
Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

 

SỐ-13 NGÀY. 21….THÁNG…02…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. 

 

 

 

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. 

106.Hỏi: Tại sao con người ta cứ muốn hơn nhau ?.  

107. Hỏi: Nếu không tranh hơn thua thì làm sao tiến ?. 

108. Hỏi: Ác nhân là sao?. 

109. Hỏi: Thân bại danh liệt là sao?. 

110. Hỏi: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là sao ?. 

111. Hỏi: Đạo có phải là nghề chuyên nghiệp không?. 

112. Hỏi: Đạo gia là sao?. 
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Odense, ngày 13/02/2012 

106: Hỏi: Tại sao con người ta cứ muốn 

hơn nhau?  

   : Dạ thưa; Bởi v  con người ta muốn 
t n s m hơn  ui  u t  

 

    

 ui lu t sinh ra cũng tại mình  
 ong tham muốn có nhiều hơn cả  

Tàn l n  ại liệt  uả đương nhiên  

Siêu nhiên không hiểu tình siêu lý 
  

Odense, ngày 14/02/2012 
 

107 Hỏi: Nếu không tranh hơn thua thì làm 

sao tiến? 
   : Dạ  thưa;  C n tranh th  s  thua  

 

    

Xưa nay đ  thấy nhiều nhân loại  
 ố giành cho được thắng mới thôi 

 gày nay   m lại nhân nào thắng 

 h  có cường hào với ác nhân 
 

Odense, ngày 15/02/2012 

108. Hỏi: Ác nhân là sao?  

     Dạ thưa:  c nh n    sử dụng trí 
thiển độc hại c a m nh ch n   , hại 

người. 

   
    

 c nhân ngh  chuyện cấu    người  

 iếp đáp người cô lắm kế mưu  

 ian manh độc đoán người phát tiết 
 h u kh  gian lừa mắt đục thâm  

Odense, ngày 16/02/2012 

 

109. Hỏi: Th n bại danh  iệt    sao? 
     Dạ thưa: Th n bại danh  iệt    m nh 

mang chứng bệnh nan    g    ng tham không 

đạt  
 

    

Thân tàn ma  ại cũng tham  anh 

 há hoại cơ t ng tr  điển  uang  
Thân mang chứng  ệnh triền miên khổ 

 ối h n cuộc đời đ  l m than 

 

Odense, ngày 17/02/2012 

 

110. Hỏi: Nhất nghệ tinh, nhất th n vinh 

là sao ?. 
     Dạ thưa: Nhất nghệ tinh  nhất th n 

vinh là chuyên luyện một nghề thiền. 

   
    

 ghệ tinh nhất thiết lo mài  ũa  

Trung thành trung t n với đạo tâm  
Tâm mang kh  giới tình thương hiến 

Đạo sáng muôn nhà nhất thân vinh

  

Odense, ngày 18/02/2012 

111.Hỏi:  ạo có  hải    nghề chu ên nghiệ  

không?. 

   : Dạ thưa:  ạo  hải có Pháp ch nh th  trở 
thành chuyên về đạo  

 

     
Thượng Đế sanh ra cả triệu nghề 

Tùy  uyên tiến hoá trong hành triển 

 i p đời tiến hoá gi p nhơn sinh 
Đạo pháp đạt thành r  đạo gia 
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Odense, ng ày 19/02/2012 

112. Hỏi:  ạo gia    sao? 

     Dạ thưa:  ạo gia    đạo tu th n ở tại gia  
 

    

Đạo gia chuyên nghiệp s a tâm thân 
 ụng lý càn khôn sưả tiến   n 

 m  ương tương hội  uy giềng mối   

Đạt đạo  uân  ình r  tình thương 

 

 

 

THÀNH LỢI CHUYỂN ĐIỂN TRỊ BỆNH 
 

Bạn Lợi  uý mến  trư c tiên tôi có  ời c m ơn sự giú  đỡ c a bạn  sau gần 2 th ng nhờ bạn 

chữa bệnh bằng điển  uang  ua internet cho Ba tôi  đến na  t nh trạng bệnh t t c a ba tôi 
có  hần thu ên giảm hơn: 

- T nh trạng đờm ở cổ giảm  

- T nh trạng ăn uống bị sặc giảm  

- T nh trạng thường xu ên chả  nư c miếng giảm  
Cả 3 vấn đề trên đều giảm khoảng 60-70%. 

Riêng tình trạng nói vẫn chưa có hiệu  uả  th m chí mức độ  h t  m c n khó nh n định 

hơn trư c  Trư c hiện trạng trên tôi rất mong được bạn có thể tiế  tục giú  nhanh chóng 
chữa khỏi bệnh cho ba tôi nh !  

Xin ch n th nh c m ơn v  chúc bạn tu tiến /  

 

THÀNH LỢI CHUYỂN ĐIỂN CHO BÁC SĨ LVN 
Bác Sĩ LV có tu thiền Vô Vi trên 18 năm. Tôi trị bệnh cho Mẹ và con anh, v y tôi chuyển 

điển chĩ cho B c Sĩ học trị bệnh cho gia Cha Mẹ v  con c i gia đ nh m nh  Trị được rồi có 

kinh nghiệm trị người khác. Nếu B/S cần thì gửi đơn v  h nh về địa chỉ. Email. 
Lethanhloi@hotmail.com  hoặc  Email. Bandao4p@gmai.com 

 

 

mailto:Lethanhloi@hotmail.com
mailto:Bandao4p@gmai.com
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BẠN ĐẠO NHẬN ĐIỂN  

Bạn L Th Lợi Quý mến 

Tôi có đọc  ua mấ   húc đ   trư c c a bạn  tôi thấ  bạn   m một việc gíu  đỡ bạn đạo rất 

tốt  Những lời giải đáp của bạn rất siêu diệu và đọc những lời của bạn tôi cảm 

nhận được luồn điển thanh nhẹ lân lân trên bộ đầu. 

