SỐ 240

NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2018

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.

MỞ HUỆ
Kệ
GIỚI cấm cữu tình*, nhớ tránh xa
ĐỊNH thần bất động, nhớ thứ tha
HUỆ ta sẽ mở, trên tầng giới
PHẬT ở thiên không, phải thật lòng

Tôi tìm ra cữu tình*lục dục, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, chết nhát
(Phương pháp hít thở điển quang, xem trong cách hành thiền.www.voviland.com)

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.
1972. Hỏi. Huệ là gì ?
1973. Hỏi. Tại sao tu phải học NGU ?
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1974. Hỏi.
1975. Hỏi.
không?
1976. Hỏi.
1977. Hỏi.
1978. Hỏi.

Khôn đời thì dễ học, khôn đạo thì khó học ?
Làm sao tu càng ngày, càng khoẻ mạnh, giống như anh, đó có phải là điển năng
Gia tài quý nhất của con người là gì ?
Tại sao có người tu không mở huệ ?
Không cúng Phật thì Phật ăn gì ?

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/06/2018
1972. Hỏi. Huệ là gì?
Đáp: Dạ thưa. Huệ là hương đăng trên bộ đầu hành giả Vô Vi. Nó toả ra ánh sáng, Trí Từ Bi.
Trí Từ Bi là sự thông minh, TỪ BI không phải là cúng dường, như trong chùa người ta
giảng. Giảng như vậy cũng không có đầy đũ ý nghĩa.
Phật TỪ BI, có nghĩa là Phật Bố Thí cái sáng suốt của Phật. Chia sẽ cái thành đạt của Phật.
Thành ra nhiều người, ai cũng cúng dường, nhưng hương đăng trên đỉnh đầu, huệ không
phát, trí thông minh không mở.
Những người tu, huệ không phát, họ lấy nhang đốt trên đỉnh đầu cho có sáu chấm thẹo, ám
chỉ là phát huệ, lục thông. ( Lục thông ấn chứng của nhà Phật, phát huệ, tôi có giải thích những
bài báo trước).


Huệ phát là trong tự nhiên và hồn nhiên. Bằng sự dầy công của hành giả, đêm đêm tu
thiền, ngày ngày hành đạo.

Đốt nhang trên đỉnh đầu như vậy là hù người ta, chứ không có phát huệ.
Vả lại người phát huệ, không có ai muốn làm vậy. Nhìn hình Đức Phật, có vị Phật nào làm như
vậy. Tu hoài, huệ không phát, rồi chế tầm bậy.
Muốn mở Huệ thì mình phải dùng pháp Vô Vi, để khai triển luồng điển từ hạ thừa, trung thừa và
thượng thừa. Để xuất hồn học đạo.
Kệ
Hương đăng toả sáng, trên đỉnh đầu
Hành giả hành thiền, phải dầy công
Tam công, tứ lượng*, đều nung nấu
Ngọc sáng trong người, mới phát quang

Tam công*, công phu, công quả, công trình.
Tứ lượng, Từ, Bi, Hỷ, Xả hoặc thương yêu và tha thứ
Cây nguyên linh Vô Vi, giải trược

Odense, ngày 13/06/2018
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1973. Hỏi. Tại sao tu phải học NGU?
Đáp: Dạ thưa; Đời nó dạy mình ngu, chứ không phải đời, nó dạy mình khôn. Khôn đời là bị
nạn, khôn đời là tham lam, lường gạt, tranh đoạt, sát hại. Cuối cùng thì cũng chết, nên tổng
thống, vua chúa, nhà giàu, ai cũng xuống địa ngục. Kể cả những vị cao tăng hay cha thầy gì
cũng vậy. Nếu cho rằng mình khôn đời, thủ lợi, tranh đoạt và sát hại lẫn nhau.
Khi anh tu Vô Vi, thì mình phải học NGU ĐỜI. Phật pháp Vô Vi nó kì bí lắm.
Những cái gì thế gian cho là khôn, thì anh tránh. Như là, giàu sang, quan lớn, ăn sang, sắc
dục.v.v.
Bởi vì, đời là phải khôn. Khôn thì phải lanh. Khôn lanh là qủi quyệt.
Qủi quyệt thì sát hại lẫn nhau.
Nên Thánh Tiên Phật thì khác với người đời. Ngu đời thì thông đạo.
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ
Phật pháp Vô Vi, rất nhiệm mầu
Những gì kì bí, ở thế gian
Chỉ cho ta thấy, con đường đạo
Giải thoát tâm linh, ở cõi trần

