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NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017

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 2017
ĐIỂN – TÂM - THÂN
Kệ
Thời nay tu luyện, Điển, Tâm, Thân
Phát triển hồn nhiên, tánh tự cường
Dũng chí song hành, tu Đời Đạo
Thực hành sửa tiến, vượt trùng dương
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.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Điển là gì, làm sao chứng minh?
Tâm làm sao chứng minh là tâm tốt và bình thường?
Thân nào tốt và thân nào xấu?
Thân làm sao chứng minh là đạt quân bình?
Điển năng tốt là sao?
Điển năng tốt là sao?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/12/2016
1590. Hỏi. Điển là gì, làm sao chứng minh?
Đáp: Dạ thưa. Điển thì có hai loại.
1. Về thể hình
Con người mình toàn là điển. Trong cơ
thể có điển âm và dương hai guồng
máy quân bình, mình đi đứng, ăn, nói,
ngủ bình thường. Điển năng yếu và
xấu, con người sanh ra sân si tham
lam, bệnh hoạn. Ngủ khó yên, trí bất
thông.
Kệ.
2. Điển là trí tuệ
Trí tuệ còn gọi là điển quang, điển quang cắt
không đứt và huỷ không tan. Điển quang trí
tuệ thì mình chứng minh viết vào sách, kinh,
kệ và thi thơ.

Bi Trí con người, học điển quang
Dũng chí người tu, thực tế hành
Sửa đổi con người, tu KHÔNG có
Quyết tâm dứt khoát, diệt tâm ma

Odense, ngày 23/12/2016
1591. Hỏi. Tâm làm sao chứng minh là tâm
tốt và bình thường?
Đáp: Dạ thưa. Người tu và người giỏi chữ
nghiã, họ cũng có thể lợi dụng chữ nghiã, để
gạt chúng sanh, là tâm mình tốt. Mình thấy
hoài trên TV. Họ nói láo, mai mốt bị bễ, bị sì
căn đan.
Chứng minh thì mình có thể dùng máy
iphone đo độ stress, hoặc đo máu, đo tim.
Mình tải program stress check vào iphone,
thì sẽ có sự chỉ dẫn, dùng miển phí.
Những người tu cao bị đột qụy tai biến, là do
Họ không tu điển quang. Mình tu điển quang
thì có thể tránh được. Nhưng phải thường
xuyên theo dỏi cách hướng dẫn tu, tuần tự.
Nó có nhiều cách thức và nhiều bài học, để
mình trắc nghiệm và thành đạt.

Kệ.
Chứng minh tâm, điển, đạt quân bình
Dùng máy iphone, thử độ đo
Số stress phần trăm, cho ta biết
Tâm điển thế nào, sẽ hiện ra

Chứ không thể nào tu nôm na là khỏi. Cái gì
cũng phải có công phu và kỹ thuật, để giác
ngộ, một trình độ cao về, ĐIỂN, TÂM và
THÂN.

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

2
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 24/12/2016
1592. Hỏi. Thân nào tốt?
Đáp: Dạ thưa; Thời đại nầy, mình phải tu
cho thân quân bình.
Tu đạt tới đâu, thì mình nói tới đó. Để phụ
giúp người tu, đạt kết quả tốt. Không có
chuyện gì phải xấu hỗ.
Cây tốt thì bóng lán, mượt mà. Thân tốt thì
không bệnh, da không sù sì, ghẻ lỡ và
không có uống thuốc.
Thân quân bình là không mập, không ốm,
không cao và không lùn.
Bác coi xong, Bác có thể nghiên cứu tướng
người tu. TÂM, THÂN, ĐIỂN và HÀO QUANG.
Đệ tam thần nhãn Bác mở ra sẽ thấy, cây
cỏ, con vật, có hào quang. Con người không
lẽ thua con vật. Thua con vật, là tại mình
không tu. Tu Vô Vi điển quang sẽ hội tụ hào
quang của Thượng Đế.

