SỐ 166

NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2016

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.

ĐẠO QUANG
Kệ
Điển tâm linh chuyển, khắp mọi nơi
Khí thế người tu, hướng về Trời
Chăm lo tu luyện, hồn trong sáng
Luyện pháp tu, thân, tâm, điển Trời
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.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tu hay quên là sao?
Người một lúc vui, một lúc buồn, một lúc giận là sao?
Xử dụng loại vũ khí vô hình, độc hại giết người, là loại vũ khí gì?
Tu được Hổ phục chầu là sao?
Dạ làm sao sáng?
Tu sao vẫn còn bệnh đau, mà bệnh tai biến là sao?
Tại sao thiên hạ thích tham lam và danh vọng?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/05/2016

Odense, ngày 13/05/2016

1415. Hỏi. Tu hay quên là sao?

1416. Hỏi. Người một lúc vui, một lúc buồn,
một lúc giận là sao?

Đáp: Dạ thưa. Đồ ăn nhiều nó quấy phá
trong ruột thành ra hay quên. Mình ăn ít
một chút, tu thì không quên. Đừng nghĩ
chuyện xa xưa.
Kệ
Đồ ăn nhiều chất, tụ trong tâm
Bớt nghĩ chuyện xưa, nhớ hành trì
Tâm đạo tu hành, chăm sửa tiến
Đừng nên quyến luyến, ruột sẽ yên

Đáp: Dạ thưa; Trí tâm không ổn, giống như
người say rượu. Có thể làm náo loạn tiền đình.
Tập quán nầy không tốt, uống thuốc Phật nhiều
(hít thở điển quang) để giải ra.
Kệ
Lúc vui lúc giận, lúc say mê
Oán trách hờn ghanh, tánh dụng dề
Trí tâm bất ổn, mong ngoài cửa
Lạy Phật thường xuyên, tẩy xác trần

Odense, ngày 14/05/2016

Odense, ngày 15/05/2016

1416. Hỏi. Xử dụng loại vũ khí vô hình, độc
hại giết người, là loại vũ khí gì?

1417. Hỏi. Sư Hổ Mang là sao?

Đáp: Dạ thưa; Lời nói mình là gươm đao,
súng đạn vô hình. Chỉ cần nói xấu và ra lệnh
thì giết chết cả triệu người hơn.

Đáp: Dạ thưa. Sư Hổ Mang là nhà sư, không có
đạo đức, không có pháp tu tốt, đễ kìm được con
hổ dữ trong bản thể mình. Nên Sư Hổ Mang nầy,
man rợ, dèm pha, sát hại người và đồng đạo.

Kệ

Kệ

Vô hình vũ khí, tại tâm ta
Dùng pháp Di Đà, giải mở ra
Gắng công tu luyện, mình sẽ thấy
Vượt qua ác chiến, vượt hơn người

Ác tâm chứa đựng, ở trong lòng
Biển ác ngập tràn, tự ý sanh
Đi tu nên thiện, hơn là ác
Phước đức ngập tràn, chớ bỏ qua

Odense, ngày 16/05/2016

Odense, ngày 17/05/2016

1418. Hỏi. Tu được Hổ phục chầu là sao?

1419. Hỏi. Dạ làm sao sáng?

Đáp: Dạ thưa; Trong mình của Bác, nó có
con mãnh hổ. Nếu Bác tu, không dụng trí
Phật chỉ giáo, thì con hổ trong người mình,
nó sẽ sỗ lòng, vượt ra và giết hại chúng
sanh và cả Bác.

Đáp: Dạ thưa; Ngày đêm, Bụng mình phải
thanh lọc, bằng cách uống thuốc Phật nhiều (hít
thở điển quang). Ai biểu mình, thì mình cứ Dạ,
Dạ, Vâng, Vâng. Thì cái dạ nó sáng ra.

