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SỐ - 40 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2012 

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. 

 

Tâm Độc   
Kệ 

 

Tâm độc linh hồn, sống thiếu tri 

Tâm linh sẽ tốt, cố hành trì 

Tu luyện tham thiền, theo chánh pháp 
Thành tâm học hỏi, khỏi sân si 

 

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. 

357. Hỏi: Tâm độc là sao?. 

358. Hỏi: Tâm người còn không thấy, làm sao thấy tâm ma?. 

359. Hỏi: Tâm độc có hại ai không?. 

360. Hỏi: Tại sao, thiền gia, chuyên tâm chú trọng về tâm?. 

361. Hỏi: Pháp nào là chánh pháp?. 

362. Hỏi: Pháp nào mới là siêu tịnh pháp?. 

363. Hỏi: Người từ bi không có, làm sao nhận ra?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/11/2012 

357. Hỏi: Tâm độc là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa;  Là miệng nói từ bi, mà giết 

hại chúng sanh. 
 

Kệ. 

 

Chúng sanh có độc, ở trong đầu 
Mau lo cầu Phật, học phép mầu 

Giải hết tâm đầu, cho mau chóng 

Thành tâm tu luyện, diệt tâm ma 
 

Odense, ngày 13/11/2012 

 
358. Hỏi: Tâm người còn không thấy, làm sao 

thấy tâm ma?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu thì sẽ thấy, tâm người ma. 

 

Kệ. 

 
Tâm người, ma, Phật ở trong ta 

Tu luyện cho ra, tánh ý tà 

Thuốc Phật nên dùng, dụng công mãi  
Tà ma cũng phải, buộc xuất ra 

Odense, ngày 14/11/2012 

359. Hỏi; Tâm độc có hại ai không?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là thiệt hại mình. 

 

Kệ. 
 

Tâm mình hạ độc, diệt đối phương 

Đối phương đã chết, tưởng mình hiền 

Quả báo nhơn tiền, liền ứng nghiệm 
Nạn tai, bệnh hoạn, tới mình liền 

 

Odense, ngày 15/11/2012 

 

360. Hỏi: Tại sao, thiền gia, chuyên tâm chú 
trọng về tâm?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Đây là đường mối giúp hành 
giả, mở bộ đầu, giác ngộ nhanh. 

 

Kệ. 
 

Tâm* là chủ chốt, việc luyện binh*  

Nếu không chĩ điểm, ở bộ đầu 

Lính kia* không hiểu, hành cẩu thả 
Tam quân* bản thể, loạn tứ tung 

 

(luyện binh* dạy tỳ kheo trong bản thể tu) 
(Lính kia* tỳ kheo hay binh lính) 

(Tam quân* binh lính, hạ trung thượng; tim 

gan thận).  
(Tâm là Minh Vương. Vua của một xá vệ quốc). 
 

Odense, ngày 16/11/2012 

 
361. Hỏi:  Pháp nào là chánh pháp?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Pháp nào diệt không 

tham là chánh.  
 

Kệ. 

 
Pháp nầy là của Việt Nam ban 

Tàu, tây muốn học, tất sẽ sang 

Đến tận đất lành, tầm chánh pháp   
Tu thành luyện đạo, chẳng ác gian 

 

 

Odense, ngày 17/11/2012 

362. Hỏi: Pháp nào mới là siêu tịnh pháp?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là Pháp thiền Vô Vi. 

 

Kệ. 
 

Vô Vi siêu tịnh, pháp soi hồn 

Thanh lọc bộ đầu, lược khí tinh 
Trí ý quy về, trung tâm điển  

Khoá hết tam quan, mới thực tài    
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Odense, ngày 18/11/2012 

363. Hỏi:  Người từ bi không có, làm sao nhận ra ?.  

Đáp; Dạ thưa, Người khác làm việc gì tốt thì họ bác ra và chống lại. 

       

       Kệ 

      Từ bi không có, khổ khó qua 

      Cánh cửa tâm linh, khép chính tầng 

      Tâm tư khô héo, hồn bại hoại 
      Thuốc Phật chăm lo, lạy, niệm hoài 

     

 

 

Odense, ngày 19/11/2012 

364. Hỏi: Em đọc cuốn ” Đường Về Thiên Quốc” Anh viết ra tới chỗ: Muốn được thanh tịnh 
thấy cái hồn. Thì mình thấy chính mình động, chính mình sai. Vậy xin hỏi  

Anh tìm thanh tịnh trong động là sao?  