Xin bạn gởi cho tôi " Phúc     12 " v  mỗi  ần ra Phúc     kế tiế  cứ giởi cho tôi theo 

emai  nầ   Rất c m ơn. 

Nh n tiện đ   xin bạn giú  tôi một điều : Tôi tên   : T H H 

Hiện tại đang nghỉ hưu  địa chỉ: USA  emai  như đã chu ển  

Tôi tu  h   theo PLVVKHQBPP hơn 16 năm  ua  hiện tại tôi ngồi thiền mỗi đêm được điển 
rút toàn thân, lân lân thanh nhẹ, toàn thân rung  ắc  nhưng chưa có xuất ra được  Thời 

gian ngồi thiền từ 2 đến 3 tiếng trở  ên  

Mặc dù tôi có gia đ nh  nhưng b  xã tôi cũng thiền v  chúng tôi đã coi nhau như bạn đạo  

Kính nhờ bạn Lợi giú  đỡ cho tôi cần   m thế n o để xuất ra được?  

Tôi mong tu đạt được kết  uả trư c    cứu m nh  sau    giú  người đi sau  

Ch n th nh c m ơn bạn  

12/02/12 

Kính chào Huynh, 

Chân thành kính cảm ơn Hu nh đã gởi tiếp "Báo Vô Vi - số 12 - ngày 11/02/2012. 

Lg kính chúc Huynh luôn tu tiến để chuyển hóa "luồng điển của Đại Bi quang phổ" 

đến quý bạn Đạo khắp năm châu. 
Kính thư  

T T L 
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Kính thưa Huynh, 
V  nh n được tin sự ra đi c a một bạn đạo nữ ở Ph    tên    
Phạm Ngọc Sương  Long th nh t m kính thỉnh cầu Hu nh thương 
 êu trợ giú  điển  uang   uang chiếu cho vong hồn c a Chị 
Sương s m được siêu sinh tịnh độ  Long xin trích dẫn một đoạn 
mai  c a bạn Long gởi  nói về Chị Sương: 

 
"Chị Phạm Ngọc Sương    1 bạn đạo  uen thuộc   u đời bên 
Ph    thường tham dự c c  ại hội v  Khóa Sống Chung khắ  nơi 
kể cả VN  đã bỏ x c trong 1 tr n hỏa hoạn tại căn nh  2 tầng c a 
vợ chồng chị v o khoảng 4g s ng thứ tư 8 th ng 2 vừa  ua (đúng ng   sinh nh t c a chị)  v  bị nh  
bị ch   s   không kị  chạ  ra  hưởng thọ 78 tuổi  Chị    mẹ c a Th i  Mời c c bạn cùng hư ng t m 
cầu ngu ện cho chị Sương được về cạnh Thầ  nơi cõi thanh nhẹ " 
 
"Toi vua duoc tin ban dao PHAM Ngoc Suong da qua doi trong tai nan hoa han tai tu gia o Meizieu 
ngay 08/02/2012 luc 4 gio sang. 
Xin qui ban cau nguyen cho linh hon Chi PHAM Ngoc Suong tu tran ngay 08/02/2012 tai Meizieu 
(Phap Quoc) huong tho 78 tuoi duoc sieu thang yinh do." 
Long th nh t m kính biết ơn Hu nh đã giú  đỡ v  cùng cầu ngu ện cho vong hồn c a Chị Ngọc 
Sương  

Long xin  h   đính k m h nh Chị Sương chụ  v i 1 bạn  ạo nam. 
Kính thư  
Trần Thanh Long 

 

 
 

 

 

 THÀNH LẬP BAN THIỀN NIỆM VÔ VI 

TANG LỄ VÔ VI 

Hôm nay con viết bài Tang Lễ V ô Vi cùng bạn đạo Vô Vi. Phần đông  uý bạn đạo mình tu 

rồi chết  gia đ nh v  bạn đạo không rõ   m đ m tang ra sao. Hoặc là không dự bị, làm đ m 

tang cho mình hoặc cho gia đ nh. Mặc dù tu Vô Vi nhiều năm  

Thế nên quý vị mình chạy vô chùa hay nhà thờ cầu xin Th, Ch, đưa con về T    hương 

hoặc nơi cao… . 

Quý bạn tu Vô Vi chính thức, mình có điển quang, mình khác hơn nhiều các vị kia. Mà lúc 

chết quý bạn, không dám làm đ m tang cho mình, không dám di chúc  cho gia đ nh sắp 

xếp hỏa tang ra sao. Rồi quý vị tu bao nhiêu năm   uý vị chạy vào chùa, vào nhà thờ cho 

Ch,Th, siêu độ quý vị. Công trình bao nhiêu năm tu c a mình  trôi theo d ng nư c  ũ    

Thế nên hôm nay, con viết ra bài nầy cho bạn đạo mình, tự làm lấ  đường đi   ể bảo vệ 

con đường tu c a chính mình. Bây giờ bạn đạo mình chưa đ  khả năng tự siêu độ cho 

mình. Thì bạn đạo mình thành lập ban “ THIỀN NIỆM VÔ VI”. Để hổ trợ và tiễn bạn 

đạo ra đi, không cầu xin hay thuê mượn.  

Bạn đạo tu thiền Vô Vi là một khối điển quang. Hổ trợ cho nhau. Thì có phải ha  hơn    nhờ 

một người độ  “Bản thân bất độ hà thời độ”  Sự th t cá nhân, họ độ họ chưa xong  th    m 

sao, họ độ bạn. Mà mình là một khối thì khác, mạnh hơn một cá nhân rất nhiều. 
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Quý bạn đạo tu Vô Vi, mình hợp thành một ban “ Thiền Niệm “ là một khối điển quang, 

quý bạn giú  đỡ cho đồng môn khi chết. Kiếp sau tiến hóa tốt hơn  Th  người đồng môn, 

mình họ có  hương hư ng đi rõ rệt, không lạc vào cõi khác.  