Kệ
Hổ dữ trong người, khó tầm ra
Thế nên thiên hạ, chiến tranh hoài
Diện mục thanh đài, xa thăm thẩm
Thiền tu hổ phục, cúi lạy Ngài

Kệ
Thực hành mới hiểu, ý đạo cao
Lãnh giáo nơi đây, mới nhiệm mầu
Pháp lý đương đầu, cùng mãnh hổ
Vâng vâng dạ dạ, hổ phục chầu
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Odense, ngày 18/05/2016
1420. Hỏi. Tu sao vẫn còn bệnh đau, mà bệnh tai biến là sao?
Đáp: Dạ thưa; Tu theo các thầy đó là phải bệnh tai biến. Họ cố chấp, nói dèm pha, nói xấu thì
làm sao không bệnh tai biến.
Bệnh tai biến là do điển năng mất quân bình, xáo trộn.
Con người có điển, mà không tu Vô Vi điển quang thì dễ bị chứng bệnh nầy.
Rất nhiều người bị bệnh tai biến chết, kể cả Khoa học gia, Bác sĩ, nhà giàu....Có tiền cũng vô
phương trị.
Mình nghèo, nên học môn, điển quang trường sinh học, ngừa và trị mình.
Ai nói gì mặc kệ, nghèo, mà thông minh, ít bệnh hoạn sống lâu là đủ rồi.
Kệ
Điển quang qúi trọng, hơn là vàng
Bác cứ đàng hoàn, học sửa tâm
Tâm thân tàn tạ, không còn nữa
Trở lại hồng hào, sáng dạ ra
Odense, ngày 19/05/2016
1421. Hỏi. Tại sao thiên hạ thích tham lam và danh vọng?
Đáp: Dạ thưa; Danh vọng nó làm cho người ta si mê và khoái trá. Nhiều người đi trong đó một
thời gian ê chề. Bị lường gạt hất hủi bệnh hoạn và chết.
Không học thiền thì khó giác ngộ, nên không biết, khoái danh cao. Cho người đời kính phục, lạy
mình.
Tu Danh nó làm cho mình ngu si, tu hoài không thấy Phật, mặc dù thờ Phật và không giải
thoát. Danh cao thì mình đội trên đầu, tròng vào thân.
Đội trên đầu CÁI CHỨC TO, tròng vào thân ÁO QUAN, nặng trược, còn nặng thêm. Tu, đi ngược
lại đường lối của các giáo chủ. Tu, mà tham danh, thà đừng tu, đi làm quan, làm ông chủ,
sướng hơn. Có tội, nhưng ít hơn.
Kệ
Thế giới người đời, thật tởn kinh
Tham lam danh vọng, phải đối đầu
Sát hại tranh giành, ngôi bá chủ
Đi tu cho sướng, khỏi bệnh đau
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Odense, ngày 19/05/2016
1422. Hỏi. Bạn đạo Vô Vi tu, thắc mắc không biết điển, chiếu như thế nào, và tầm cỡ bao
nhiêu, vậy Chú có thể nào chiếu, cho bạn đạo thấy được không?
Đáp: Dạ thưa; Điển là cái học thức của phần hồn, khi chiếu và tầm cỡ bao nhiều tuỳ theo
người lãnh ngộ.




Khi điển phát ra là chiếu cho tất cả, cho người hỏi và người nghe và người đọc. Tuỳ
theo đạo hạnh và căn duyên của họ lãnh ngộ được bao nhiêu. Khi mà nhận được
điển chiếu thì cả, tim, gan, thể xác và phần hồn cảm thức sự thanh nhẹ và sảng
khoái vô biên.
Sự sung sướng nầy không có bút mực nào diển tả, cái cảm giác đó, nó ngộ nghĩnh
như thế nào. Gọi là GIÁC NGỘ. Trong lòng Bác thấy nó vui sướng là bao, khi được
điển chiếu. Mặt mũi mình sáng trưng, Bác đi ra đường, người khác sẽ nhận diện
được Bác ngay. Ông nầy lạ quá. Đó là hào quang và pháp tướng Bác phát ra.