Phật thì diệt tham

Odense, ngày 14/06/2018
1974. Hỏi. Khôn đời thì dễ học, khôn đạo thì khó học, tại sao?
Đáp: Dạ thưa; Khôn đời là tham, không dạy, mình cũng biết. Khôn đời là tranh cải, không học,
mình cũng cải được, sai, đúng gì, mình cũng cải. Khôn đời là sát hại, thù hận, không dạy mình
cũng ghét, mình cũng hại. Vợ chồng ghét nhau, anh em hại nhau, cha con thù nhau, bạn bè hại
nhau.
Những cái xấu, không dạy, mình cũng dễ nhiễm, vì ở trong trần tục. Nên cư trần, nhiễm trược.
Ai cũng muốn mình có nhiều tiền, ai cũng muốn mình làm quan lớn. Có nhiều tiền thì sanh ra
thất đức, làm những chuyện mờ ám.
Làm quan to thì sanh ra ích kỉ, thù nghịch, sát hại đồng bạn, đồng bào, trong nước và ngoài
nước, xâm lăng nước láng giềng. Khôn đời nó là vậy, tham, tham, tham, dâm, dâm, dâm.v.v.


Đạo khó học, là mình học thương, cái người ghét mình. Thành ra khó làm.

Như là, con mẹ đó, thằng cha đó, nó chửi mình, nó ghét mình, mà mình lại thương qúy nó.
Nếu không có người ghét, lấy đâu mình học, chữ từ bi, thương yêu và tha thứ.
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Mình nhắc lại cho qúy Bạn nhớ, Từ Bi, là từ bỏ, những BI THƯƠNG, BI OAN, OAN TRÁI,
OÁN GIẬN. Làm từ bi không phải là cúng dường cho Phật, như nhà chùa giảng.



Khi mà anh có Huệ, giàu lòng Từ Bi.
Giàu lòng Từ Bi có nghĩa là, Bố Thí cái TRÍ TUỆ của anh cho người khác bớt khổ,
bớt nạn, hết bệnh và giải thoát.



Từ Bi có nghiã là BỐ THÍ trí tuệ.



Làm Từ Bi không phải là cúng dường cho Phật. Phật viên tịch, Phật nào ăn được,
nói không đúng.

Anh thăng hoa là nhờ người khinh khi, mắn chửi mình.
Anh nhìn hình ảnh Chúa và Phật, trong lúc tu hành thì anh sẽ hiểu.
Khi mà đem chân lý ra đời cống hiến, thì không có ai thích thú nghe. Vì chân lý, đi ngược lại
cảnh thế gian, trần tục.
Chân lý thì người ta nghe không nổi.
Hay nói một cách khác, nhiều người họ không có khả năng để nghe chân lý.
Nên có câu, Phật pháp nan văn, có nghĩa là, Phật pháp khó nghe.
Phật thì thuyết về chân lý, cho chúng sanh ngộ đạo.
Chân lý thì để nói cho những người tu về điển quang thiền định. Tìm về con đường giải thoát.
Chân lý mà đem đi nói bên ngoài, cả trăm lần, cả ngàn lần, chưa chắc họ có thể hiểu.
Bởi vì, chân lý là không. Không là chân lý.
Nên có câu.
Từ chân không, sanh ra diệu hữu.
Giữa con đường phi hữu, phi vô.
Ấy là tức hữu, tức vô.
Ấy là chân lý, truyền cho người đời.
Chân lý, nó từ không, mà có. Nói như vậy, người thường, sao hiểu thấu. Người thường, Hữu Vi,
mê cái CÓ, cái SẮC thì khó hiểu, chân lý.
Anh học điển, mình sẽ hiểu, triết lý của Vô Vi, siêu thượng thừa và đi đến giải thoát.
Siêu thượng thừa là người Vô Vi, nói về văn Phật và điển kinh.
Văn Phật và điển kinh thì không ai ăn cắp được.
Tu Vô Vi tầng số điển quang của anh cao và phát triển rất nhanh, so với các pháp khác.
Vì anh tu trong thực tế. Những cái kích động, hằng ngày, mình va chạm.
Tu như thế, mới khoa học, đời đạo song tu. Tu không có trốn tránh, công việc mà mình đang
phục vụ. Ở nhà tu cũng được, vào hãng tu cũng được. v.v.
Tu như vậy gọi là tu tắt.
Không cần phải tới giờ, tôi mới tu, tới lớp tôi mới tu, chỗ nào tôi cũng tu.
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Tu như vậy, là mở huệ, tu như vậy là thành đạo.