Khi ngoài đời xã hội làm việc luôn luôn không ngừng nghỉ và mắt, mủi, tai, miệng, cũng làm 
việc tiếp xúc hấp thụ hằng ngày, còn ngược lại, nếu mình thanh tịnh làm thinh, không nghe, 

không thấy, không nên, nghĩa là không biết cái gì hết, mình làm như vậy có phải là THANH 

TỊNH không? hi hi hi hi! 

Đáp; Dạ thưa. Anh tìm thanh tịnh trong động là sao? Mình phải vừa làm việc, vừa tu. 

Văn minh hơn, thực tế hơn. Tu Vô Vi nên thực hành.      

             Kệ. 

            Thực hành ghi rõ, ở bên trên 

Điển phải nghiềng thêm, mới rạng đường 
Có tu sẽ chứng, điển lành chuyển 

Giúp đỡ thiền tu, gắng thực hành  

 

365. Hỏi: Súc ruột nhịn đói 1 ngày hay 7 ngày, hoặc sau 7 ngày mới được ăn trái cây hay đồ 

ăn nhẹ. 

Đáp: Dạ thưa; Mình chỉ uống nước trái cây, trong ngày súc ruột thôi. May mắn gặp được PHÉP 
súc ruột, làm cho sạch ruột, súc thì sẽ yên. Bởi vì ruột của mình khônng được tốt từ nhiều kiếp. 

366. Hỏi: Sau khi súc ruột khoảng bao lâu mới súc lại một lần? Một năm súc ruột bao nhiêu 

lần? 

Đáp: Dạ thưa; Nên súc một lần cho sạch. Súc không sạch súc lại.  

Sau khi mình súc cái ruột cho sạch sẽ đàng hoàng, thì mình tiến tới súc cái tâm cho thanh 

tịnh, bởi vì cái tâm mình mỗi ngày nó chất chứa toàn là loạn động. 

367. Hỏi; Xin Anh giải thích đúng ý nghĩa Thanh Tịnh là gì? Hẹn gặp Anh sau, Chào Anh. 

Đáp: Dạ thưa, đúng ý nghĩa Thanh Tịnh là Phật, ở cõi không, hiếm có ai nói thiệt, chỗ đó. 

Chúc bạn gặp nhiều may mắn. 
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                 PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 

 

                                        PHÁP nầy là của Việt Nam 

                                        LÝ Trời chuyển xuống khắp cùng thế gian 

                                        VÔ hình minh giải diệu thâm 

                                        VI trong huyền bí phá tan nội tình 

                                        KHOA nầy phát triển tình thương 

                                        HỌC trong đại chúng phát uy đạo tình 

                                        HUYỀN thiên chư Phật bên trên 

                                        BÍ truyền mật pháp giao cho người hiền 

                                        PHẬT Tiên cũng đã học thiền 

                                        PHÁP nầy dụng điển khai thông tâm mình 

                                        VIỆT siêu dân học Phật thiền 

                                        NAM dân tiến bước, văn minh rực Trời 

 

                                        Kính bái 

                                        Con 

                                        Lê Thành Lợi 

 

 

 Triết Học Vô Vi 
 

Vận Trời ngày 14/ 06/ 2005 

Chương 5 

Dạo Địa Ngục Nghe Diêm Vương Xét Tội 

Thơ rằng 
 

Địa Ngục 

 
Địa ngục âm u xử tội hồn 

Khóc lóc vang xin Trời cứu mạng 

Tội hình chịu nạn phải phân thây 

Trả nợ ngày xưa sát hại người 
 

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, hôm nay thái bình cảnh Trời đẹp đẽ chim hát líu lo hoa trắng, nở 

đầy đường. Mọi người đều vui vẻ với thiên nhiên, khí mát trong xanh, khiến tâm hồn mình cũng 

thổn thức với thiên nhiên với mọi người. Mong sao, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cũng đều 
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được có không khí trong lành, thơ mộng như ngày hôm nay. Để mọi người cùng sống vui vẻ, 

sống trong không khí vui tươi của mùa xuân rực rỡ.  

