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NGÀY 01 THÁNG 10 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.

BI TRÍ DŨNG
Kệ
Tiên đầu thực hiện, giải BI oan
Kế đến TRÍ tâm, mới mở đàng
Quy y chân đạo, hành pháp lý
Dũng chí Trời ban, điển Ngọc Hoàng
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.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Bất chánh là sao ?
Tại sao có những người tu lợi dụng đạo, mặc dù theo đạo ?
Đi theo đường tà đạo là sao ?
Tu Vô Vi là sao ?
Trí là sao ?
Bi là sao ?
Dũng là sao, làm sao chứng minh?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/09/2017
1797. Hỏi. Bất chánh là sao?
Đáp: Dạ thưa. Tâm con người thích lường gạt, sanh ra bất trung và bất chánh. Vụ lợi cho chính
mình. Tâm không ngay thẳng, đi sai đường lối, tự tu, tự tiến. Mượn hình thức đạo, mượn lời,
người truyền đạo, nói cho người khác nghe theo hướng dã tâm của mình. Tu không nên lợi dụng
người và huỷ đi tánh thuần khiết của mình.
Kệ
Con người phải học, dũng trí bi
Không nên mượn Phật, dối gạt người
Nó sẽ dẫn mình, theo âm đạo
Sống cảnh âm u, ở ngục tù
Odense, ngày 23/09/2017
1798. Hỏi. Tại sao có những người tu lợi dụng đạo, mặc dù theo đạo?
Đáp: Dạ thưa; Họ theo đạo là vì miếng ăn và danh vọng.
Vì danh vọng và bản tánh ích kỉ, tham lam đã có sẳn. Nên phải làm những điều không tốt.
Kệ
Những gì cám dỗ, nhớ tránh xa
Đi tu phải luận, chữ chánh tà
Nó giúp cho mình, tu minh đạo
Bỏ đi chữ Thích, nó dụ ta

Odense, ngày 24/09/2017
1799. Hỏi. Đi theo đường tà đạo là sao?
Đáp: Dạ thưa; Đi theo đường tà là nghĩ xấu người, nghĩ xấu đạo, thích tham lam và danh
vọng.
Kệ
Đường tà là lối, tiểu nhân qua
Thích mãi, si mê, sát hại người
Giữ vững tâm mình, tu trung chánh
Lo chi không thoát, thế gian tà
Odense, ngày 25/09/2017
1800. Hỏi. Tu Vô Vi là sao?
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Đáp: Dạ thưa. Tu Vô Vi là luyện ĐIỂN, TÂM VÀ THÂN, có điển tốt thì anh sẽ thực hiện được
tam công. BI, TRÍ, DŨNG. Còn điển không tròn thì chỉ vá víu lý thuyết suông, nhép lại lời kinh
Phật, cũng như các môn phái khác.
Khi đạt được, Bi, Trí, Dũng thì phải chứng minh, thời đại bây giờ tinh vi. Không nên nói miệng
và nói lý thuyết, mà không hành.
Kệ
Tam công thực hiện, ở trong lòng
Gánh vác khổ cùng, dạ chẳng than
Qua sông Bỉ Ngạn, là chỗ đó
Hồi lai thanh cảnh, ở thiên đàng

Odense, ngày 26/09/2017
1801. Hỏi. Trí là sao?
Đáp: Dạ thưa. Đạt được Trí thì quán xét sự việc hanh thông, việc nào cần và việc nào không.
Trí là phần sáng suốt của linh hồn.
Tâm minh thì có thể minh giải những phiền toái, bệnh hoạn, mà tâm con người bị khổ đau, kiếp
nầy và kiếp tới.
Mình phải quán xét, đúng hay sai và thiện hay ác.
Tu không phải, là nghe người ta nói, là mình làm.
Có người, họ sẽ lợi dụng lòng từ bi của mình.
Kệ
Trí ý con người, phải tìm sâu
Ở trong đạo hạnh, của chính mình
Khai mở tâm Từ, ngay trước mắt
Dũng hành không sợ, quỉ ma tăng

Odense, ngày 27/09/2017
1802. Hỏi. Còn Bi là sao ?
Đáp: Dạ thưa. Thứ nhứt, Bi là từ bỏ, những điều Bi oan, oan trái đến với mình. Trái lại phải
hoan hỷ và cám ơn.
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Sau đó Huệ mở, tánh từ bi mở, anh mới biết những điều Bi oan cuả nhà Phật.
Nhiều người nói Từ Bi, ai cũng tưởng là làm thiện, cái đó là một khía cạnh, của Từ Bi.
Chứ Huệ tâm không mở.
Từ Bi không phải là chỉ làm thiện mà thôi, mà chữ Từ Bi nó vĩ đại lắm.




Từ Bi là anh Từ bỏ những cảnh Bi oan, đến với anh.
Anh phải thực hiện tham thiền điển quang thì anh mới thâu nhận ánh sáng và thấy Trời
Phật đang ân ban, hai chữ Từ Bi.
Từ Bi là Trí tuệ, anh mới Dũng hành.