Điển, mà con chiếu là cái tri giác. Tri giác là luồng điển, cảm giác nó lâng lâng,
sảng khoái và rúng động trong tâm hồn Bác. Nó là ánh sáng và hào quang. Nó
thông minh lạ thường.



Bác hành thì sẽ có sự thông minh nầy, chính Bác hành được. Bác mới mạnh dạn,
dũng mãnh hơn. Cái đường lối chuyển điển nầy cao thâm Trời Phật, hướng dẫn Bác
tận dụng cái ý chí kiên trì của Bác, không thua gì Trời Phật.



Bác tự nhận xét được linh hồn và phần điển Bác tới đâu. Và Bác biết được điển
quang của người khác. Ai láo, ai giả, ai chơn và ai thiện.



Điển văn con giải thích, Bác hành và Bác tự đi. Thì Bác mới thấy, cái sức
mạnh siêu phàm chuyển. Và đường lối nầy, văn minh và khoa học.



Tự mình vượt lên mây và xuất hồn. Đứng vững giữa càn khôn. Không lệ
thuộc ai và không lệ thuộc người chuyển điển. Tự mình phát triển theo
kinh nghiệm khả năng của bản thân mình.



Đây là chơn giá trị của người tu. Vàng không đổi.



Đường lối chuyển điển làm giùm của người khác làm, mà con thấy. Là giả
dối và lợi dụng bạn đạo. Làm u mê, ngu muội thêm. Không khoa học.



Hỏi họ; Chuyển điển cho vợ, con và người thân, coi họ có làm được không?



Điển là phần hồn, Bác có thể nhận thức nó, qua tầng số điển quang tu luyện. Nên
mọi người, cùng một câu hỏi, mà hiểu biết và nhận thức khác nhau. ( Bạn đạo,
thường hay cãi nhau, ngay chỗ nầy).




Tầng số điển quang là gì?
Tầng số có nghĩa là trí tuệ quán thông: Thượng, trung và hạ trong ba cõi, Thiên
Đàng, Nhân Gian và Địa Ngục. Và ba tầng của nhân gian, thượng lưu, trung lưu và
hạ lưu.
Bậc Thượng trí có nghĩa là, ở cõi cao, con người muốn tu luyện, về Thượng Đế và
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Phật, Thiên Đàng, Niết Bàn và giải thoát.


Bậc trung trí có nghĩa là, giới trí thức tu luyện về Nhơn sinh quan. Đức tính của con
người.



Bậc hạ, là nhiều tầng lớp trong xã hội ít được thăng quan tiến chức.

Ghi chú: Trong giới hạ, nó có giới thượng, và trong giới thượng, nó có giới hạ.
Nên mình thấy những người trí thức thượng lưu, và kể cả những vị cao tăng, một thời gian nào
đó, họ trở thành tồi bại và lưu manh. Đầy dẩy ở thế giới nầy, nước nào cũng có.
Còn hạ lưu, nếu muốn tu, thì cũng trở thành giải thoát và lên Thiên Đàng.
Nên anh hùng thường xuất hiện ở hạ lưu. Cái nầy là do bề trên chuyển vị anh hùng xuống thế
gian học đạo để giúp đời.
Tu nó có nhiều giới. Giới cao giải thoát, người ta dùng, văn điển Phật, để khai minh trí tuệ cho
người tu, đạt cảnh giới cao. Mình tu càng ngày càng thông minh, khoẻ mạnh, ít bệnh hoạn và
sống lâu.
Tự mình hành mới có. Không có ai ban, đừng có tin ai, họ lợi dụng và lường gạt.


Anh đi làm thì anh có tiền, đúng không?



Anh phải tu, anh mới đạt.



Mình lấy kinh nghiệm, người đi trước, cho đỡ tốn thì giờ.



