SỐ 167

NGÀY 01 THÁNG 06 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.

VÔ VI MAN 2016
Kệ
VÔ không phương pháp, Phật chuyển truyền
VI tinh, khí đạo, luyện tánh linh
MAN nhân khỏe mạnh, tu thiền điển
HAI KHÔNG MỘT SÁU, tiến hợp thời
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.
1423. Hỏi. Muốn hết bệnh tim thì phải làm sao? Xin chú Lợi giúp dùm, cám ơn chú.
1424. Hỏi. Có nhiều người tin Bác Sĩ, hơn là tin người tu thiền, là sao?
1425. Hỏi. Mình phải cần Trời Phật giúp thì tốt hơn, có đúng không?
1426. Hỏi. Chuyện lụy phiền, chuyện stress, nó có thể gây ra tai nạn, vậy phải làm sao giải?
1427. Hỏi. Con người sống lâu, bằng cái gì chánh? Tiền, danh vọng đúng không?
1428. Hỏi. Tiền, danh vọng nó làm cho đạo lớn ra, nếu không tiền làm sao đạo phát? Mà tu Vô
Vi, chủ trương không tham danh, không tham tiền. Vậy làm sao tiến?

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

1
Emai: bandao4p@gmail.com

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/05/2016

Odense, ngày 23/05/2016

1423. Hỏi. Muốn hết bệnh tim thì phải làm
sao? Xin chú Lợi giúp dùm, cám ơn chú.

1424. Hỏi. Có nhiều người tin Bác Sĩ, hơn là tin
người tu thiền, là sao?

Đáp: Dạ thưa. Muốn hết bệnh tim, trước
hết Bác nên tu thiền, để mở ánh sáng trong
lòng Bác và giải trược ô. Bệnh tim là mình lo
nghĩ những chuyện không cần thiết và làm
những chuyện lớn lao, tài trời.

Đáp: Dạ thưa; Bác sĩ cũng cứu nhiều người, mà
Bác sĩ cũng trị bệnh sai, chết nhiều người.

Hành thiền mới giải được bệnh tim, và máu.
Uống thuốc tây, tim không khỏe mạnh, trái
lại nó còn hại thêm. Tu thiền, tim mới khoẻ
mạnh và máu điều hoà. Máu là điển.
Kệ

Bệnh tim trị không hết, cuối cùng Bác Sĩ cũng
khuyên mình nên tu thiền. Chính Bác sĩ trị bệnh
tim cuả Bác Sĩ cũng không hết. Bệnh tim là di
truyền.
Tu thiền điển quang trường sinh học là Bác giáo
dục các tế bào di truyền, thì nó sẽ hết bệnh. Chỉ
có điển Trời Phật, mới giáo dục được các tế bào.
Bác tu thì các tế bào, nó khoẻ mạnh lại, 100 %.
Tuỳ theo công phu của Bác.

Tu thiền lạy Phật, hướng trở vô
Mật niệm nam mô, cứ làm hoài
Bác cứ mỗi ngày, tâm hành thiện
Đừng nên hà tiện, niệm Nam Mô

Kệ

Odense, ngày 24/05/2016

Odense, ngày 25/05/2016

1425. Hỏi. Mình phải cần Trời Phật giúp thì
tốt hơn, có đúng không?

1426. Hỏi. Chuyện lụy phiền, chuyện stress, nó
có thể gây ra tai nạn, vậy phải làm sao giải?

Đáp: Dạ thưa; Trời Phật chỉ dẫn giúp mình,
nhưng mình phải vận dụng cái sức sẳn có
của mình, mới phát huy trí tuệ Trời Phật.

Đáp: Dạ thưa. Chuyện thế gian là chuyện lụy
phiền, trược, mình không biết. Luôn lúc nào
cũng tham gia. Càng tham gia thì càng bệnh
hoạn. Là do tánh tham muốn.