 
Giữa cảnh Trời thơ mộng đẹp đẽ như thế, thì bỗng nhiên, Thành Lợi nghe nhiều tiếng kêu gào 

thảm thương, hình như là uất ức một điều gì, từ một cõi nào đó gần đâu đây. Tiếng nói nầy, 

không phải là người thường, mà là tiếng nói của nhiều vong hồn, đang khóc lóc thảm thương. 
Thưa Ân Sư, vì cớ sự gì mà con nghe được triệu chứng hãi hùng đó, xin Ân Sư chĩ dạy. 

 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan, cớ sự nầy là do tiếng kêu khóc của nhiều vong hồn, khi chết 
đi, họ còn uất ức, vì không biết mình mắc tội gì, mà bị đày vào Diêm La Điện. Diêm La Điện là 

nơi ở địa ngục, giam giữ người chết, để xét xử tội hồn của đương sự đó, khi ở trên Dương Gian 

làm những điều tội lỗi. Trước khi xuống Diêm La Điện, thì vong hồn người chết bị giam ở Uổng 

Tử Thành. Thành Uổng Tử nầy, được xây dựng sát Dương Gian, nên tiếng kêu la gào thét khóc 
lóc thảm thương khi nảy, động đến Dương Gian, nên Thiên Nhĩ con, nghe tiếng nói đó. Con mau 

chuẩn bị thuyền bát nhã, Thầy đưa con đi xem Diêm Vương Điện, nơi xét xử linh hồn. 

 
Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, thuyền hoa con đã chuẩn bị xong, xin Ân Sư dời bước. Hôm nay 

được phép theo Ân Sư vào Địa Ngục, sao con nghe lạnh mình và ghê sợ quá. Vì trước nay, con 

nghe nói nhiều về địa ngục là nơi chốn âm u, ma quỉ hiện hình quấy phá nhơn gian. Mặt mày 
hung tợn, tánh tình ác độc, không vị tha bất cứ một ai. Nay vào chốn nầy thấy ớn quá. Thưa Ân 

Sư, Thầy có thuốc gì, cho con uống vào, để chống lại loại âm binh nầy không. Chứ con cảm thấy 

không an. Đa tạ Ân Sư. 

  
Phật sống Vĩ Kiên nói: Ha ha, trò ngoan con cảm thấy ma quỉ là con sợ, thì con sẽ sợ ma, nó 

nhát và quỉ sẽ đè. Còn con, mà không sợ, thì ma quỉ chẳng có làm vì được con. Vì ma và quỉ là 

cái bóng nó thiếu cái hình, nó chỉ rày đây mai đó. Nó có miệng mà không được nói. Thế nên, nó 
mượn lời dọa nạt, cho người ta sợ nó. Chứ thực sự ma và quỉ, thua con người một bực. Ma và 

quỉ thường thường, ẩn núp trong chốn hoang vu, và những nơi có đạo. Vì những nơi nầy từ bi độ 

lượng.  

 
Thế nên, quỉ và ma hay ỷ thế lộng hành. Con mà muốn không sợ bọn chúng, con chỉ cần niệm 

Phật thì chúng sẽ dan ra. Vì tiếng niệm Phật nầy, sẽ giúp đỡ chúng bớt hung hăng và nhắc nhở 

cho chúng biết, ma và quỉ cũng có gốc của Phật.   
 

Thế nên, con cứ niệm Phật hoài thì ma quỉ sẽ không làm gì được con. Trái lại ma và quỉ, lại thấy 

được gần Phật, nhiều hơn. Sở dĩ ma và quỉ không thấy Phật, là bởi vì ma và quỉ làm những điều 
tội ác, không tin rằng Phật có.  

 

Nếu ma và quỉ tin tưởng rằng Phật có như mình tin, tu về Phật, thì ma và quỉ cũng sẽ thành 

Phật luôn.  
 

Vì Phật, là từ bi. Nên Phật cũng ở chung với ma và quỉ, để dẫn dắt ma quỉ về cửa Phật. Nếu mà 

Phật không ở chung với ma quỉ, thì Phật đâu là Phật. Thế nên con cứ niệm Phật nhiều, thì ma 
quỉ cũng phải theo con, mà quy y. Bởi vì, làm ma quỉ cũng chán quá, hại người ta thì người ta 

hại mình, giết người thì đền mạng. Luật nhân quả, mà xuống tới địa ngục thì phải thọ hình. 

 
Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, con đã niệm xong, bây giờ con hết sợ ma đè, quỉ hại. Đúng như lời 

Ân Sư chỉ dạy. Tại vì, mình nghĩ ma là ma, nó nhát, mà mình nghĩ về quỉ, thì quỉ nó hại.  