Hiện thời thì các bạn mình tu nhiều năm mà lúc chết không biết   m sao đi  Thu xếp ra sao. 

Mình nên thành l   ban “ Thiền Niệm” hổ trợ cho nhau, lúc chết. Việc nầy rất tốt cho tương 

lai chung, cho cộng đồng Vô Vi. 

Ban Thiền Ni m mình tới nhà bạn đạo. Mình chung thiền hướng tâm, một l n trong ngày 

là cũng tốt. Buổi sáng khoảng 9-10 giờ hoặc trưa 11-12 giờ. 

Còn trong gia đình của mình nên thiền hướng tâm: Sáng 7-8, trưa 11-12, chiều 5-

6 và tối 11-12. 

Khi bắt đầu chung thiền hư ng tâm thì gia ch   đứng ra xin phép Bề Trên Chư Ph t và 

ban Thiền Niệm gia ân  điển cho người thân  gia đ nh chúng con được an lành ra đi về nơi 

thanh nhẹ. Mọi người cùng đồng t m hư ng về “ Phật Quốc” xin Đức Phật A Di Đà ân 

xá, mở cửa cho chúng sanh, được phép bước vào đất Phật mà tiếp tục tu hành, 

trung chánh.  

Mình phải xin phép Bề Trên. Không xin phép, ai mà mở cửa cho m nh bư c vào. Rồi bắt đầu 

thiền hư ng t m cho người quá cố. ( 45 phút hay 1 giờ ). 

Khi ngồi thiền nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải   ể không xáo trộn điển  m dương   

Không nên cúng chay hay mặn trên bàn thờ. Người chết không có ăn được đồ chay, đồ 

mặn hay uống nước gì cả. Nếu mà để chay hay mặn trên bàn thờ, mùi đồ ăn chay hay 

mặn, cũng làm  u uế chỗ bàn thờ. Ch  có để trái cây, bông và đèn khỏi c n nước. Người 

chết chỉ hưởng cái thanh điển thôi.  

Mình khỏi cần đốt nhang, nhang làm ô nhiểm trần nhà, ô nhiểm phổi cho người khách và 

mình.  

Ng   xưa c c Thầy không biết rõ nên đốt nhang, rồi nói, linh hồn theo nhang khói bay lên 

Trời. Mình không hiểu, nghe lời rồi đốt nhang. Khói nhang bay lên trần nh  đóng v o đó thì 

có. Làm sao bay lên Trời được?.  

Khói có bay ra khỏi nh  cũng bị r t xuống đất  Khói    trược, ô nhiểm. Sở dĩ khói bay lên 

mình thấ   đó     úc nó c n nóng  rồi bốc hơi nóng ba   ên  Chứ khói bị nguội, lạnh, rồi bị 

gió thổi tạt xuống đất, bám vào cây hay r t xuống biển   ừng có tin linh hồn nương theo 

khói đen  ba   ên Trời  Không có đúng  

Quý bạn, mình chấp hai tay lạy hoặc xá, hai bàn tay có năm ngón ta  là 5 cây nhang  đại 

diện cho ngũ h nh trong b n ta . Rồi m nh hư ng tâm cầu nguyện  nó siêu hơn 3 nén 

hương  Nhiều người đốt hương  hít khói v o xỉu và bệnh. Lòng thành tâm c a mình nguyện, 

nó siêu hơn đốt 3 cây nhang. 

Có nhiều người vừa đốt 3 cây nhang cầu cho người chết, linh hồn theo nhang khói bay về 

Trời như mấy Thầy không hiểu nói. Mình vừa váy xong, cấm v o  ư nhang   ua  
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mặt đi  L  họ liệng nhang mình vào thùng rác tức thì. Họ sợ khói làm mất vệ 

sinh, nhiều người khách t i, hít không nổi. Như v   đốt nhang đ u có đúng   

Linh hồn m  có nương theo khói nhang  ba  nửa chừng th  người chết, bị lọt vào thùng rác. 

Không nhang thì tốt hơn  Nếu mà nhang để tàn hết một cây thì có rất nhiều 

người chịu không nổi khói, bệnh, phải bỏ ra ngoài. Nên người ta phần đông  ấy 

nhang liệng vào thùng rác. Nhang không có tác dụng gì hết. Nhiều người trong 

Chùa họ cũng liệng nhang vào thùng rác, ch   chưa hết. V  có người xỉu đưa 

v o nh  thương   

Những người bị Dị Ứng và Xuyễn s  bị nặng hơn  nếu hít khói nhang. Khói nhang không 

kh c g  khói xe hơi  Sự th t nói thì khó nghe và mích   ng  Nhưng con muốn nói 

sự th t cho những nhà tri thức tâm linh cùng nhau học hỏi phát triển một 

nền VĂN MINH CỦA PHẬT PHÁP VIỆT NAM.  

 Không l  quý vị, biết khói c a nhang cũng giống như khói xe hơi  Quý vị nỡ lòng nào 

mắn chưởi con. Khi mà con nói ra sự th t thì qúy vị không thích. Nếu con không 

phân tích thì mình và con cháu sẽ tiếp tục mờ mịt dài dài.  ến khi nào bệnh 

hoạn, tĩnh ngộ, m i chịu ngưng  

Còn cây nến cũng v    m nh thích m u g  cũng được, miễn sao cho có ánh sáng, ấm cúng. 

