linh hồn mình tái
thế. Nên mình thấy con nít bây giờ càng thông minh hơn ngày xưa.
Thời gian bị giam cầm ở Địa Ngục khoảng 1000, 500, 100 năm, tuỳ theo tội trạng.
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Ác nhân thì thành con bò, nai, heo, ngựa và ăn cướp, tu cũng thành Phật.
Kệ
Trở lại thế gian, để hoàn thành
Những gì tâm nguyện, đã gieo mang
Hôm nay có dịp, tu thiền sửa
Cải tánh diệt danh, giác ngộ mình

Odense, ngày 06/11/2017
1833. Hỏi. Sống an để làm gì?
Đáp: Dạ thưa. Sống an bình, mới thấy tình Trời ân độ và giúp đỡ chúng sanh, tiến hoá.
Đâu phải là làm con người, rồi đứng đó một chỗ.
Làm con người, nó di diệu và tiến hoá vô cùng, nếu mình chịu tu thiền học hỏi.
Có ngoại cảnh làm cho mình rối trí, có nghiệp lực giăng đầy làm cho mình khổ đau, thì mình mới
tu để giải thoát.
Ông Trời, bố trí cảnh đó, cho mình học, để giải thoát. Mà cảnh đó, do mình tạo ra, trong cái
động loạn. Làm con người hoài, sanh lão bệnh tử, không chán sao.
Khi mình thoát ra từ nghiệp lực của tình đời, sanh lão, bệnh tử.
Thì anh sống an bình và hạnh phúc. Đó là bất diệt.
Anh có bổn phận, cung phụng đời và chia sẽ những gì, Trời ban cho anh và chúng sanh.
Con người ta có thiên đàng và hạnh phúc, ngay trước mắt.
Kệ
Thiên Đàng sáng lạn, không ai tới
Địa Ngục âm u, lắm người tìm
Đi tu sẽ thấy, tâm hồn mở
Hạnh phúc ngay ta, gắng thực hành

Gắng công cực khổ
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Odense, ngày 07/11/2017
1834. Hỏi. Tu thiền Vô Vi có lợi ích gì?
Đáp: Dạ thưa. Tu thiền Vô Vi có lợi ích về sức khoẻ, tâm và thân ổn định. Sức khỏe tốt thì mình
làm việc lâu bền. Tâm và thân ổn định, mình mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên không động
loạn.
Có tiền mà bệnh hoạn, sức khoẻ yếu kém, cũng không có hạnh phúc. Thấy cuộc sống trên đời
vô nghiã.
Người ta vui, còn mình buồn. Nhưng trong cái buồn, anh mới đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
Đó là tâm linh.
Kệ
Tâm linh cứu rổi, rất nhiều người
Thoát cảnh u buồn, khỏi bệnh đau
An vui tu tịnh, thiền lấy điển
Giải trược trong người, khoẻ tâm minh

Odense, ngày 08/11/2017
1835. Hỏi. Tại sao tâm linh, nó đem lại nhiều hạnh phúc ?
Đáp. Dạ thưa. Sống trên trần thế, cái gì cũng nặng trược, cái gì cũng bận rộn. Nó làm cho con
người sống không yên, chết không được.
Tiền, tình, danh, nghiệp, khiến cho con người phải hốt hoảng, kinh hoàng.
Thiếu nó, thì người ta điên, nhưng có nó, thì người ta khùng, chết bắt đắc kỳ tử.
Có đó, rồi mất đó.
Chỉ có tâm linh, mới soi sáng được linh hồn, giải thoát cảnh âm u.
Đem trí tuệ cuả từ bi, cứu độ chúng sanh, thoát qua cảnh luân hồi và nghiệp chướng.
Mình chỉ cần học, thì mình sẽ sáng. Mình mới thấy được dầng DƯƠNG trí tuệ, nó đẹp cở nào.
Kệ
Tu thiền cuộc sống, rất an yên
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền
Thân thể dung hòa, trong cuộc sống
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống vui
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TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

Song ngữ Việt / Danmark
HJERTESYGDOM
Bài Thơ Giải Bệnh Tim
Mange folk har en hjertesygdom
Hvis man er syg, så kan man gøre noget
selv
Hvis man vil undgå den
Kan man dyrke Vô Vi meditation

Bệnh nầy là của nhân gian
Người nào cũng bệnh, do mình gây nên
Người nào muốn bớt bệnh tim
Cần nên tu luyện, pháp thiền Vô Vi

Man tager for meget ind i hjertet
Det er unødvendigt i vor verden
Derfor bliver man ens hjerte sygt
Men hvis man studerer meditation, kan
man godt reducere den

Bởi vì mình đã dại mang
Những gì trắc ẩn, ở ngay tình đời
Thế nên bệnh hoạn tơi bời
Cần tu để tránh, những gì bệnh đau

