SỐ 170

NGÀY 11 THÁNG 07 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.

CÂY NGUYÊN LINH
Kệ
Nguyên linh thần lực, điển thân mình
Trở về thiên quốc, rõ căn duyên
Bản lai diện mục, thành tựu tiến
Hiến tặng thiền nhân, thật nổi lòng
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.
1450. Hỏi. Mọi người trong nhà không thích tôi tu thiền Vô Vi, họ cho hành động nhịn nhục của
tôi là sai, nhiều lúc tôi khuyên họ nên nhịn, họ còn mắn tôi. Buồn quá, nên nhờ Thành Lợi, giúp
dùm, mình phải làm sao?
1451. Hỏi. Mỗi lần đọc bài văn Thành Lợi viết, sao tôi có cảm nhận, được luồng điển thanh nhẹ,
chiếu sáng vào tâm tôi, sảng khoái vô cùng. Vậy Thành Lợi có cách nào giúp dùm Bà Xả tôi được
không? Bà Xả tôi không có tu. Cám ơn anh.
1452. Hỏi. Bệnh do đâu mà có?
1453. Hỏi. Người càng giỏi, càng bị bệnh hoạn và nạn tai là sao?
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1454. Hỏi. Bệnh là do trược, trược là hoạ. Mà hoạ do đâu mà có?
1455. Hỏi. Nghe Thành Lợi nói, bệnh là cái phước có phải không?
1456. Hỏi. Các Thầy, đọc kinh và cầu siêu cho người chết, thì mình sẽ được lên Thiêng Đàng, tây
phương cực lạc, đúng không, vậy cần gì phải tu?

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/07/2016

Odense, ngày 03/06/2016

1450. Hỏi. Mọi người trong nhà không thích
tôi, tu thiền Vô Vi, họ cho hành động nhịn
nhục của tôi là sai, nhiều lúc tôi khuyên họ
nên nhịn, họ còn mắn tôi. Buồn quá, nên
nhờ Thành Lợi, giúp dùm, mình phải làm
sao?

1451. Hỏi. Mỗi lần đọc bài văn Thành Lợi viết,
sao tôi có cảm nhận, được luồng điển thanh nhẹ,
chiếu sáng vào tâm tôi, sảng khoái vô cùng. Vậy
Thành Lợi có cách nào giúp dùm Bà Xả tôi được
không? Bà Xả tôi không có tu. Cám ơn anh.

Đáp: Dạ thưa. Họ có hướng đi của họ, mình
có hướng đi của mình. Mỗi linh căn có trình
độ tiến hoá, mình nên thương họ và cám ơn
họ. Nhờ cái động lực đó, anh mới tìm ra anh,
và đối phương.

Đáp: Dạ thưa; Anh lấy bài báo tôi viết, in ra để
trên bàn. Anh nói tu cái pháp nầy sống lâu trăm
tuổi. Mình nói hiện tại, tôi tu được khỏe mạnh
hơn xưa, ít bệnh hoạn, bản tánh hiền lành hơn.
Không nhậu nhẹt, hút xách, hơn thua và tranh
luận.

Kệ

Kệ

Tâm buồn tìm kiếm, học pháp tu
Giải toả phiền ưu, nhẹ đáy lòng
Nhờ có pháp thiền, tu điển giải
Giúp cho thanh nhẹ, giải bệnh đau

Thọ lâu nên luyện, pháp điển thiền
Tâm tánh của mình, tránh bệnh đau
Khí trược hoành hành, tu giải toả
Không tu khó giải, bệnh trong mình

Odense, ngày 04/07/2016

Odense, ngày 05/07/2016

1452. Hỏi. Bệnh do đâu mà có?

1453. Hỏi. Người càng giỏi, càng bị bệnh hoạn
và nạn tai là sao?

Đáp: Dạ thưa; Bệnh là do điển trược, trong
người mình phát ra và bên ngoài điển trược
xâm nhập vào, khó tránh. Nếu không tu.
Kệ
Tiền kiếp con người, đã trược lâu
Thế nên ai cũng, bị hoành hành
Không tu khó hiểu, mình mang trược
Cứ tưởng là mình, giỏi chẳng đau