 

Vì từ xưa tới giờ, mình làm những chuyện không ngay thẳng, nên mình cứ phập phòng lo nghĩ 
quỉ hại, ma ám. Chứ mình không làm chuyện gì, sát hại một ai, thì ma quỉ cũng phải tiêu luôn.  
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Vì ma và quỉ cũng chính mình là mà ra, còn như mình không ma quỉ thì chính mình cũng không 

phải ma quỉ. Thưa Ân Sư con hết sợ rồi. Đa tạ Ân Sư chỉ dạy. Hai Thầy trò vào Diêm La điện coi 

phán quan xử tội vong hồn. 
 

Phật Sống Vĩ Kiên nói: Trước mặt ta là một hang đen ngồm, sâu ngoắc, cuồng phong xoáy, 

hút ghê tợn, con thấy không. Đây là con đường xuống âm ty, hai Thầy trò ta, đi vào đó. 
 

Thành Lợi hỏi: Mình vào, rồi ra, có được không Thầy?. 

 
Phật Vĩ Kiên nói: Trên Thiên cung hai Thầy ta, đã từng qua lại. Thì ở địa ngục nầy, mình cũng 

sẽ, được phép qua lại luôn. Bởi vì, Thầy trò mình mang phận sự đi ghi chép, độ chúng sanh. 

  

Dọc đường Thành Lợi thấy khí âm u, ghê rợn, màu sắc ở đây tối mờ mờ, cảnh không ra cảnh, 
người không ra người. Khí lạnh cứ bao trùm cả toàn thân tiếng gió hú, reo rắc ở bên tai, không 

khí lặng câm. Thành Lợi rùng mình dởn tốc gáy hỏi Ân Sư, tại sao có cái khí âm u nầy quái lạ. 

Xin ân Sư chỉ giáo. 
 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Khi mà ta đưa con vừa vượt qua khỏi cõi Dương thì tiếp sau đó, con 

phải tiếp xúc nhập vô giữa biên giới cõi Âm. Giữa hai con đường âm và dương có hai lối sống 
khác nhau, có hai cảm giác khác nhau. Khi mà mình đang trên đường vượt qua biên giới của âm 

dương thì mình sẽ cảm giác khác thường mà con đã nhận. Cái không khí nầy nó lành lạnh ghê 

rợn như vậy. Ai mà đi qua cõi âm, phải rùng mình ghê sợ. Chốp nhoáng thì hai Thầy trò tới Diêm 

La Điện, nơi Tần Quảng Vương ngự giám và phán quan xử xét tội hồn.  
 

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư nơi đây tối mò, không có đèn điện như ở thế gian. Người ta đốt đèn 

dầu thô, khí lạnh thì toàn thân, Thành Lợi thấy vong hồn đứng đi không nỗi, rét lạnh rùng mình, 
tiếng nói thều thào, bệnh hoạn, bước đi nặng nhọc. Vì dưới chân có xích siềng, tay cầm một 

cuốn sách không biết cái chi. Thành Lợi hỏi Ân Sư đó là sách gì, giống như là báu vật, xin Ân Sư 

chỉ bảo. Đa tạ Ân Sư. 

 
Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan, để mình lại gần, xem coi cho rõ, sách đó là sách gì hay là 

đồ gia bảo. Hai Thầy trò tiến lại gần phán quan, xin phép Tần Quảng Vương và phán quan cho 

hai thầy trò xem xét, coi cớ sự gì. Vì một khi ở Dương Thế chỉ nghe qua thôi, hôm nay mới 
chứng kiến tường tận, thấy để ghi chép lại và nói cho người Dương Gian biết cảnh địa ngục thế 

nào. Là nơi xét xử những vong hồn ác ôn ra sao. Hai Thầy trò Thành Lợi làm lễ ra mắt, đa tạ 

Tần Quảng Vương đã cho phép tới gần. 
 

Tần Quảng Vương nói: Tội hồn mau cung khai những điều gì oan ức, thì Ta sẽ theo đó mà tri 

ân cho. 

 
Tội hồn nói: Thưa Ngài, con là quá phụ và có năm người con và sống không được hạnh phúc. 

Không biết vì cớ sao mà người ta tới nhà hành hạ, giựt tiền và đánh cho bị thương tới chết. 