Đừng có tin, mấy người kia nói, là họ làm
dùm là họ gạt mình. Họ chỉ cho mình ngu si.
Bác làm như con nói, Bác mới thấy cái văn
minh ở Vô Vi. Bác đứng vững.
Kệ
Hành thông căn bản, pháp chỉ truyền
Siêng năng luyện tập, Bác mới hay
Điển quang cuả Phật, giúp mình tiến
Đứng vững hai chân, tránh lụy phiền

Cầu xin Trời Phật, giúp thanh quang
Sống lâu trăm tuổi, ít bệnh tình
Hôm nay sẳn có, tình Trời độ
Hướng dẫn tâm linh, học cứu mình

Lý thuyết thì không bao giờ giải được, vì nó là
chất trược, nằm trong máu lâu ngày và sanh ra
bệnh. Bác ngồi xuống, học thiền thì nó sẽ giải.
Phải tin những gì mình mong muốn.
Kệ
Thiền siêng chắc chắn, trược giải ra
Dùng điển thâm sâu, niệm Di Đà
Soi hồn ổn định, thần kinh mát
Im dịu nơi ta, hít thở hòa
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Odense, ngày 26/05/2016

Odense, ngày 27/05/2016

1427. Hỏi. Con người sống lâu, bằng cái gì
chánh? Tiền, danh vọng đúng không?

1428. Hỏi. Tiền, danh vọng nó làm cho đạo lớn
ra, nếu không tiền làm sao đạo phát? Mà tu Vô
Vi, chủ trương không tham danh, không tham
tiền. Vậy làm sao tiến?

Đáp: Dạ thưa; Người ta sống lâu bằng điển
tốt. Điển yếu thì kiệt huệ, điển xấu thì bệnh
sớm.
Vật chất là xe cộ, máy bay. Xe và máy bay
chạy cũng nhờ điện là chánh. Computer
chạy cũng nhờ điện là chánh. Rút điện ra là
nó hết chạy.
Con người điển tâm linh là chánh, không
phải là tiền chánh. Con người sống bằng
điển, mà mình không hay.
Kệ
Có tiền tâm bệnh, khó sống an
Thấy xa hiểu được, lo hành thiền
Quy hội chơn hồn, thanh lọc điển
Điển quang qúy trọng, hơn bạc tiền

Đáp: Dạ thưa; Tiền nó làm cho mình ngu. Danh
nó làm cho mình nụt và sống cúi lòn. Họ tu, ở
thế gian. Việc đó của họ. Tu, mà cũng tham
quan, bán chức. Vậy làm sao giải thoát?
Tu Vô Vi muốn về Trời, thì mình phải đi ngược lại
thế gian. Đường đi, ta cứ đi.
Kệ
Bệnh hoạn khùng điên, cũng vì tiền
Nó hành tâm tánh, phải đảo điên
Hôm nay pháp lý, giúp mình thoát
Trở lại Thiên Đàng, dứt thế gian
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Odense, ngày 28/05/2016
1429. Hỏi. Thiên Đàng ở đâu?
Đáp: Dạ thưa; Vậy tôi hỏi anh. Chết, anh về đâu? Sống, mà mình không biết, chết về đâu. Khi
chết mình sẽ sa vào địa ngục. Thành ma, qủi và súc sanh.
Mình tu thanh lọc điển hồn, mới về Thiên Đàng, Trời Phật Chúa ở Thiên Đàng, mong mọi người
tu, để về đó.
Chuyện tu học, nó đơn giản và dễ hiểu. Ở thế gian, mình mong, con mình học cho tốt, để có
chỗ làm tốt. Là nó phải đi học tốt, mới có chỗ tốt.


Về Thiên Đàng cũng phải học.



Học và Tu hai chữ giống nhau. Tại vì họ, làm hình thức khác biệt, kỳ quái, khiến cho
người hoang mang. Thực ra là học, sửa những gì mình sai sót. Không cần phải tụng
kinh, đốt nhang, cầu xin hộ độ hay mặc áo tu. Chỉ cần dụng cái tâm, như Đức Phật Thích
Ca



Thời đại mới mình:



Học cái tâm, tu cái thân và luyện điển quang.