R i mà mua nến không đúng m u  th  đ m tang sai v   ộn xộn sao. Khỏi cần 

phải    m u đỏ, hồng, tím, trắng và vàng. Có gì xài nấ   người chết không bắt 

lỗi, chỉ có người sống thích bắt lỗi. Màu nầ  đúng  m u kia sai  

M nh v  gia đ nh nên ăn cha  tốt hơn  v  người nằm xuống  người chết, họ không muốn sát 

khí bao vây chung quanh họ.  

Trong gia đ nh, có thể đọc hoặc xư ng ngâm những bài kinh tế lễ sau đ    TRƯỚC KHI 

THIỀN HƯỚNG TÂM để độ cho người chết, tâm hồn an lạc.  ọc một bài 1 lần trong bốn 

thời  s ng  trưa  chiều và tối. Đọc đi, đọc lại cho người chết và người sống cùng nghe, 

tĩnh ngủ, tĩnh hồn. 

 B i kinh thơ nầ  đọc tế hoặc xư ng ngâm, nếu giọng tốt.  

113. Hỏi; Tại sao phải đọc, xướng, ngâm?.  

     M nh   m cho  inh hồn người chết v  người sống có cảm giác hạnh phúc, yên vui, khi 

ra đi trở về cố quốc. Chứ không phải   m cho người chết v  người sống có cảm giác bệnh 

hoạn sầu đau  Chết phải vui.Về cố quốc mà buồn sao! 

Trước khi đọc diễn kinh thơ. 

 Nguyện: 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần). 

Cầu xin  ức Ph t A Di    chứng minh lòng thành c a chúng con . ( Xá 3 cái ). 

Con đệ tử Vô Vi tên là: Ng…. V…N…. 
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Xin phép đọc hoặc ngâm, bài kinh tế thơ thứ 1…… 

---------------------------------------------------------- 

BÀI KINH TẾ THƠ THỨ 1 

KHAI TỬ CÙNG TRỜI PHẬT VÀ XÓM LÀNG HỌ HÀNG BÀ CON 

Hôm nay ngày cuối cõi đời 

Gia đ nh sum hợp khai cùng cho Cha…. ( có thế thay, Mẹ, anh, chi, con.v.v.). 

Tên cha…     Ng… …  

Sanh ng   26 th ng tư  năm 19… 

Ng   na  Cha đã ra đi 

Ng  … 03 th ng 06…  năm 2000…… 

Cúi xin Ph t Tổ từ bi 

Mở đường cửa Ph t cho Cha… bư c vào (…  mẹ…v.v.) 

Hôm nay mắt lệ nghẹn ngào 

Nh n cha… nằm đó m    ng ư c ao 

Mong sau Cha… s  được vào 

 ất lành xứ Ph t  để mà trùng tu 

Tâm hồn cha… được bình yên 

T    hương xứ Ph t, mà lo tu trì 

Cầu xin  ức Ph t gia trì 

Ban cho cha… được,  hư c duyên tu hành 

Chúng con tâm nguyện lòng thành 

Mong Ngài n i rộng vòng tay cứu người  

Cầu xin  ức Ph t gia ân 

Ban cho ân huệ cha…hiền c a con 

Chúng con khai tử cha hiền 

Hôm nay đã chết, trã duyên làm người 

Cầu mong  ức Ph t Bề Trên 

Giú  cho cha được, về miền đất thanh 

kế tiếp 

----------------------------- 

Cúi xin bá tánh họ hàng 

Xóm làng, thổ trạch, đất   nh dưỡng nuôi 

Cầu mong bá tánh thương tình 

Thương cho số ph n, giã từ nhơn gian 

Quên đi những chuyện phàn nàn 

Cho tâm thanh nhẹ để hồn ra đi 

Cầu mong mọi gi i từ bi 
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Cho người khuất bóng ra đi nhẹ nhàng 

 ể cho tâm khỏi hoang mang 

Những gì oan trái từ đ y hết màng 

 ường về xứ Ph t cao sang 

Cầu cho cha…  được bư c vào xứ kia 

Gia đ nh người tử tạ ơn 

Mong cho tất cả, hưởng lành bình yên 

Mong cho mọi gi i an bình 

Tình thương giú  đỡ, gia đ nh chúng con  

Gia đ nh người tử  

Kính báo 

Cha,.. mẹ…  tên; Ng  … …  hưởng thọ 99 tuổi  xin được v o đất Ph t để tu trì. 

Nam Mô A Di    Ph t vạn v t thái bình ( 3 lần ). 

Người xuống kinh: Thiền Gia, Lê Thành Lợi 

------------------------------------------------------------ 

BÀI KINH TẾ THƠ THỨ 2 

TÂM HỒN SÁM HỐI ĂN NĂN ĐỂ VÀO ĐẤT PHẬT LO TU HÀNH 

Con tên là N…C…M 

Hôm nay sám hối ăn năn lỗi lầm 

Bao năm tội lỗi thăng trầm 

Bây giờ tâm tánh thiết tha sửa mình 

 

Xưa kia chưa biết tội tình 

Thế nên chưa hiểu những g  cưu mang 

Bây giờ tâm thức tiến sang 

Hiểu điều đức hạnh    m   nh    hơn 

Cúi xin mong đợi ơn trên 

Ban cho ánh sáng  để mà hồi tâm 

Sống cho phải đạo   m người 

Từ bi cửa Ph t, ban lời sống vui 

 ể con hiểu rõ đạo mùi 

Rèn trui nhân cách, để mà tiến nhanh 

 ường về xứ Ph t rất thanh 

Nếu mà cải sửa ăn năn tu hành 

Thành tâm hư ng lộn trở về 

Quy y chánh giác, lo hồn trùng tu 

Mong sao mình s  vân du 
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Vào trong Ph t quốc mà tu hết đời 

Học lời  ức Ph t từ bi 

Thương người hỹ xả, quy y Ph t ngài 

Lời vàng  ức Ph t bên tai 

Con đ y sám hối  để mà vượt qua 

Vượt qua thế gi i Ta Bà 

 ể con sung sư ng, về nơi đất lành 

Tâm con hứa s  tốt lành 

Con đ y sám hối, ăn năn tội tình 

Kính trình lên đến Bề Trên 

Mong người cứu giúp, thương tình chúng con 

Lòng thành tưởng đến Bề Trên 

Ban cho ân huệ, con đ y kính lời 

Gia đ nh người tử 

Kính Xin 

Cha, mẹ…; N  V… C…  hưởng thọ 99 tuổi  xin được v o đất Ph t để tu 

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình (đọc 3 lần, xong rồi xá 3 lần ). 