Không biết lý do gì như vậy, xin Ngài minh xét.  
 

Tần Quảng Vương nói: Được rồi tội hồn, Ta sẽ xét cho ra lẻ, ngươi mau đọc cuốn sổ của nhà 

người cầm trên tay thì Ta sẽ xử cho. Vì dưới địa ngục, Ta có cái kiếng Vô Vi âm dương, nên Ta 
thấy tất cả những điều gì oan ức. Ngươi mau trình tấu cuốn sổ gia bảo của mình. 

 

Tội hồn nói: Thưa Ngài, đây là cuốn sách gia bảo của con đem theo, sách nầy cũng giống như 

cuốn nhật ký. Xin Ngài xem lại. 
 

Ngày, tháng, năm. Tội hồn là quá phụ và có năm người con. Lúc sống chung với chồng, vì chồng 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

7 

làm việc cực nhọc bệnh hoạn chết sớm. Trong lúc chồng bệnh hoạn lại không lo cho chồng thuốc 

men, cơm nước. Mà trái lại, nói lấy nhầm thằng chồng bệnh tật, chồng yếu, không biết lo lắng 

cho gia đình. Sợ nuôi chồng tốn kém, săn sóc cực thân, nên bỏ đói chồng, không cho thuốc men 
và chồng chết sớm. 

 

Ngày, tháng, năm. Tội hồn cho vay ăn lời, vì thấy mọi người cần tiền, mình cho vay để làm 
phước. Người nào không trả nỗi, tội hồn cho du đảng giựt của đánh đập, siết đồ, hoặc đâm 

chém. 

 
Ngày, tháng, năm. Tội hồn làm chủ hụi, để giúp ích những ai cần mượn tiền làm ăn. Mà tội hồn 

không khai với nhà thuế, vì nghĩ chuyện nầy lương thiện. Khiến tay em chơi hụi họ giựt, rồi ăn 

thua, thưa kiện, đánh đập. 

  
Ngày, tháng, năm. Tội hồn hỗn láo với cha mẹ chồng, ỷ mình làm ăn khấm khá, nên mắng chửi 

cha mẹ chồng là già ăn hại mất nết. Sanh ra chồng giống như chó. 

 
Ngày, tháng, năm. Tội hồn, chửi rủa đánh đập con, vì con khó dạy. 

Ngày, tháng, năm. Tội hồn, cho chồng nhịn đói. 

Ngày, tháng, năm. Tội hồn, ỷ mình có tiền, sai người làm giống như sai súc vật. 

Ngày, tháng, năm. Tội hồn làm ăn vất vã lừa bịp có dư 1.000.000. US. 
  

Tần Quảng Vương nói: À được rồi sách nhật ký của ngươi mới ghi có mấy dòng thôi mà Ta 

cũng thấy nhức đầu rồi. Vậy Ta, hỏi ngươi muốn Ta xử như thế nào.  
 

Tội hồn nói: Thưa Ngài, con muốn trở về nhà cũ. 

Tần Quảng Vương nói: Y lời. 
 

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, con không hiểu tại sao, ngài Tần Quảng Vương, lại y lời. 

 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Ngài Tần Quảng Vương, ân sá tội nhân, chiều theo tội nhân. Là cho tội 
nhân, sau nầy có cơ hội đầu thai lại cái nhà đó mà làm cái nghề đó nữa. Để người ta hiểu rằng, 

tại sao là oan gia nghiệp chướng.  

 
Nếu mình không làm, mình không muốn thì không có. Mình làm mình muốn thì mình phải lãnh 

lấy. Tại vì, tội hồn chưa muốn dứt bỏ nghề cũ thì sao. Con không nghe tội hồn kêu oan sao. Thì 

Ngài phải chìu theo, cho đầu thai lại cái nhà đó, làm con trở lại để lãnh hình phạt. Mà người đời 
thường hay nói cha mẹ làm thì con cái phải lãnh. Thế nên, nhân nào thì quả nấy. Ngài Tần 

Quảng Vương y lệnh là Ngài không có phạt ai. 

 

Thành Lợi nói: Thì ra con hiểu rồi, hiện tại như bây giờ, mình khổ về vấn đề gì là do mình gây 
ra ở kiếp trước. Vì nếu mình không tạo, thì việc đó sẽ không đến, còn như nếu mình tạo thì việc 

đó ắc đến.  