Tu Vô Vi, mình sẽ về Thiên Đàng. Chắc chắn nó như vậy.
Kệ
Thiên Đàng học tại, pháp Vô Vi
Điển Linh cuả Bạn, sẽ nối liền
Tâm tánh hiền lành, quay trở lại
Thiên Đàng sáng tỏ, tại tâm ta
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Odense, ngày 29/05/2016
1430. Hỏi. Điển là gì, tại sao các pháp khác, không nói, Đức Phật Thích Ca cũng không nói,
người ta và các Thầy khác cho Vô Vi là tu sai?
Đáp: Dạ thưa; Ngày xưa thời Đức Phật Thích Ca, đốt bằng đèn cầy, không xài điện. Thời xưa
khác, thời nay khác. Đem so sánh không thể được.
Nói điện năng thời đó, người ta không hiểu và cho rằng mình khùng.
Thời đại nầy cách thời xưa hơn 2500 năm, con người văn minh hơn. Phật cũng văn minh hơn.
Lối tu hành và giảng giải cũng khác hơn xưa, xử dụng bằng điển quang. Nó nhanh nhẹ hơn.
Nên phải dụng danh từ “Điển quang” cho nó phù hợp với hiện tại. Hiện tại thì dùng bằng điện
tử.
Tu Vô Vi, tu về điển, đường lối mới, mình nói về điển quang vũ trụ và con người thì nhiều người
tu, khác phái, không biết và không hiểu.
Họ, tu mà không biết, không hiểu “điển quang” là họ chưa khai thông, tiểu vũ trụ của họ.
Vả lại họ không có Thầy và phương pháp điển quang.
Coi hành động, coi tướng, coi thành tích mà tu, thì thực tế hơn. Mình so sánh họ làm gì.
Tiểu vũ trụ là thân xác mình là liên hệ với càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ có cái gì: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ. Thì thể xác mình có cái đó. Nói tới đây, thì họ
càng bí thêm. Phải hành mới hiểu, không có lý thuyết.


Phật đã vượt qua ngũ hành, và Thượng Đế thì cai quản ngũ hành. Quyền lực vô biên.



Ngũ hành nầy, tương khắc, chống nhau, để phát triển đến vô cùng tận, đó là bất diệt.
Người đời và người tu, tìm không ra. Điển càn khôn, bất diệt.



Bất diệt thì vô cùng ngoạn mục. Hoà vào Thượng Đế, mình mới thấy Ngài hay và tuyệt
vời. Thành lập cái đời đời bất diệt. “Đó là điển”.



Điển mình huỷ nó không được, và cắt nó cũng không được. Nó cứ phát triển và phát triển
đến vô cùng tận. Điển nầy nó siêu diệu vô biên. Ở thế gian hay Thiên Đàng cũng vậy.
Chính Ngài Thượng Đế có và mình có. Tu Vô Vi điển quang, mới có điển, chứ tu theo kiểu
kia tụng, làm gì có điển, và nói tới Thiên Đàng và Thượng Đế có điển hào quang và mình
có hào quang. Không có hào quang, điển càn khôn Thượng Đế, vạn vật không phát triển.



Chuông mõ, kinh kệ cũng nhờ điển mà có. Cơm ăn, áo mặc cũng nhờ điển mà ra



Tiếng nói mình cũng là điển



Điển làm cho mình khoẻ mạnh, sống lâu và ít bệnh hoạn



Điển làm cho mình sáng suốt và có hào quang



Điển làm cho mình lên Thiên Đàng
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Trời Phật có điển và mình cũng có điển



Tu mà không biết điển là quá ấu trỉ



Thời đại nầy 2016, mình nên tu: Tâm, Thân và Điển quang đạt quân bình. Mình mới là
người văn minh của thế kỹ nầy. Ai nói gì mặc kệ, Bác cứ làm thinh tu. Sau nầy khoẻ
mạnh, ít bệnh hoạn, sống lâu có điển năng tốt, về Thiên Đàng là đủ rồi.