Hjertet banker hårdt og ondt
Man kan opleve det selv, uden at andre
ser det
Man studerer meditation og oplever et
mirakel
Som Gud og Buddha giver til gode
mennesker, der lærer meditation

Tim mình nhức nhói buồn đau
Không ai biết được,nó đau thế nào
Mình tu sẽ được phép mầu
Những gì Trời Phật, ban cho người hiền

Hjertet er uafhængigt af
De unødvendige ting, som påvirker
sygdommen
Hjertet kommer op på et højere niveau
Og sygdommen kan reduceres, fordi man
har øvet sig på meditation

Tim mình sẽ khỏi dính liền
Ở nơi trần tục, làm mình bệnh đau
Tim mình sẽ vượt cõi cao
Bệnh tình sẽ bớt, nhờ mình luyện trau

Man kommer hjem og studerer
meditation
Det er en speciel energi, som Gud Moder
giver
Der giver balance i både krop og sjæl
Det er fordi man lærer meditationens
energi

Về nhà cố gắng dồi trau
Điển quang cuả Mẹ, ban cho người thiền
Học thiền tâm tánh bình yên
Là nhờ tu luyện, pháp thiền điển quang

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Thân thương
Thành Lợi Lê
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC
GIẢI BỆNH TIM
Kính thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến.
Mình tu thiền Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học thì mình sẽ giải được bệnh tim. Tại sao?
Con người ta bệnh từ khối óc, con người ta bệnh tim, vì di truyền trong gia đình. Cha mẹ bệnh
tim, con cái cũng sẽ có bệnh tim. Bệnh tim Bác Sĩ cũng có.
Không có thuốc thang nào làm cho trái tim, mình mạnh trở lại. Điều nầy tôi chắc chắn nó như
vậy.
Nhưng mình tu điển quang trường sinh học, trái tim mình nó mạnh trở lại. Bởi vì, trái tim, mình
nó tiếp thu được điển quang.
Vả lại sự giác ngộ, những điều tôi giải thích thì quý Cô Bác Anh Chị sẽ tránh được bệnh tim và
trái tim mình nó sẽ mạnh thêm.
Tại sao, tim nó mạnh, khi tu thiền.
Tim nó hoạt động bằng điển, anh tu, anh tập, anh tuyệt đối tránh, những cái tính toán, trong
đầu, thì tim anh sẽ không bị ảnh hưởng, dồn nén. Từ bên ngoài xâm nhập. Đó là điển trược.
Kể cả những sự suy nghĩ trong gia đình con cháu. Mỗi một người, họ có căn quả và nghiệp riêng
của họ. Mình nên khép mình lại, tu để hưởng phước và khỏi bệnh hoạn, khỏi mất mạng,
khỏi mất tiền.
Người yếu tim và người muốn tránh bệnh tim, không nên xen vào chuyện cuả gia đình hay
chuyện của người khác.
Kể cả, thêm ý kiến vào món ăn, mặn, ngọt, chua, cay. Để tránh sự xáo trộn của mình và người
khác.


Việc nầy rất khó làm. Nên mình bệnh hoài không hết.

Thế nên mình phải dùng phương pháp Phật để tu và ngăn ngừa, luồng điển mình phát
khởi và tránh bệnh tim, áp huyết và tai biến.
Một lời nói không tốt, một ý nghĩ không tốt, sẽ làm cho nhiều người đứng tim.
Cộng vào đó, khi sanh ra, trái tim, nó đã yếu rồi, thì dễ mang bệnh.
Người tu thiền, nói điển thì nhiều người và khoa học, tìm chưa ra. Họ cứ tin vào thuốc.
Thuốc nó làm cho mình yếu thêm và mình bị lệ thuộc vào thuốc. Rốt cuộc bệnh tim không giải
quyết được.
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• Bệnh tim, có nhiều nguyên do gây ra.
• Tính toán nhiều, làm những việc tày Trời, bệnh tim di truyền, cờ bạc, rượu chè, trai gái,v,v,
Mình tu thiền, loại bỏ những khuyết điểm, từ điển trược trên, mà tôi đã phân giải.
Chắc chắn quý Cô Bác Anh Chị, trái tim sẽ MẠNH và phục hồi điển quang.
Kệ
THIỀN HÀNH tâm tánh, sẽ bình yên
THUỐC PHẬT thường xuyên, phải uống đều
NIỆM PHẬT cho nhiều, tâm KHÔNG động
TRÁNH ĐƯỢC sân si, sống thật hoà
(uống thuốc Phật là hít thở điển quang, chỉ dẫn trong phương pháp thiền.
webside. www.voviland.com)

Điển và tâm quân bình, thanh tịnh
Tôi đo độ stress 1%, dùng máy iphone tải xuống
Phương pháp nầy, kiểm các Thầy dạy tu thiền
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