Kệ.
Pháp thiền sẽ giúp, Bác tiến nhanh
Tướng Tinh thể hiện, ở tánh lành
Linh Khí con người, phát triển mãi
Thần hồn luôn ngự, ở thanh cung

Odense, ngày 25/12/2016
1593. Hỏi. Thân làm sao chứng minh là đạt
quân bình?
Đáp: Dạ thưa; Nhiều Thầy tu nói miệng, nói
lý thuyết và gạt người khác. Tâm thân họ
quân bình.
Nay thì tôi đem ra thí dụ cụ thể nầy để giúp
đỡ và làm sáng tỏ hơn cho các Bạn dễ tìm ra
sự thật cuả người tu. Tâm và Thân quân
bình.
Muốn chứng minh chắc ăn. Mình có thể điều
khiển thân không lung lay và dấy động. Nói
miệng không chắc ăn.
Mình nghe nói lý thuyết hoài, cũng chán.
Tôi thực hiện, cái phong cách mới của thời
đại, văn minh thực tiển. Nói được làm được.

Kệ.
Tâm, Thân, Điển trụ, đạt quân bình
Ba giới con người, phải đào sâu
Vũ trụ tuần hoàn, không ngoại lệ
Tâm, Thân, Điển giới, phải hoà nhau

Địa chỉ
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Odense, ngày 26/12/2016
1594. Hỏi. Điển năng tốt là sao?
Đáp: Dạ thưa; Tôi tu, thời đại mới, không
cần thiết phải vận áo tu. Mình tu cái tâm
thôi. Chứ không phải tu về hình tướng.
Vả lại, tôi khám phá ra, Đức Phật Thíc Ca và
các vị giáo chủ đắc đạo, họ mặc đồ thường
họ tu.
Khi tôi nói tu, mình có điển năng tốt, mình
có thể làm nhiều việc và không mệt. Nhiều
người, họ không ưa.
Họ nghĩ rằng, tôi không biết tu và nói láo.
Tôi chỉ đóng góp thực tiển, cái tu, nó đem lại
lợi ích cho mình và cho xã hội.
Tu cái nầy HỮU DỤNG và Văn Minh.
Nói lý thuyết thì có nhiều người nhép lại.
Muốn chứng minh chắc ăn, thì mình thử
chạy bộ 20 km.

Kệ.
Xưa kia tuổi trẻ, khó chạy xa
Dù là cầu thủ, đá bóng tròn
Hôm nay già cả, hành thiền tốt
Mỗi ngày Đệ chạy 20. km
(Tôi chạy được 12.575 km, khoảng hai năm
rưởi)

Odense, ngày 27/12/2016
1595. Hỏi. Điển năng tốt là sao?
Đáp: Dạ thưa; Mình có thể ở lâu dưới nước
không lạnh ba, bốn tiếng đồng hồ. Xưa kia
chỉ xuống nước và tắm chỉ có mười lăm hoặc
hai mươi phút tối đa.
Điển năng tốt mình có thể chứng minh.
Mùa đông năm nào, tôi cũng tắm ngoài
tuyết dưới không độ C.
Tôi lặn dưới nước, hít một hơi thở và lặn xa
khoảng hơn phân nửa sân đá banh, 49 m.
Bạn tu thì Bạn có thể sống trung bình một
trăm tuổi, hơn. Bằng cách Bạn dùng điển
quang, giải trược trong người.
Tôi chứng minh, câu dân gian, người ta
nói sống lâu, trăm tuổi, TRĂM NĂM
hạnh phúc. Là mình phải luyện ĐIỂN
QUANG. Không phải ngồi cầu xin, cúng váy.