Thời đại nầy văn minh, tu nhanh lắm. Ghi rõ ràng, chỉ cần hành là tiến tới Thiên Đàng.
Kệ
Thiên Đàng mở rộng, đón bạn vô
Phật pháp vô mưu, mới nhiệm mầu
Tâm, thân, nung luyện, hành chánh pháp
Điển giới thâm sâu, giải trược sầu
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Danmark ngày 14/05/2016

Thưa quý Thầy.
Chết thì cầu siêu.
Hỏi có linh hồn không? Ú ớ không biết.
Tu thì nên tin.
Không tin thì khỏi tu.
Tu cả ngàn năm không hiểu mình có minh hồn.
Bông sen còn có linh hồn. Con vật còn có linh hồn.
Đi tu mà không biết linh hồn thật đáng thương.


Cái mà Thầy cảm giác có Phật, là linh hồn.

Tu Vô Vi điển quang trường sinh học giúp cho thấy linh hồn và xuất hồn. Xuất hồn không có gì
khó.
Con người mình có linh hồn bị kẹt trong tim. Tu xuất hồn mới gặp được Chúa Phật Thượng Đế
và ông bà tổ tiên mình.
Ông bà tổ tiên chờ thầy tu cho giải thoát linh hồn thầy khỏi thế gian. Cơ hội chót để thành đạt,
nên tu đừng nên bắt chước những người tu dèm pha. Khẩu nghiệp đó bạn.
Tu thì nên tin. Tuyệt đối.
Không có người nào tu thành đạt, gạt chúng sanh.
Chỉ có những người tu, lưu manh, không hiểu đạo, không hiểu mình, mới dèm pha và gạt gẩm
chúng sanh.


Tu là bậc Thầy, xưng danh là Phật sống, thiền sư, cao tăng, mà mình dèm pha, nói xấu
Vô Vi tà đạo, không chánh pháp. Nói xấu hại người là trong óc mình nó có luồng
điển bất chánh.



Chính mình bất chánh, mà nói Vô Vi là không chánh pháp. Chính mình tà tâm, mà không
biết mình tà tâm.



Cái pháp chánh, mà đưa cho cái người tà tâm. Thì cái pháp chánh, cũng thành tà
Pháp. Chánh thành tà pháp thì đầy dẩy ở thế gian.

Tu Vô Vi mới báo hiếu cha mẹ mình. Cha mẹ mình không muốn, mình thành một người dèm
pha.
Kính lời
Tôi Thành Lợi Lê.
Đệ tử Chơn Truyền Đức Ông Tư và Thầy Tám Lương Sĩ Hằng.
Ký bút
www.voviland.com
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

Hỏi: Nhẫn là hèn, nhẫn là nhục. Nó giết hại bao nhiêu
người, mà nhẫn nữa sao?
Tôi không nhẫn.
Đáp: Nó không nhục, là nó chưa thấy, nó nhục. Nếu mà
nó thấy được nhục, như anh thấy. Thì nó sẽ như anh.
Bây giờ thì anh chịu nhẫn đi. Chờ nó....dù gì thì nó cũng
mạnh hơn anh.
Luận điển
ĐẠI ANH HÙNG
Nếu chưa Nhẫn, ta thời thử Nhẫn
Thử một lần, tìm hiểu ra sao?
Nhẫn Cha Mẹ, Vợ Chồng Anh Chị
Nhẫn bạn bè, làng xóm của ta
Xem cho kĩ, sau khi hành sự
Coi mọi người, đối xử ra sao?
Gan sắt cứng, cũng nhờ hành Nhẫn
Tánh anh hào, đại Nhẫn từ bi
Nếu chưa Nhẫn, thì ta thử Nhẫn
Thử một lần, thử nữa thăng hoa
Đức hạnh lớn, ta đừng từ chối
Đại anh hùng, Phật ở nơi ta
Kính bái
Thành Lợi Lê
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