Người xuống kinh: Thiền Gia; Lê Thành Lợi 

………………………………………………………………… 

BÀI KINH TẾ THƠ THỨ 3 

 

TẠ ƠN CHA MẸ 

GIA ĐÌNH CON, CHÁU ĐỌC hay NGÂM 

 Nguyện: 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần). 

Cầu xin  ức Ph t chứng minh lòng thành c a chúng con . ( Xá 3 cái ). 

Con tên Ng   V…N… xin  h   đọc hoặc ng m…. 

Chúng con quy tụ về đ   

Lòng thành hiếu thảo, dâng lên tấm lòng 

Cùng nhau hết sức góp lòng  

Sống cho phải đạo  con người hiền  ương 

 ể cho cha… được an khương 

Trên đường thiên  ý  t m đường về quê 

Chúng con s  nh  hư ng về 

T nh thương  hụ mẫu, ban cho những ngày 
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Những ngày mái ấm bên cha… 

T nh thương n o có  vơi đi bao giờ 

Cha… gi  người đã h  sinh 

Cả đời vất vã   o đ n con thơ 

Chúng con khỏi phải bơ vơ 

Có cha…  o  ắng những ng   c n thơ 

T m cha  thường ư c ha  mơ 

Mong sao con trẻ vẻ vang v i đời  

Cha… con cố gắng cả đời 

Dưỡng nuôi con trẻ, mỗi ngày, mỗi đêm 

Khi nào con trẻ ấm êm 

L  cha…  mãn ngu ện, sống vui v i lòng 

Có khi cha…cũng t i lòng 

Nh n con ngh o đói   u mờ, bệnh đau 

Tim cha…cũng  hải sầu đau 

Nhìn con tại thế, mà buồn hẩm hiu 

Có khi cha……  ại chắt chiu 

Dành phần ngon ngọt  cho con hưởng dùng 

 ể con khỏi phải cơ cùng 

Miếng ngon v t lạ, làm nùng chí con 

Bây giờ cha…gắng lo tròn 

Làm thân vất vã  đ u sờn ý cha 

Miễn    con được vinh hoa 

Thân cha có cực  có đau chẳng màng 

Miễn sao con sống đ ng ho ng 

Sống lành, sống thiện, sống đời hiền  ương 

Dù cho cuộc sống khó nương 

Cha …đ   cố gắng, phải nương theo đời 

Nuôi con cha… có v i  ời 

Dạy con từng chữ, nh  hành nhe con 

Giờ nầ  cha…hết nỉ non 

L  cha…rời khỏi thế gian nầy rồi 

Chúng con lại thấy bồi hồi 

Nhìn cha… mà lại, nh  ngày tháng qua 

Chúng con cầu nguyện thiết tha 

Mong cho  ức Ph t, ban cha…   hư c lành 

Chúng con, hứa s  trung thành 

Giữ đường trung đạo, giữ lòng hiền nhơn 

Kính tr nh cha… cũng yêu thương 
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An vui về v i, Ông Bà Tổ Tiên 

Chúng con đồng kính dâng tạ ơn Cha…hoặc mẹ 

Nam Mô A Di    Ph t vạn V t Thái Bình ( 3 lần, xong rồi xá 3 lần ). 

Người xuống kinh: Thiền Gia; Lê Thành Lợi 

 

***************** 

BÀI KINH TẾ THƠ 4 

Nguyện 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) 

LỄ HỎA TÁNG CẦU SIÊU 

Cho linh hồn cha, mẹ …… N…V… C   

Ng   na  03 th ng 05 năm 2000…  

Hôm nay ngày lễ cầu siêu 

Vong hồn họ N… về nơi đất lành 

Kính xin  ức Ph t thương t nh 

Từ bi giú  đỡ, linh hồn c a cha… 

Chúng con rất thực thiết tha 

Cầu mong  ức Ph t ban ơn cho người 

Hôm nay tế lễ  ất Trời 

Vong hồn họ Ng…  giã từ thế gian 

Chúng con khỏi phải khổ nàn 

Lo âu sợ hãi, khóc bàng cho cha 

Mong cho cha… được bư c qua 

Bên kia thế gi i  để mà trả ơn 

Vong hồn họ Ng…tri ơn 

Những người ban  hư c  giú  m nh vượt qua 

Bên kia thế gi i thanh nhàng 

 ể hồn thanh nhẹ, không sầu buồn đau 

Cũng nhờ  ức Ph t cho vào 

Từ bi cửa Ph t, lo hồn trùng tu 

Vong hồn họ Ng……ngu ện tu 

Hứa   m điều tốt  điều lành trả ơn 

Kính xin  ức Ph t gia ơn 

Ban cho họ Ng…  có nơi đất lành 

Chúng con hứa s  trung thành 

Cầu mong  ức Ph t rộng tình ban ơn 
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Cha …( Mẹ)    :…NG…v… 

Gia đ nh đồng kính xin 

Nam Mô A Di    Ph t Vạn V t Thái Bình ( 3. lần ) 

