SỐ 224

NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2018

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.

DIỆU PHÁP
Kệ
Pháp thiền di diệu, nhất điển quang
Giúp đỡ cho ta, đạt điển lành
Ẩn náo trong mình, cùng Trời Đất
Minh tâm, kiến tánh, đổi thân hình
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.
1871. Hỏi. Thế giới ngày nay ra sao, có thanh bình không?
1872. Hỏi. Tại sao con người không có đời sống thanh bình ?
1873. Hỏi. Tham dục sẽ sanh ra bệnh hoạn, aids, hiv, bệnh lậu, ung thư, giảm thọ, hư thận, v,v,
có cách nào cứu chửa không ?
1874. Hỏi. Tại sao bị thiên tai nhiều, mà các nhà khoa học không biết, cho là Trời làm ?
1875. Hỏi. Càn khôn vũ trụ liên hệ với con người như thế nào ?
1876. Hỏi. Diệu pháp là sao ?
1877. Hỏi. Làm sao chứng minh diệu pháp ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/01/2018
1871. Hỏi. Thế giới ngày nay ra sao, có thanh bình không?
Đáp: Dạ thưa. Thế giới ngày nay, là một thế giới rất động loạn. Con người chạy theo tình, tiền,
sanh ra oán thù và sát hại lẫn nhau. Sống không yên, chết không được. Tình yêu thì giả dối,
đạo đức thì suy đồi. Gia đình thì hổn loạn, bệnh hoạn và ly dị khắp nơi.
Từ hoàng tộc cho tới dân giàu và dân nghèo. Không có ai có đời sống thanh bình.
Kệ
Thế giới ngày nay, rất suy đồi
Loài người chỉ biết, sát hại nhau
Tranh đua danh vọng, tham tiền của
Gia đình ly dị, sống bất an
Odense, ngày 13/01/2018
1872. Hỏi. Tại sao con người không có đời sống thanh bình?
Đáp: Dạ thưa; Sống chỉ biết tham dục, cho tham dục là hạnh phúc. Thì không có đời sống
thanh bình. Con người tham dục, sẽ tự mình lưà dối mình và lừa dối người khác.
Mình tiếp tục tham dục thì chắc chắn, không bao giờ có đời sống thanh bình.
Tham dục sẽ sanh ra bệnh hoạn, aids, hiv, bệnh lậu, ung thư, giảm thọ, hư thận, v,v,
Kệ
Tham dục con người, thích dối gian
Sống trong mâu thuẩn, ở tình đời
Chỉ sống cho mình, tâm ích kỉ
Đa nghi nghĩ ngợi, hại người thân
Odense, ngày 14/01/2018
1873. Hỏi. Tham dục sẽ sanh ra bệnh hoạn, aids, hiv, bệnh lậu, ung thư, giảm thọ, hư thận,
v,v, có cách nào cứu chửa không?
Đáp: Dạ thưa; Khoa học cứu không được, nhưng điển quang của Phật có thể giúp anh tự cứu
mình. Những cái bệnh nan hiểm nghèo là do điển xấu, trong óc mình phát tiết.
Thì làm sao khoa học trị được. Chỉ có dùng pháp thiền điển quang của Phật, mới chửa trị và bồi
bổ sức lực cho mình. Tu thiền anh mới hiểu được chân lý thiết thực nầy.
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Kệ
Con người bệnh hoạn, khắp thế gian
Là do điển xấu, ở trong ngoài
Nó biến thân mình, thành bệnh hoạn
Tu thiền giải trược, sống thọ lâu
Odense, ngày 15/01/2018
1874. Hỏi. Tại sao bị thiên tai nhiều, mà các nhà khoa học không biết, cho là Trời làm?
Đáp: Dạ thưa. Những nhà khoa học họ không hiểu, vì sao có thiên tai. Nên cho là Trời làm.
Thiên tai là tại các nhà khoa học tham lam, lấy hết tinh tuỷ, quả địa cầu. Làm mất quân bình
luật âm dương trong quả địa cầu. Thành ra có thiên tai. Thiên tai là do khoa học tham lam, con
người hung dữ, muốn chiếm hết lãnh thổ, tài nguyên của thiên nhiên và của người khác.
Nên tu thiền, để thức tâm, lòng tham lam của mình, mà hại nhân loại.
Không nên cải lại và tự cho mình là thông minh.
Tham lam, có nhiều tài sản và quyền thế, tưởng mình là thông minh. Những người tham lam,
ác độc đều bệnh hoạn và chết xuống địa ngục. Cái tự cho mình thông minh biến mất, biết mình
ngu muội.
Nhiều nhà tài giỏi, quyền thế, giàu có, thông minh, độc tài, đều chết và nhắn nhủ, đừng nên
tham lam, danh vọng. Điển hình như nhà khoa học Steven Job làm Apple iphone.v.v
Tự cho mình là thông minh, mà không biết thiên tai, là do, tự mình làm. Lòng tham lam.
Đổ thừa là tại ông Trời. Chừng nào bệnh hoạn chết, rồi mới thức tâm.
Kệ
Ỷ mình tài giỏi, nhứt thế gian
Tham lam vơ vét, quả điạ cầu
Cát đất, núi đồi, đều san phẳng
Mỏ dầu tinh tuỷ, hút hết tinh
(Mỏ dầu tinh tuỷ cuả đất, hút hết trái đất biến dạng)