Đáp: Dạ thưa. Người tài giỏi, thường ngạo
mạn, công cao, tâm linh không có, coi Trời Phật
cũng không có. Thế nên bị tai nạn và bệnh hoạn,
mới có dịp ăn n ăn, nghĩ đến Bề trên. Thấy thân
xác và trí tuệ mình mất hết, lúc lâm bệnh.
Kệ
Người tài dễ bị, bệnh công cao
Tâm linh không có, nghĩ mình tài
Đâm thẳng con đường, tham danh vọng
Thế nên tai nạn, bệnh hoang mang
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Odense, ngày 06/07/2016

Odense, ngày 07/07/2016

1454. Hỏi. Bệnh là do trược, trược là hoạ.
Mà hoạ do đâu mà có?

1455. Hỏi. Nghe Thành Lợi nói, bệnh là cái
phước có phải không? Vậy xin Anh giải thích.

Đáp: Dạ thưa; Bệnh do mình đem vô, và
hoạ do mình gây ra. Nếu muốn hết hoạ,
mình phải tu thân và giải trược, bằng điển
quang của Trời Phật. Thuốc tây, thuốc nam,
bắc, tàu, thuốc tiên, cũng không khỏi.

Đáp: Dạ thưa; Nếu mà con người không bệnh,
họ dẫn hung dữ. Không biết Trời cao, đang cung
phụng, giúp cho con người ít bệnh tật, sống lâu
và sống vui trong hoà bình trật tự.

Kệ
Tu thiền dùng điển, pháp Vô Vi
Bác sẽ giải đi, khối độc tà
Mỗi ngày, siêng tu, hành chăm chỉ
Từ từ tánh độc, sẽ rời xa

Bệnh là cái phước, giúp cho mình thức tâm, để
tu. Bác tu thì tâm thức Bác phát triển hơn và
sống thọ hơn. Con cháu và xã hội thanh bình
hơn.
Kệ
Văn minh pháp Phật, giúp nhơn thiền
Sống lâu khoẻ mạnh, khỏi bệnh đau
Trí óc con người, luôn phát triển
Không tham ghanh ghét, sống thanh bình

Odense, ngày 08/07/2016
1456. Hỏi. Các Thầy, đọc kinh và cầu siêu cho người chết, thì mình sẽ được lên Thiêng Đàng,
tây phương cực lạc, đúng không, vậy cần gì phải tu?
Đáp: Dạ thưa; Họ nói mà không suy nghĩ. Nói như vậy, tham lam, ăn cướp, trộm cắp, cũng
lên Thiên Đàng, tây phương cực lạc sao.
Làm những chuyện không khoa học, mà cũng nói. Người xấu tánh, lên trên đó làm loạn nữa
sao.
Nhân gian có trình độ học vấn thì vô chỗ tốt.
Lên Thiên Đàng cũng có trí tuệ điển quang mới vào Thiên Đàng. Phật Chuá có điển quang.
Muốn có điển quang mình NÊN tu: Thân, tâm và điển quân bình. Của pháp môn Vô Vi, trường
sanh học.
Kệ
Tu cho thanh nhẹ, mới là tu
Đời Đạo song tu, mới hợp thời
Gánh vác con đường, tu trung chánh
Quy hồn, quy vía, trở về quê
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

CÂY NGUYÊN LINH
Nhìn Trời, nhìn Đất, nhìn sao
Nhìn quanh thế giới, tâm nầy cảm giao
Sinh trong vũ trụ muôn màu
Vạn linh phát triển, tánh linh của Trời
Thân mình là giống tốt tươi
Tu thiền luyện điển, ướm trồng Nguyên Linh
Đêm ngày ấp ủ, thầm tu
Sống sao cho phải, mới là thiền nhân
Đạo Đời hai cảnh trái ngang
Giúp ta tu luyện, trồng cây cõi Trời
Nguyên Linh phát triển cao vời
Từ trong ngũ tạng, dần dần tứ quang
Mắt, tai, mũi, miệng, bất bàn
Bộ đầu sáng chói, phát vòng hào quang
Thân người sức khoẻ an khang
Trẻ trung khoẻ mạnh, sống đời Thượng Ngươn
Nguyên Linh hiện rõ thân hình
Cây nầy đứng thẳng, do mình dầy công
Thiên Đàng phát họa Nguyên Linh
Vô Vi Thành Lợi, chứng minh thật lòng
Kính bái
Thành Lợi Lê
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CÂY NGUYÊN LINH

Vô Vi MAN, chửa bệnh thần kinh, tim và phong thấp
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