Người xuống kinh: Thiền Gia; Lê Thành Lợi 

BÀI KINH THƠ 5 

KINH ĐIỂN TIỂN NGƯỜI ĐI 

Kinh nầ     điển tiển đưa 

Kinh nầy là tiển cho người hưởng thanh 

Bao nhiêu cuộc sống hồng trần 

Giờ đ   trả hết cho người thế gian 

Kinh nầ     điển ân ban 

Kinh nầy là gọi tánh linh trở về 

Trở về cuộc sống hồn nhiên 

An nhiên tự tại trên đường về quê 

Vô cùng sống động hư ng về 

Vô cùng sống động tình Trời chuyển sang 

Trở về nguyên lý hợp tan 

 ó đ   giao cảm thượng tầng cảm vui 

Vô Vi điển gi i rèn trui 

Vô Vi điển gi i tiển người ra đi 

Về nơi thế gi i Bề Trên  

Về nơi thế gi i an lành Trời ban 

Sống trong dung điểm hòa tan 

Vô Vi pháp lý mang tình thứ tha 

Cùng chung nguyên lý th t thà 

Cùng chung ngu ên  ý  ất Trời ân ban 

 

 iển hồn giao cảm thế gian 

 iển hồn giao cảm Thiên   ng  n ban 

Sống trong kiếp sống thu n hòa 

 ó đ   thấu rõ tình nồng ân ban 

Tiển hồn ra khỏi thế gian 

Tiển hồn ra khỏi, xác thân ở trần 

Tâm thân minh cảm hồng trần 

Linh hồn thanh thản trở về cố hương 

 

Người về cố quốc vấn vương 

Quê Cha thanh tịnh tràn đầy nh  thương 

Nh  thương thương nh  bao đời 
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Vô Vi chúc phúc Cố Hương người về 

Cầu mong Đức Phật rộng tình ban ơn 

Cha …mẹ     :…NG… 

Hưởng thọ 99… tuổi. 

Gia đ nh đồng kính bái 

Nam Mô A Di    Ph t vạn v t thái bình ( 3 lần ). 

Vô Tự Chơn Sư 

Thiền Gia; Lê Thành Lợi 

 an Mạch, ngày 23/09/2006 

************************* 

Sau khi làm lễ cầu siêu xong, thì hoả táng, luôn ngày đó.  

Nếu không được hoả táng ngay ngày đó thì chờ ngày khác cuối tuần.v.v. Mình cũng làm lễ 

đọc tế thơ cầu siêu cho vong hồn, giống   như v y. 

 ( Có khi những chỗ hỏa thiêu, họ b n, không trùng hợp ngày làm lễ của mình, cũng không 

sao ). Miễn là làm chánh lễ xong là được. Bạn bè bà con, họ cũng không có rảnh thì giờ mà 

theo mình làm lễ nhiều lần.  

Lần sau tự gia đ nh m nh xắp xếp. Có bà con, bạn bè nhiều cũng được, không có nhiều, 

cũng không sao  

Ngày kế m nh cũng   m v  đọc lại giống như v y  Người nào l n tuổi, có đạo đức, đại diện 

đọc bài tế thơ CẦU SIÊU và TIỄN  ƯA thêm một lần nửa là xong. HOẶC con cái trong gia 

đ nh, đại diện đọc, ngâm cũng được. ( Người ngâm có thể mượn  mư n, cho có phần linh 

động, vui tươi ). Người tây phương chết họ ca chúc nhau, cho cố ca sĩ nổi danh White 

Houston m i đ y. 

Nếu là người tu thì gia đ nh thiền hư ng tâm cầu nguyện 49 ngày ở tại gia ( không tu thì 

nguyện cầu 100 ngày), mỗi ngày cầu nguyện cho linh hồn bình an thanh nhẹ. ( Trong vòng 

49 -100 ngày, gia đình mình cũng đọc những bài tế thơ trên, ở nhà mình trước bàn thờ 

vong linh). Khỏi c n nhờ Th y. Vi c nhà của mình, người hiếu thảo, người có tu thiền 

thì làm được với tấm lòng thành. Chính lòng thành tâm của gia đình mình, nó hay hơn. 

Không lẽ quý vị học tới đại học rồi, giỏi hơn cha mẹ mà đọc kinh tế thơ cho cha mẹ mình, 

đọc không được sao?.  

Cái nào mình nhờ bạn đạo thì nhờ khối đông, cái nào cá nhân gia đình mình, tự đọc 

được thì đọc. Tu phải sáng trí hơn. Ai cũng có đạo hạnh, ai cũng biết đọc chữ cả. Không 

nhờ Th y, tốn tiền. Con có đức tu nên làm trả hiếu. Mình không mướn ai, c u huyền thất tổ 

mình hoan nghinh. Nên thành l p ban Thiền Niệm Vô Vi, tu có điển mà sợ cái gì. 

Mình làm con đường cho tương lai Vô Vi. 
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114: Hỏi tại sao có chuy n cầu nguy n 49; 100 ngày khác nhau?. 

Đáp; Không phải mình chết thì bên trên, họ xét xử mình ngay ngày đó được. Vong hồn 

người chết phải xắp hàng ( stand in line ) chờ đợi. Có tu hành thì ưu tiên giải quyết s m 

trong vòng 49 ngày. Không tu thì chờ 100 ngày, thì cũng t i phiên xét xử. Thế nên trong 

vòng 49-100 ngày, vong hồn chưa siêu thoát, vong hồn còn ở tại nhà. Nên mình mỗi ngày 

thiền cầu nguyện là như v y.  