Odense, ngày 16/01/2018
1875. Hỏi. Càn khôn vũ trụ liên hệ với con người như thế nào?
Đáp: Dạ thưa. Càn khôn vũ trụ liên hệ rất mật thiết với con người.
Càn khôn vũ trụ có, nắng mưa sương tuyết, con người cũng có bực bội, nóng nảy, buồn phiền,
lạnh lẻo.
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Càn khôn có thiên tai, động đất thì con người cũng có sân si, bệnh hoạn.
Con người hung hăn, tàn ác thì thiên tai khắp nơi, núi lửa nổ tung, nước dâng cao, tuyết tan,
bảo bùng, sóng thần, động đất, cháy rừng, hạn hán, chiến tranh.v.v.
Con người biến đổi thì càn khôn biến đổi.
Nếu con người và các nhà lãnh đạo, khoa học, tu thân, tu thiền thì càn khôn sẽ thay đổi.
Mưa thuận, gió hoà, đó là thời Thánh Đức. Bước vào kỹ nguyên Thánh Đức.
Kệ
Bệnh hoạn, tai ương, đến bất ngờ
Mới vào thế giới, của tâm linh
Học pháp tu thiền, đầu bừng sáng
Mới hay tham vọng, hại sanh linh

Odense, ngày 17/01/2018
1876. Hỏi. Diệu pháp là sao?
Đáp: Dạ thưa. DIỆU là huyền diệu. Huyền diệu thì chỉ có Trời Phật, mới ban cho cái di diệu của
Trời Đất.
PHÁP, anh tu cái pháp nầy, lần hồi, anh truy tầm được, nguyên lai BẢN TÁNH, nguồn cội anh là
ai.
Nhiều pháp KHÁC, họ không tìm ra được, nguyên lai nguồn cội của họ. Hỏi họ là ai, họ không
biết. Thì không phải là diệu pháp.
Còn cái diệu pháp của Vô Vi, chứng minh được, anh là ai trong vũ trụ càn khôn nầy.
Ai sanh ra anh, thì vũ trụ càn khôn nầy sanh ra anh.
Anh tu, anh chứng đắc thì anh trở về với càn khôn, vũ trụ. Vũ trụ có gì, thì anh có cái đó.
Kệ
Nguyên lai bổn tánh, ta là ai
Vì đấng hiếu sanh, chiết hình hài
Chuyển xuống cõi trần, tu học đạo
Nắng, mưa, sương, tuyết, chuyển thanh đài
Odense, ngày 18/01/2018
1877. Hỏi. Làm sao chứng minh diệu pháp?
Đáp. Dạ thưa. Anh tu cái pháp nầy, từ bệnh hoạn, yếu đuối, trở nên mạnh khoẻ, cường tráng.
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Anh tu cái pháp nầy, từ ngu muội, trở nên sáng suốt, thông minh.
Anh tu cái pháp nầy, quán thông tam cõi. Thiên Đàng, Địa Ngục và Nhân Gian.
Kệ
Nhìn xem thế sự, chẳng bồi hồi
Học pháp tu thiền, mạnh khoẻ thêm
Giúp ta sáng suốt, minh đời đạo
Dạo cõi tam thiên, học nhẫn từ

https://www.voviland.com
email.bandao4p@gmail.com

Side 5

TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

Song ngữ Việt / Danmark
STRESSSYGDOM
30
Tu thiền sẽ hết bệnh khủng hoảng Thần Kinh, stress,
nhứt đầu kinh niên, náo loạn tiền đình v.v.
Denne sygdom ligger i hjernen
Men man er ikke klar over det, derfor
trænger den ind i hjernen
Vil man reducere denne sygdom
Bør man lære meditation