Muốn hiểu việc của mình đã tạo ở kiếp trước, thì xem ngay kiếp nầy mình làm điều gì. Nhà Phật 
kêu bằng Nhãn tiền, hay thông thiên nhãn là vậy. Chuyện thấy trước mặt. 

 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Sau khi nghe qua ngài Tần Quảng Vương xét phán, Phật sống Vĩ Kiên 

và Thành Lợi, lại xin phép qua ngục kế tiếp, coi nơi khác xử hình ra sao. Hai Thầy trò, được phán 
quan đưa đến trạm Uổng Tử Thành, coi hồn ma kêu thét. Mà Thành Lợi có dịp nghe tiếng kêu 

khóc lúc còn ở Dương Gian, đó là tiếng hồn ma xuất phát tại trạm Uổng Tử Thành. Nơi đây hồn 

ma kêu gào thảm thê, người nào người nấy khóc lóc không hiểu, vì sao mình bị quỉ Dạ Xoa bắt 
giam ở đây. Những hồn ma vào đây đều được sự đối đải rất khắc nghiệt, đánh đập bằng dùi cui 

của quỉ Dạ Xoa. 
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Thành Lợi nói: Thưa Hắc Vương Dạ Xoa, tội hồn nầy, vì cớ gì mà bị giam cầm hành hạ rất khắc 

nghiệt khổ sở và vì sao mà gọi là thành Uổng Tử? Xin ngài giảng giải thêm, xin đa tạ. Hắc Vương 
Dạ Xoa là chúa quỉ mặt đen, Ngài nầy mới có bản lãnh, trị các tội hồn.  

 

Hắc Vương Dạ Xoa nói: Uổng Tử Thành, là nơi giam giữ người mới chết. Phần đông những tội 
hồn còn chưa hiểu rõ tánh ác ôn, làm ác mà nghĩ mình là thiện. Nên bị giam cầm nơi đây, để 

chờ ngày xử tội, nên họ không biết tội mà kêu oan ùm Trời.  

 
Người nào có tội, thì mới xuống đây, chứ không có tội xuống đây làm gì. Xuống địa ngục mà 

không hay, còn la oan kêu khóc mình không tội. Tiếng la khóc là tiếng, bị quỉ đánh đập, vì tội 

nói láo. Nói láo một câu ở dương gian, xuống đây quỉ xứ họ đánh ngay cái miệng, chảy máu dầm 

dề cho chừa tội nói láo. Nếu mà trên Dương Gian còn tiếp tục nói láo nhiều lần, thì xuống đây, 
quỉ xứ nhét ớt vào miệng. Tội nói láo với tội hỗn sượt với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, anh em, 

đều xử giống nhau. 

 
Còn tội nghĩ xấu, vu khống người, cho gia đình người khác ly tan, thì quỉ xứ ở đây họ biến người 

mình thành ghẽ lỡ hôi thúi, cho chảy máu dầm dề. Tôi hồn, bị quỉ hành hạ chịu không nỗi, mới 

la làng là vậy. 
 

Thành Lợi nói: Thưa Hắc Vương, tại sao mà quỉ hành hạ tội hồn ác ôn như vậy. Xin Hắc Vương 

giảng thêm cho biết. 

 
Hắc Vương nói: Không phải quỉ ở đây, họ ác ôn với tội hồn đâu. Tại vì, những hồn ma nầy quá 

hung dữ, khi còn ở Dương Gian hảm hại người, mà nói rằng không tội, chối leo lẻo. Nên bị quỉ trị 

cho chừa tội leo lẻo. Không tin thì ta hỏi một tội hồn, coi cho biết. 
 

Hắc Vương Dạ Xoa nói tiếp: Nầy người kia, cớ sao người bị quỉ đánh đập, nhiều lần như vậy. 

 

Tội hồn nói: Dạ thưa, sở dĩ con bị đánh đập nhiều lần như vậy, là vì trên dương gian con đã 
làm tội nhiều lần mà con chối cãi không có. Con tưởng không ai biết được những điều con làm 

hại, con nói xấu gia đình người quen, ly gián nhau. Thay vì, con nói cho gia đình người ta, chồng 

nhường, vợ nhịn thì cửa nhà êm thắm.  
 