Trên bàn thờ thì chưng trái cây, bông. ( Không cúng chay, mặn)  Người chết không có ăn 

và uống được 

XẢ TANG: 

Mình muốn xả tang ngay ngày đó cũng được không sao. Vì con cháu ở xa, nư c ngoài học 

hành làm việc, không tiện t i lui. Còn mình muốn thọ tang bao lâu cũng được, 45-100 ngày 

hoặc 1-3 năm, tuỳ ý. 

Nhiều người thọ tang cha mẹ rồi làm ăn không khá  đổ thừa là tại thọ tang lâu. Nên làm ăn 

không khá. Tội nghiệp cho cha mẹ. ( Nên tự do, ai muốn để sao, cho tiện mình thôi là đ , 

cha mẹ, không có é   để lâu ). Cha mẹ chết chỉ mong, con cháu hiền lành, đạo đức, khỏi 

bệnh hoạn, không tranh giành tài sản..v.v.. 

  y là luồng điển c a  ại Bi ban xuống, con ghi vào. Quý bạn mình nên dùng khi có dịp 

tang lễ. Bài kinh tế thơ, áp dụng cho mọi người. Con làm dùm sẳn, mình chỉ cần dùng thôi. 

CÚNG GIỖ  

Giải thích Cúng Giỗ  có nghiã    ng   tưởng nh  công ơn  cha mẹ mình tạo cho mình ngày 

nay mình có mặt ở thế gian.  

Sở dĩ có ngày Cúng Giỗ đặt ra    có ý h ng năm  gia đ nh anh em  b  con  tụ hợp lại  để 

nh  ơn người quá cố, xây dựng dưỡng nuôi mình. Mình làm ngày Cúng Giỗ mục đích    tạ 

ơn  Không phải là mình làm thức ăn là cho người chết ăn, đừng hiểu lầm. Người 

chết đã nói ở bên trên, ăn uống không được thức ăn của mình.  

Mình làm tiệc    đãi gia đ nh bạn bè mình thôi. Vì hiếm có khi, anh em gia đ nh hợp mặt. 

 ừng có dọn đồ ăn  ên b n thờ người quá cố. Trên bàn thờ chỉ hoa quả  bông    đ  lòng 

thành.  

 Cúng Phật sao thì cúng người quá cố y như vậy.  

V  người quá cố theo Ph t. Thức ăn m  m nh dọn lên, dù chay hay mặn cũng    ô uế bàn 

thờ. Vã lại người chết không có ăn v  uống được.  

 Thử thí nghiệm người chết có ăn uống được không là mình biết liền. Mình lấy xác 

chết  cho đồ ăn  đồ uống vào miệng. Coi xác chết có ăn uống được không là mình 

hiểu liền. Kết quả thực tế là xác chết ăn không được. Hôm nay con giải thích và 

chứng minh tường t n  Mong cô b c đừng nhầm lẫn.  
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• Cúng Giỗ  l  tưởng nh  công ơn người quá cố xây dựng dưỡng nuôi mình. Ngày nay có 

dịp anh em, bà con, họp mặt. Vì ít khi gặp mặt. Nên người đời làm tiệc đãi. 

115. Hỏi; Làm tiệc cho ai?  

Đáp; Là làm tiệc cho m nh ăn  Không    bà con, anh em t i nhà, không làm tiệc đãi  

 Bây giờ dùng chữ làm Tiệc thay cho Cúng. Th  người Thiên Chúa họ dám dự tiệc. 

M nh cũng nói ng   họp mặt anh em  b  con  tưởng nh , cha mẹ, ông bà.  

Mình cũng nói ngày nay là ngày Tạ Ơn, ông bà cha mẹ mình. Mình phải t i BÀN THỜ TỔ 

TIÊN lạy tạ ơn, cha mẹ mình. Nửa mai mốt mình chết thì con mình cũng có dịp làm lễ họp 

mặt anh em, bà con cũng    điều tốt cho gia đ nh xum hợp. Rồi làm tiệc đãi. Họ cũng tán 

thành. 

116. Hỏi; Ai bày ra Cúng Giỗ ?.  

Đáp: Xưa kia mấy ông Phú Hộ, nhà Vua. Lòng tưởng nh  mình quá độ, lòng hiếu thảo mình 

quá độ. Rồi có tiền c a nhiều quá, bày Tiệc ra. Mời anh em, họ hàng bà con t i ăn và khoe 

c a. 

Rồi người đi t i dự thắc mắc hỏi.  

Tiệc đãi nầy là gì v y?. Ông nầy không biết trả lời sao, nói đại rằng CÚNG GIỖ. Cho Ông Bà 

Cha Mẹ mình. Thì người t i dự, không dám từ chối và cãi cọ. Lúc nầy thì chữ CÚNG GIỖ ra 

đời. Cũng là do t p tục Ông Bà Tổ Tiên giàu có. Sanh ra lễ nghĩa.  

Khi mà tiệc làm xong, không l  ăn trư c kỳ quá. Thành ra dọn để trên bàn thờ, cái gì mình 

ăn, hạp khẩu vị mình, chứ không hạp khẩu vị người chết. Cũng không hiểu là ông bà mình 

có ăn được không. Rồi người đi sau, cứ theo kiểu nầy làm thôi, chứ không hiểu. Là ngày TẠ 

ƠN người chết, sanh ra mình.  

Làm tiệc cho người t i dự ăn. Vì quá lễ  nghĩa và lịch sự, nên dọn đồ ăn để trên bàn thờ. 

Không hiểu rằng  người chết ăn không được. Rồi người sau cũng   m giống nhau là v y. 

Chữ CÚNG có nghĩa; cho, biếu, tặng, bày ra, cho người sống thấy, cho cô hồn và người 

chết thấy tuỳ theo tr nh độ tưởng nh  tạ ơn Trời Ph t, cha mẹ  như thế nào.  

Chữ GIỖ có nghĩa; đãi đằng, làm cho thoải mái, làm cho vui vẻ mọi người, chết và sống. 