Bệnh nầy là ở thần kinh
Tại vì không biết đem vào nội tâm
Muốn cho chứng bệnh mau lành
Cần tu luyện tánh pháp thiền Vô Vi

Vo Vi har en speciel energi meditation
Som hjælper på stresssygdom
Men man behøver at træne flittigt
Som Vo Vi metoden har forklaret det for
dig

Vô Vi có pháp điển lành
Giúp cho bớt bệnh tinh thần giảm đau
Chỉ cần mình gắng giồi trau
Những gì pháp lý gửi trao cho mình

Man søger selv tilbage til et ærligt
arbejde
Og forsøger at reparere både dag og nat
Så kan man ønske
At Gud og Vo Vi meditation giver én god
energi

Thành tâm về với chính mình
Lo tu lo sửa lo hành ngày đêm
Ngày đêm tâm nguyện ước mong
Bề Trên pháp lý ban cho điển lành

Ved ærlige tanker vil man opdage at Vo
Vi meditationen gør én godt
Ved at beholde det gode og se bort fra
det onde, kan sygdommen reduceres
Du må tage disse tanker ind i din sjæl og
studere dem nærmere
Så kan du rehabilitere din hverdag og få
et roligere liv

Thành tâm mới thấy pháp lành
Lưu thanh giải trược bịnh tình sẽ an
Tâm mình cố gắng luyện tu
Lo tu lo sửa tâm an mọi bề

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
TU THIỀN DIỆT ĐƯỢC BỆNH STRESS, KHỦNG HOẢNG THẦN KINH,
Kính thưa quý Cô Bác Anh Chị

NHỨT ĐẦU KINH NIÊN V.V.

Bệnh nầy là căn bệnh ngặt nghèo, cũng là cái bệnh của nhân gian và bệnh xã hội. Mình sống
trong thời kỳ tham lam, nền văn minh thác loạn, ai ai cũng bị nhiễm căn bệnh nầy, do đời sống
và thời đại nầy gây ra.
Giàu cũng bị và nghèo cũng không tránh khỏi. Mọi việc đều bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Nó
đem lại cái phiền toái cho mọi người. Anh sống gần người động loạn, stress thì anh cũng bị lây,
mà khoa học chưa tìm ra. Cái bệnh nầy nó lây.
Bệnh bệnh khủng hoảng thần Kinh, stress, nhứt đầu kinh niên, náo loạn tiền đình v.v.
Là tâm bệnh, tâm bệnh thì vô phương cứu chửa.
Mình phải dùng TÂM DƯỢC, là pháp thiền điển quang, tu giải bỏ nghiệp tâm, thì căn bệnh nầy
sẽ hết.
Bệnh bệnh khủng hoảng thần Kinh, stress, nhứt đầu kinh niên, náo loạn tiền đình v.v.
Là điển trong cơ tạng không quân bình, nên gây ra bệnh hoạn.
Bệnh là do mình thâu nhiều thông tin, không cần thiết vô khối óc.
Mình tu, phương pháp nầy sẽ giúp cho mình giải toả, và giác ngộ, những cái tin không cần
thiết. Mà mình đem vào khối óc.
Thí dụ.
Những việc không cần thiết, như là tranh cải, tham lam, động loạn, giận hờn vô cớ, ghen tuông,
thù hận, ích kỉ, nhỏ nhen..v.v.
Những cái vô ích nầy thì thuốc Tây Y chắc chắn không trị trược.
Chỉ có thuốc Phật HÍT THỞ ĐIỂN QUANG và thiền định mới giải toả TÂM BỆNH.
Mỗi ngày mình nên cố gắng thiền và buông bỏ những điều trên thì bệnh nào cũng tan.
Bệnh do mình đem vô, tôi thường nói.
Bệnh do mình giải ra.
Đó là phương pháp thiền điển quang trường sanh học.
Kính bái
Thành Lợi Lê
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