Mà trái lại con nói chồng nầy không được, bà nên lấy chồng khác. Người ta nghe lời con, làm gia 

đình họ lộn xộn bất hòa. Rồi con gặp ông nầy, con nói vợ nầy không được, nên lấy vợ khác. Rồi 
con thấy người nầy bệnh, con nói nó đi chơi bời, đi lấy trai, không chừng dính sida, làm cho gia 

đạo người ta lộn xộn. Sở dĩ, con làm như vậy là vì gia đạo của con, nó như thế, nên con muốn 

người ta phải như thế. 

 
Hắc Vương Dọa Xoa nói: Tội hồn, cái tâm của ngươi quá ác độc vậy thì ngươi muốn thể nào? 

 

Tội hồn nói: Thưa, chỉ còn cách, con phải trả lại sự công bằng, con phải hứng tội, vì con đã 
làm. Chịu chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại, mà không dám kêu oan hay trách móc. Âm thầm 

ăn năn tội lỗi mà xin hứa quy y đầu Phật, để giải bớt tội ác của mình gây ra, biết bao nhiêu gia 

đình tan nát khổ sở, cũng vì lời nói ác độc của con. Con bị quỉ, hành hạ con, nhiều lần cũng 
không sao hết tội. Vì con, còn nhiều tội khác nữa mà con chưa tiện nói. 

 

Thành Lợi nói: Thưa Hắc Vương, ngoài biện pháp đánh đập dùi nhọn, để xử tội hồn ác ôn, vậy 

chứ có còn hình phạt nào tương đối nhẹ hơn không? 
 

Hắc Vương nói: Tội hồn xuống đây đều là ma hết, nếu quỉ Dạ Xoa không trị ác độc như vậy, thì 
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ma tâm vẫn còn. Bửa nay họ biết tội, nhưng mà họ cũng chưa chừa, không tin thì Ta hướng dẫn 

Thành Lợi vào đây xem.  

 
Thành Lợi cùng đi dưới địa ngục, đường xá ở đây nó lầy lội dơ dáy, thối tha, vòi bò đầy vẫy, hơi 

hám nặc nồng. Người ta bị giam cầm, hình như là thiếu ăn, nên vẻ mặt người nào cũng không 

còn sắc máu. Thấy vẻ mặt xanh xanh, răng thì rụng, cái còn cái mất, miệng thì máu me. Nhìn 
lại Thành Lợi thấy, họ ăn thịt sống, nên miệng dính đầy máu me. Đi một lúc thì tới Viện Tu Học, 

dưới âm phủ mà cũng có Viện Tu Học. 

 
Thành Lợi nói: Thưa Hắc Vương, những vị nầy toàn là những vị, chức lớn ở nhơn gian. Người 

nào người nấy ăn mặc cẩm bào của nhà Đạo, mà Thành Lợi quen thấy, sao họ lại xuống nơi 

đây?. 

 
Hắc Vương nói: Thành Lợi, không thấy sao, trước cửa đề hai chữ Tu Chánh, viện Tu Học và Hỏa 

Ngục nầy, là của Bồ Tát Quán Thế Âm, lập tại địa ngục để giáo dạy những tội hồn đã hứa tu, mà 

trên Dương Gian, tâm họ không tu. Khi chết, vẫn vào đây xét xử. Để ta hỏi một tội hồn, tu tới 
mức là Thầy Á cho Thành Lợi nghe. 

 

Hắc Vương Dạ Xoa nói tiếp: Nầy Thầy Á, tại sao trên dương gian Thầy đã làm chức Thầy mà 
xuống dưới hoả ngục nầy để làm gì? 

 

Thầy Á nói: Thưa ngài Hắc Vương Dạ Xoa, sở dĩ con xuống đây là vì con tu hành không có 

chánh. Con tu lý thuyết không à, chứ con không có hiểu tu là gì. Con mắc tội là gì con lường gạt 
người ta. Con nghĩ đạo nào cũng xấu hết, thế rồi con biểu đạo hữu nói xấu, các đạo khác. Con 

sợ họ bỏ con. Con tu mà con còn tham lam tiền bạc của người cúng.  

 
Con đọc kinh tiếng Lèo con không hiểu mà con cứ đọc hoài và còn nói đây là lời kinh cao thâm di 

diệu. Nhiều chữ viết kỳ quái cũ xưa không hiểu, mà sách in thì không có tên tác giả. Chỉ ghi lại 

kiểu chung chung, rồi con nói đây là lời Phật, cho người ta tưởng thiệt. 