Sau khi tu luyện, anh thấy được, anh thăng hoa rõ ràng, anh thấy được đối phương nặng trược
rõ ràng. Đó là điển quang phát triển, trí tuệ thông minh.
Kệ
Pháp nầy giúp Bạn, trở về ngôi
Ở trên tầng giới, cõi thượng thừa
Thế nên phải nhập, vào trong trược*
Để học yêu thương, mở huệ mình
*Tu mà trốn tránh, như các pháp khác, thì không tiến.
Tu Vô Vi là đối viện với thực tế.

Kính trên, nhường dưới, không nên ám hại, lấy oán làm ân

Odense, ngày 15/06/2018
1975. Hỏi. Làm sao tu càng ngày, càng khoẻ mạnh, giống như anh, đó có phải là điển năng
không?
Đáp: Dạ thưa. Cái gì mình cũng phải hành, những cái kinh nghiệm, mà tôi chia sẽ, chứ không
có lý luận. Sau nầy anh đạt, anh mới khâm phục. Điển quang nó giúp cho mình phát triển.
Anh tu như tôi nói, càng ngày, Anh càng gần gủi tiên Phật hơn.
Người anh không có nặng trược, anh nhận được thanh quang điển lành Bề Trên ân độ.
Anh quý trọng cái pháp điển quang trường sanh học.
Mỗi ngày anh siêng năng thực hành những gì tôi chia sẽ, thì anh được sự sáng suốt, mạnh khoẻ
rõ ràng.
Kệ
Điển quang phát triển, phải thực hành
Mỗi ngày giải trược, phải hít sâu
Trí ý không còn, mê động loạn
Thành tâm tu luyện, niệm Nam Mô

Thành Lợi vẻ cảnh ghe tăng bo, chở người vượt biển,
tranh sơn dầu 40-60cm
Vẻ cảnh xóm chài, nơi tôi vượt biển
Tranh sơn dầu 40-60 cm

Odense, ngày 16/06/2018
1976. Hỏi. Gia tài quý nhất của con người là gì?
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Đáp: Dạ thưa. Đó là điển quang và sức khoẻ. Người anh có điển, anh phải biết và khai triển.
Tiềm năng đó nó nằm trong cả tỉ tế bào của anh. Nó là kho tàng vô tận, mà Thượng Đế ban,
hiếm ai khám phá ra.
Tôi khám phá ra kho tàng vô tận đó và mình phải giáo dục cả tỉ tế bào đó bằng điển quang thiền
định. Thì điển quang Vô Vi, nó sẽ mở ra kho tàng vô tận, bị chìm sâu trong tế bào và ngũ tạng.
Huệ khai mở, bộ đầu khai mở là do toàn bộ tế bào bên trong tu luyện theo chủ nhân ông.
Chủ nhân ông, nên tu theo mật pháp Vô Vi truyền.
Kệ
Bí truyền mật pháp, của Vô Vi
Giúp đỡ cho nhau, đạt điển lành
Sức khoẻ con người, là của báu
Thần hồn tu luyện, phải dầy công