Trong gia đ nh ai có khả năng   m tiệc thì làm. 

Chữ Cúng Giỗ có nghĩa là ngày Tạ Ơn, bày ra lòng tưởng nhớ, hiếu thảo, đủ kiểu. 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi  

Quý bạn làm lễ cho cha mẹ, mình để trả hiếu, còn hay hơn là đi mư n Thầy.  
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Hoặc cha mẹ làm lễ cho con cháu còn hay hơn.  

Tu để làm gì?. Tu để độ giú  đỡ nhau. 

Quý vị có tu, có điển. Bề trên nh n tấm lòng thành mình.  

Tự tu, đoàn kết, siêu cho nhau, có thanh điển nhiều hơn. Nếu không có bạn tu giúp. Một 

mình mình làm cũng được, nếu là con hiếu thảo. Chính bạn có khả năng làm, thì 

cha mẹ mừng hơn, là bạn đi thuê.  

 Khi bạn đạo mình làm lễ gặp khó khăn với gia đình và người chung quanh. 

Mình nên in tờ giấy nầy ra đưa cho họ coi cách thức bạn làm lễ, để họ khỏi 

làm khó khăn quý vị.  

 Hỏi lại họ có khả năng tự làm được không?. 

 

 Quý vị làm, có người chỉ dẫn giải thích. Đọc thơ, ngâm thơ, tế lễ nầy nó thực 

tế, cho người chết và người sống nghe ai cũng hiểu. Rõ ràng. 

117: Hỏi; Tại sao anh ghi chữ Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia?. 

  p; Con ghi chữ Vô tự chơn Sư, có nghĩa là con cũng là người tu viết ra kinh thơ, chứ 

không phải người không tu viết ra.  ể họ, người ngoài không có ý khinh bỉ bạn v y thôi. 

Con biết người đời hay có tánh khinh bỉ. Nên con mượn tạm chữ nghĩa, nói v i người  ỜI 

v y thôi. Bạn đạo mình cũng nên thông cảm cho con. Bạn đạo coi con là con cháu đ  rồi. 

Bạn đạo m nh cũng nên thành l p ban Thiền Niệm. Mai mốt mình chết thì sao! Không l  

mình sống đời v  mư n người siêu  mư n Thầy siêu! 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 Con giúp giải trược, trị bệnh, tu thiền chiếu điển quang 

thành đạo và con giúp tới lúc mình chết. 

 

 

Cách thức chống chết cháy và ngộp khói: Mình chĩ cần 1 phút là 

có thể chạy thoát chết. Nếu nhà cháy hỏa hoạn chạy không kịp ra ngoài. Mình lấy 

cái mền nhúng nước trùm lên đầu và chạy qua lửa luôn, nhớ mang đôi giầy. Có 

nhúng nước càng tốt. Bình tĩnh là thoát chết.  Ở nhà lầu cao nên mua sợi dây dài 

15-20 mét, để dự bị sẳn khi hoả hoạn. Dùng dây cột lại và tuột xuống. 
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Con; Thành Lợi Lê. 

*************************************** 

 NGƯỜI THÂN BỆNH SẮP SỬA RA ĐI.  

 GIA ĐÌNH TU THIỀN VÔ VI CẦN LÀM NHỮNG ĐIỀU LÀNH SAU ĐÂY:  

 10 NĂM TRƯỚC, CON CÓ NÓI TRONG TUẦN BÁO VÔ VI PHÁT TRIỂN ĐIỂN 

NĂNG.  

Hôm nay con nhắc lại. 

Giây phút cuối cùng c a người bệnh. Mình biết rằng người bệnh không thể nào cứu 

được nửa. Trư c sau cũng chết. Nên chuẩn bị c i hư ng đi  ấm cúng thanh nhẹ cho 

người đi nhẹ nhàng. 

Bằng cách:  

 Nên để người bệnh ra đi tại gia   ừng đem v o nh  thương, cho người bệnh ra đi 

trong nh  thương  Lý do, lạnh l o, lẻ loi, sợ hãi, nhiều vong linh kéo theo… 

 

 Trong lúc hấp hối, ở nh  gia đ nh mình ngồi thiền hướng tâm cho người bệnh, ra 

đi nhẹ nhàng.  ừng bao giờ hoảng hốt, la làng. Nên chúc lành từ giã cho nhau. 

Người ra đi ở tại gia, họ có sự ấm cúng c a gia đ nh sưởi ấm và hạnh phúc thấy mặt 

mọi người trong gia đ nh trư c khi đi   

 

 Họ rất vui và an tâm, khi biết người thân ngồi thiền hư ng tâm cho họ, không sầu 

đau   hiền muộn  động loạn. 

 

 Mình biết người bệnh sắp sửa ra đi trong nay mai. Mình nên giữ cái Xác và Tâm cho 

người bệnh sạch sẽ. 
 

  Bằng Cách: Cho uống nư c cam  nư c lạnh, nu c xâm v v   ừng nên ép thức ăn 

vào ruột. 

  Nhớ nhắc người ra đi: Niệm Phật trong lúc đi. Thì có Phật Di Đà cứu cho. 

 

 Cần học thiền Vô Vi  iển  uang để nh n điển quang. Không học thì giống như cục đ  

làm sao nh n. Khi chết, ai biểu sao thì làm v y. Bởi v   không tu  không có điển. Âm 

binh k o đi  

118. Hỏi âm binh là sao?. 

Đáp; Trong lúc sống mình theo gi i nào thì lúc chết có đại diện bên đó tiế  rư c linh 

hồn mình, làm tay sai cho họ kiếp t i. Nên mình thấy tại sao, sự trược ô thế gian có 

hoài không hết. Không hết là khi còn sống, người mình theo. 

Kính bái 

 Con Lê Thành Lợi 