 
Hắc Vương Dạ Xoa nói: Vậy thì Thầy Á, ngươi đã được điều gì ân xá tại ngục Tu Chánh nầy 

chưa, mau nói? 

 
Tội hồn Thầy Á nói: Thưa Hắc Vương ngài, mới đầu xuống tới địa ngục, con tưởng con còn mặc 

áo cẩm bào vương miện của nhà Tu là quỉ thần gì cũng phải nễ danh mà trừ tội cho con. Không 

dè càng mặc áo cẩm bào lớn chừng nào, quỉ thần nó đánh mạnh hơn cho chết luôn, cho chưa cái 
tội lợi dụng đạo pháp. Hồn con đau đớn, nhức nhói vô cùng, sau đó thì quỉ thần cho con ăn 

hotdog, uống nước tiểu.v.v. Thật xấu hổ vô cùng. Ngày ngày tu luyện ở địa ngục và đọc kinh 

sám hối. 

 
Hắc Vương Dọa Xoa nói: Kế bên là tội hồn Thầy Âu, nầy tội hồn Thầy Âu. Tại sao ngươi làm 

Thầy Âu là lo con đạo về thiên đàng. Con đạo về Thiên Đàng hết rồi, mà sao ngươi là Thầy cao 

cấp mà xuống hỏa ngục nầy để làm gì, nói mau? 
 

Tội hồn Thầy Âu nói: Thưa Hắc Vương Dạ Xoa, sở dĩ con xuống hỏa ngục là gì tội tham lam và 

dâm ô trên Dương Gian. Con thèm dục quá rồi con dụ con nít để làm tình luyến ái. Xưa kia thì 
những con đạo họ nịnh hót Thầy như con, để họ được việc cúng lễ, sau khi chết sẽ về thiên 

đàng. Nên họ dưng cho các trinh nữ dậy thì, con em của họ.  

 

Ngày nay, vì tình thế các trinh nữ không thèm dưng nữa, nên con mới dâm dục với các trẻ nít 
mà bị tội. Còn việc tham tiền trong bổn đạo thì phải có, tiền nhiều quá thì phải xài phải thục két, 

chứ biết làm sao. Sau khi được nhà nước họ phanh ra thì chịu tội mà tòa án không ai dám xử 
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các Thầy làm bậy. Họ lờ qua luôn, vì hằng ngày các quan tòa đó cũng phải tới nhà đạo học, kêu 

con bằng Thầy, nên quan tòa nhơn gian không ai, dám đụng vào con. Nay chết xuống đây chỉ có 

Hỏa Ngục mới xử tội Thầy Âu con, chứ trên Dương Gian, không một ai dám xử tội Thầy. 
 

Hắc Vương Dạ Xoa nói: Vậy thì hỏa ngục, xử sao cho xứng đáng Thầy Âu Ông? 

 
Tội hồn Thầy Âu nhà đạo nói: Ông Thầy Á kia, được ăn hotdog, uống nước tiểu, thì tôi Thầy 

Âu nầy cũng ăn hotdog và uống nước tiểu như Ông Thầy kia thôi. Và đọc kinh sám hối ngày 

ngày ăn năn. 
 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Vì thời giờ có hạn, Thành Lợi mau bái tạ Hắc Vương Phán Quan đã đưa 

đi xem cảnh địa ngục. Hai Thầy trò bái tạ Hắc Vương và lên thuyền hoa bát nhã trở về nhơn 

gian. Trên đường về nhơn gian Thiền Gia Môn, Phật sống Vĩ Kiên bảo Thành Lợi, con nhớ ghi lại 
cảnh địa ngục cho người đời nhớ. Để độ chúng sanh. 

 

Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư, con sẽ cố gắng, ghi lại những gì con thấy.  
                                              

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 
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NGUYÊN TẮC 1 

 
HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC  

( Diệt tham, dục…… ) 

 
ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 

 

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 

Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 
Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 

 
Lê Thành Lợi 

_____________________________________________ 

 
NGUYÊN TẮC 2  

 

Nghịch Đời # Thông Đạo 

_________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 3 

 
Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 

________________________________________ 

 
NGUYÊN TẮC 4 

 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 
NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 

 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 

 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
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NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
_______________________ 

 

NGUYÊN TẮC  9 
Nhịn # Dũng 

 

 

 

 

Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có 

những chứng bệnh như là:  

Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang 

thôi.  

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