Chửa khỏi bệnh bướu sau gáy, miễn phí

Odense, ngày 17/06/2018
1977. Hỏi. Tại sao có nhiều người tu không mở huệ ?
Đáp: Dạ thưa. Anh gặp người tu mở huệ thì anh mở huệ. Vì người mở huệ, họ chia sẽ những
kinh nghiệm trên con đường tu, đi đến giác ngộ và giải thoát.
Nói đến chuyện giác ngộ và giải thoát, cần phải ngộ người chân sư. Nếu mình có duyên thì đại
phước. Thời đại nầy, manh sư hàng đống. Thích biểu người ta tu, còn mình không tu. Tu hú thì
có. Tu tiền thì có, tu danh, tu chức thì nhiều.
Tu, mà vẻ ra hình tượng, bắt người ta cúng thờ, xin phù hộ, còn mình không tu, biểu Phật làm
dùm, còn mình khỏi tu. Khôn hơn ông Phật.
Xin phù hộ, là biểu Phật làm dùm. Còn cúng dường cho Phật là hối lộ cho Phật.
Phật không có kêu cúng Phật bao giờ, Phật viên tịch, làm sao Phật ăn, những gì nhân gian
cúng. Mấy thầy vẻ ra, cúng Phật, Phật nào ăn được. Ma ăn thì có.
Tu thiền điển quang mau mở huệ, Đức Phật Thích Ca, Ngài tu thiền, Ngài mở huệ. Ngài không
cúng, không tụng, không cầu xin. Mình nhìn hình hiểu ngay, có rất nhiều người cũng tu, cũng
nhìn hình Phật ngồi tu thiền, mà không hiểu.
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Tu không mở huệ là có con ma làm biếng trong người. Nó xúi dục, mình đừng làm, không
tu.
Tu không mở huệ là pháp môn mình thực hành, không có khoa học, là đốt nhang cầu xin,
không muốn làm.
Tu không mở huệ là mình không gặp minh sư.
Tu không mở huệ là pháp môn mình, không biết khai triển luồng điển trong người lên
trung tâm bộ đầu.
Tu mở huệ cần phải học DŨNG trước tiên. Cầu xin, đốt nhang, không bao giờ đạt DŨNG.
Thì làm sao, có TRÍ, có BI. Nói phải có căn bản, từng bước tu.

Trước hết phải đạt DŨNG, sau đó mới có TRÍ và BI.
Kệ
Anh hùng gặp nạn, phải làm sao
Phải biết thương yêu, cứu lấy mình
Trong ta có sẳn, hành trang quý
Báu vật trong tay, pháp điển thiền

Odense, ngày 18/06/2018
1978. Hỏi. Không cúng Phật thì Phật ăn gì ?
Đáp. Dạ thưa. Người mà cúng cho Phật, thì ma nó ăn. Phật viên tịch, làm sao ăn.
Phật thì ăn đồ người ta bỏ, người ta liệng. Phật, ổng ăn thanh quang điển lành của Cha Trời ân
ban. Hằng đêm mà quý vị tham thiền là mình ăn thanh điển Cha Trời ân ban.
Quý vị tu Vô Vi là quý vị tu về Phật giới, tu giải thoát.
Phật thì luyện hào quang, thanh quang điển lành. Mỗi đêm mình thiền là luyện hào quang.
Kệ
Thuốc Phật thường xuyên, bạn uống vào
Hít vào thanh khí, của Cha ban
Trong ta có sẳn, luồng thanh khí
Hoà nhập càn khôn, hưởng điển lành

Đo Tham Sân Si, Trược, Stress, đo 1%
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THẾ GIAN
THAM LAM
BỆNH HOẠN
TRIỀN MIÊN
TU THIỀN
GIẢI NẠN

NHÀ THƠ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN VIẾT THƠ SONG NGỮ
VIỆT NAM ĐAN MẠCH
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THIÊN
ĐI
CÁI
THẾ
VỀ
THIÊN

ĐÀNG
NGƯỢC
CẢNH
GIAN
NƠI
QUỐC

Tôi chạy bộ hai năm rưỡi 13.575 km.
Vòng quanh quả địa cầu 40.000 km.

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.

https://www.voviland.com
email.bandao4p@gmail.com

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.
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