Khi đạt được Bi, Trí, Dũng thì mình làm điều thiện, cứu người và giúp người, trong cảnh bệnh
hoạn, tai ương và giải thoát.
Bệnh hoạn và tai ương là do trược sanh ra. Trược là thiếu tu về điển quang.
Kệ
Trí ý đạt thông, cứu giúp người
Làm người nhẫn nại, vượt chông gai
Đi tu mắc phải, nhiều uẩn khúc
Thực hành oan trái, vượt chông gai
Từ Bi, chửa bệnh, giúp người

Odense, ngày 28/09/2017
1803. Hỏi. Dũng là sao, làm sao chứng minh, mình dũng?
Đáp. Dạ thưa. Ở Denmark ông vua bị bệnh lảng trí, toàn nhóm Bác Sĩ chuyên gia Denmark,
công bố cho công chúng biết là ông vua Denmark bị lảng trí, không cách nào điều trị.
Có dịp tốt, tôi chứng minh DŨNG là sao cho Bác xem.
Dũng là tôi dám ĐỆ ĐƠN, LỄ PHÉP, xin Hoàng Gia Denmark, cho tôi trị bệnh cho vua.
Tôi hành, không nói.
Kệ
Đi tu sẽ giúp, được phần nào
Nếu mà người đó, gặp duyên may
Kiếp nầy, kiếp trước, nhiều công đức
Sẽ được Trời cho, sống thọ hiền

Odense, ngày 29/09/2017
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1804. Hỏi. Anh có dám quả quyết là trị được cho vua không ?
Đáp. Dạ thưa. Khi mà tôi, hạ bút, gởi thư, là 50% tôi có thể giúp vua hồi phục.
Chuyện tôi làm là mình phải hiểu mình.
Không phải tôi chỉ giúp cho bệnh hoạn, mà tôi giúp cho phần hồn giải thoát cảnh thế gian.
Con người ta, mặc dù vua hay hoàng hậu, vẫn gặp phải những chuyện phiền phức ở thế gian.
Chết không biết về đâu, bệnh không biết lý do gì. Vua và hoàng hậu cũng phải xuống địa ngục.
Kệ
Khẩu khí con người, ở nơi gan
Mình nên tu luyện, cho rõ ràng
Sẽ chứng con người, tu đạt DŨNG
Thoát ra trần tục, cảnh thế gian
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TRIẾT HỌC VÔ VI

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

CHỨNG MINH
DŨNG CỦA NGƯỜI TU VÔ VI
SỰ THẬT TRÌNH BÀY
Đây là lá thơ gửi đến hoàng gia Denmark, xin phép hoàng gia cho tôi trị bệnh vua

Thanh Loi Le
Lærkeparken 62. 1,th
5240 Odense NØ
Email: lethanhloi@hotmail.com
Odense, den 14. Sep. 2017

Energi meditations lærer
Thanh Loi Le
Kære Deres Majestæt

Tâu Bệ Hạ

Mit navn er Thanh Loi Le, jeg kommer fra Viet
Thảo dân tên là Thành Lợi Lê, người Việt Nam,
Nam, er 57 år gammel og har boet i Danmark i 57 tuổi và sống ở Denmark 37 năm.
37 år.
Thảo dân có vợ và hai người con lớn. Thảo dân
Jeg er gift og har to store sønner. Jeg blev
nhờ hồng phúc bề trên được làm ông nội cách
farfar for 3 år siden.
đây ba năm.
Tidligere var jeg uddannet arkitekt, nu har jeg
været munk i 18 år og underviser i Viet Nam
Energi Meditation i Vollsmose og rundt
omkring i verden for vietnamesere.

Trước kia thảo dân là kiến trúc sư và hiện tại
bây giờ thảo dân là người tu thiền được 18
năm và thảo dân hướng dẫn thiền điển quang
cho người VN ở nhiều nơi.

Mere i 11 år har jeg arbejdet med frivilligt
arbejde i Vollsmose i Lærkeparken.

Hơn 11 năm thảo dân đã làm việc từ thiện tại
Vollsmose nơi thảo dân cư ngụ.

Her i Vollsmose behandler jeg folk for blandt
andet migræne, hovedpine, ondt i kroppen og
i ben og arme.

Nơi đây thì thảo dân trị bệnh cho dân trong
những bệnh như là rối loạn thần kinh, đau đầu
kinh niên, đau mình và chân tay.

Jeg behandler også lamme og stumme,
mennesker med dårlig hukommelse, døvhed,
m.m.

Thảo dân cũng trị bệnh liệt, câm, lảng trí, điếc,
v.v.

Samtidig har jeg skrevet digte, salmer og
bøger, der handler om at dyrke energi med
henblik på at leve længe, 100 år eller mere.

Song song đó thì thảo dân, viết thơ, viết kinh
kệ và sách, nói về luyện điển quang trường
sinh học có thể sống lâu 100 năm và hơn.

Jeg har fået at vide fra tekst TV i dag

Thảo dân được biết thông tin từ Tivi cho biết
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d.06/09/2017, at De er fået problemer med
demens. Og et team dansk læger kan ikke
finde ud af.
Derfor vil jeg gerne hjælpe Prinsen til at få
hukommelsen tilbage.

ngày 06/09/2017, là nhà vua bị bệnh lảng trí.
Và nhóm bác sĩ Denmark đành bó tay.

Jeg vil prøve at behandle Prinsen med healing,
akupunktur presning og massage syv gange.
(En gang om dagen).

Thảo dân sẽ dùng hết khả năng trị bệnh cho
vua bằng truyền điển và bấm huyệt trong
vòng 7 ngày. Mỗi ngày một lần.

Jeg håber og er sikker på, at der er en stor
chance for, at Prinsen kan få det bedre igen.

Thảo dân hy vọng và chắc chắn, đây là một cơ
hội tốt cho nhà vua có thể phục hồi lại trí nhớ.

Må jeg høre fra Dem så hurtigt som muligt.

Thảo dân mạn phép được nghe lời truyền chỉ
của Bệ Hạ.

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le
Energi Meditations Lærer

Kính thơ
Thành Lợi Lê
Thầy hướng dẫn Thiền Điển Quang
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Thế nên thảo dân mạo muội muốn giúp nhà
vua phục hồi lại trí nhớ.
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