Ai tu kiểu gì thì kệ họ. Mình tu kiểu mới: Tâm, Thân và Điển quang.



Xe đời mới là đương nhiên tốt. Khỏe sống lâu.




Chữ bất diệt, người khác chứng không được, nhưng Bác tu Vô Vi, sẽ chứng được.
Xem lời minh giải của con.

Bác sống bằng điển, cụt cựa là điển, nháy con mắt là điển, nói năng, đi đứng cũng là điển.


Điển tốt, điển lành, là mình phải luyện.



Không ai cho mình điển, đừng có tin họ, nói ban cho phép lành.



Trời Phật ban giáo điển cho mình tu, nhưng mình phải hành.



Chiêu giáo điển nầy, mới là khoa học và văn minh. Bác thông minh và sáng suốt.
Kệ
Con người có điển, phát hào quang
Trí tuệ Trời ban, luyện sống hàn
Khổ cực không tham, lòng nhẫn nại
Không còn tham ghét, giết hại ai
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Odense, ngày 30/05/2016
1431. Hỏi. Nghe chữ tu, rất khó chịu, khi nào con người, mới chịu quy hàng tu?
Đáp: Dạ thưa; Con người bệnh la liệt, hết cách chửa, mới quy hàng tu. Chứ còn khỏe, nói chữ
tu thì họ ghét. Xưa kia Bác chưa tu thiền, mình tưởng những người tu thiền là những người thối
chí. Mình còn mắn họ, là đồ hèn, tu sai, nhu nhược. Làm những việc không giống ai, ngồi làm
thinh, không nói gì.
Khi Bác thiền thì Bác mới hiểu, thiền nó giúp cho mình khoẻ và sáng suốt. Và thấy cái lý luận
ngu si của mình trước kia, tham lam, động loạn và sân si.
Kệ
Bị đời hất hủi, mới tìm tu
Bệnh hoạn đa mang, mới tìm Thầy
Giúp đỡ cho mình, mau khỏe mạnh
Tâm linh giải được, bệnh thế gian
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

Ngày xưa bệnh hoạn, bệnh thường xuyên
Hôm nay được khoẻ, cũng nhờ thiền
Cô Bác tu thiền, thì sẽ mạnh
Đừng nên lười biếng, sẽ phát quang
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Chạy bộ 12.578 km, mỗi ngày chạy 20 km

Thân được quân bình
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Người ta nhìn đạo khác biệt, bởi vì mình chỉ
thấy một khía cạnh của đạo.
Và mình có rất nhiều đạo trong thế gian
48.000 pháp môn. Mỗi người mạnh ai, cứ ca
tụng của mình là chánh và chê đạo khác là tà.
Chánh đạo, mà đưa cho người tu, tâm tà, cũng
trở thành tà đạo.

Tâm quân bình, trở về nguồn cội. “Nhứt lý
thông thì vạn lý minh”.
Mình nhìn đạo giống nhau, chỉ là một.
Hiệp nhứt cùng Thượng Đế.

Tâm quân bình thì tôi có đo thử 1% độ stress.
Tu tâm quân bình, thì mình có thể dùng
“Stress check” program đo độ stress để kiểm
chứng mình. “Stress check”, program miển
phí, mình tải vào iphone.

Những người tu cao, xưng danh Phật, bị đột
quỵ, tai biến là do điển mất quân bình. Bởi vì
họ tu, không biết điển. Trời Phật có điển, mà
họ không tin Trời Phật. Điển thì nằm trong
pháp thiền Vô Vi.
Tu Vô Vi điển quang sẽ sống lâu và ít bệnh.
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