Kệ.
Chơn tình tôi nói, hết ra đây
Để cho qúy Bác, khỏi phải bàn
Điển năng tu luyện, pháp thiền có
Siêu tầng điển hoá, thật tâm thiền
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Odense, ngày 28/12/2016
1596. Hỏi. Người tốt là người gì?
Đáp: Dạ thưa; Người tốt là người chuyên
nghĩ giúp người, làm việc thiện.
Thiện là cái vốn của người tu.
Làm phước là, làm lợi cho mình, lợi cho
người và lợi cho đạo.
Mình không tạo phước thì sau nầy mình
không có đất dừng chân. Nói chung xứ Phật
khó về.
Mình tu làm việc thiện là mình cấy phúc điền
ở cõi trên. Tôi thấy được cõi trên, thì tôi bật
mí, cho Cô Bác Anh Chị mình, tạo vốn, cất
nhà trên cõi Đại La.

Kệ.
Cực Lạc thiên đàng, ráng dựng xây
Ở đây mới có, dịp mình làm
Tích công, lũy đức, hành điều thiện
Sau nầy về đó, đạt vinh hoa

Ở thế gian thì mình chịu nghèo.
Odense, ngày 29/12/2016
1597. Hỏi. Vay pháp trả pháp là sao?
Đáp: Dạ thưa; Ở đời, mình đi học thành đạt
thì mình phải đi làm.
Ở đạo cũng không khác, mình phải thí pháp,
hướng dẫn và chỉ rõ ràng mạch lạc cho Cô
Bác cùng đạt. Cô Bác hành đạt thì đỡ cho
một kiếp. Ở đời, sống nó khổ lắm.
Tâm bệnh rồi thân bệnh. Không có tránh
được. Ai cũng phải lâm vào cảnh nguy nan.
Muốn giải thoát, Tâm và Thân. Chỉ có tu
thiền điển quang. Phương pháp nầy, con viết
ra sẳn, để đóng góp cho qúy bằng hữu, yêu
qúy đạo và thích giải thoát.
Nhiệm vụ và trách nhiệm của người tu.
Không thể nào làm ngơ, hưởng thụ. Người tu
nên chỉ dẫn cho Cô Bác giải thoát, nghiệp
thân và nghiệp tâm.
Nghiệp tâm, nghiệp thân ai cũng có. Tu thì
sẽ tiến, tiến thì sẽ đạt. Đạt thì vinh hoa.

Kệ.
Tu thiền cuộc sống, rất an yên
Tâm trí thanh cao, hết chuyện phiền
Thân thể dung hoà, trong cuộc sống
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu
Sống lâu ân hưởng, tình Trời độ
Cuộc sống thanh bình, bớt bệnh đau
Bệnh đau trí óc, thêm cằn cõi
Luyện pháp tu thiền, sẽ hết đau

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

5
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 30/12/2016
1598. Hỏi. Người tu chỉ có lo tu thôi hay
còn làm gì khác để đóng góp cho xã hội?
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi là đời đạo song tu.
Mình thấy việc gì làm được thì nên làm.
Làm nhiều điều thiện thì đạo càng cao siêu.
Hiểu được nguyên lý nầy thì không nên từ
chối.
Hốt rác cũng là tu, chứ không phải ngồi
thiền hay tụng kinh là tu.
Thời đại nầy tu kiểu mới. Đắc pháp mấy hồi.
Đạo trong đống rác, mình ăn phân cuả ông
Trời, mà không hay.
Xác mình cũng từ rác mà trưởng thành.
Không có rác làm sao mình tiến hoá. Tâm
con người, không khác gì rác.
Tiến hoá là thay hình, đổi dạng.
Từ rác, biến thành hào quang. Qua nhiều
trạng thái khác nhau.
Rác, biến thành phân, phân biến thành chất
dinh dưỡng, cung cấp, cho mình ăn. Khi
mình ăn và biết tu, thì biến thành ông Tiên,
bà Phật, có hào quang, từ rác mà thành.

Kệ.
Có ai biết được, việc thiên cơ
Nơi đây tiết lộ, ý của Trời
Thời đại bây giời, tu kiểu mới
Học hỏi ở mình, tiến về thiên

Odense, ngày 31/12/2016
1599. Hỏi. Tại sao tu, lại trị bệnh cho
người?
Đáp: Dạ thưa; Trị bệnh là một hình thức
giúp chúng sanh tu. Nếu không trị bệnh giúp
họ thì khó khăn, họ chịu tu.
Thành ra phải chấp nhận muôn chiều, để dìu
dắt chúng sanh và trả pháp.
Những người giác ngộ rồi, thì ai cũng đều trị
bệnh cho chúng sanh.

Kệ.
Khuyên người tu luyện, bớt bệnh đau
Để cho đời sống, được thanh nhàn
Cơ thể vững vàng, tâm bừng sáng
Mới hay Trời Phật, độ chúng sanh
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Odense, ngày 31/12/2016
1600. Hỏi. Tại sao tu, lại có bàn tay hiện
chữ VV và chữ M?
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi thì có rất nhiều môn
phái Vô Vi, nhưng đặc biệt, người có trách
nhiệm cụ thể với Vô Vi, phải có dấu ấn do bề
trên ân ban.
Bàn tay mà có chữ VV, là người đại khổ, đại
nạn. Người Vô Vi chính tông, để khỏi nhầm
lẩn, Vô Vi giả hiệu.

Kệ.
Bàn tay có chữ VV
Đó là dấu ấn, Vô Vi chơn thiền
Hai bên Đời Đạo hữu duyên
Sanh ra số mạng, do Trời ân ban

CHỨNG THỰC
Sau khi thiền đạt, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Chứng minh thực tế, rất rõ ràng
Pháp giúp con người, thay đổi hẳn
Hành thiền giác ngộ, điển tâm minh
Kính bái
Thành Lợi Lê
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

124. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

VI ER FORKERTE OG ANDRE ER IKKE FORKERTE
TA THÌ SAI - CÒN NGƯỜI THÌ ĐÚNG
Himlen og jorden er ikke forkerte, kun vi
er forkerte
Vi er mennesker, vilde med den uorden
grådighed giver
Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Vi bliver skøre og gør også himmel og
jord skøre

Ta
Ta
Ta
Ta

sai Trời Đất nào sai
mê người đắm, chìm trong loạn cuồng
sai Trời Đất nào sai
điên Trời Đất, nào điên loạn cuồng

Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Menneskers kærlighed bygges op rundt
omkring os
Vi finder ud af, at vi er forkerte
Elsk højt med Guds kærlighed

Ta sai Trời Đất nào sai
Quanh ta bồi đấp, dựng xây tình người
Ta sai mình thấy mình sai
Thương sao là quá, là thương tình Trời

Vi gør det forkerte, når vi siger giftige ord
Giftige ord skal vi omvende til bønner
Vi gør det forkerte, når vi sender et
uvenligt blik
Det uvenlige blik bliver kastet tilbage

Ta sai lời nói độc cay
Ăn năn đã thốt, nguyện ra lời thù
Ta sai ánh mắt từ quang
Ngó nhìn căm phẫn, phản quang hồi về

Vi hører ord og opfatter dem forkert uden
at tænke
Derfor vil vi fortsætte med at lytte til os
selv
Vi gør det forkerte, når vi tror på, at
flygtig duft lugter godt for evigt
Denne duft gør os vilde og skøre for livet

Ta nghe lời nói là sai
Nên ta cố chấp, cứ nghe chính mình
Ta sai ngửi lấy mùi thơm
Hương thơm phảng phất, mê man suốt
đời

Vi gør det forkerte i alt, hvad vi gør
Vi skal afprøve at rette vores fejl for at se
hvor gode vi er
Vi gør stadig det forkerte
Ved at erkende det, kommer vi til
Nirvana

Ta sai tất cả là ta
Ta sai là kiến, tánh kia đó mà
Ta sai ta vẫn còn sai
Học sai ta sẽ, tới nơi Niết Bàn

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Kính bái
Thành Lợi Lê

Niết Bàn là nơi Thanh Nhàn Cực Lạc
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