SỐ 217

NGÀY 01 THÁNG 11 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.

THANH QUANG
Kệ
Ánh sáng từ bi, chiếu độ mình
Giúp mình giải toả, mọi hờn oan
Xưa kia tâm tối, trong trần trược
Nay thiền tâm nhẹ, đạt thanh quang
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.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Những người chậm hiểu, mình phải hướng dẫn người ta bằng cách nào?
Nhớ Hành theo, mà Hành theo, cái gì mới đúng với pháp môn Vô Vi ?
Vô Ngả là sao?
Không là không, tức nhiên mình không ăn thịt và uống rượu trong buổi tiệc ?
Ăn chay, rất khó, có phương cách nào giúp cho mình ăn chay ?
Phật RĂN mình cái gì ?
Làm sao đạt được sự thanh nhẹ ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/10/2017
1821. Hỏi. Những người chậm hiểu, mình phải hướng dẫn người ta bằng cách nào ?
Đáp: Dạ thưa. Mỗi người nó có sự hoà hợp khác nhau về sự tu luyện ở tiền kiếp, có người tu
ba trăm năm, hai ngàn năm và có người tu ba năm.
Đối với người chậm hiểu, mình nên nhỏ nhẹ, nhẫn nhục và chỉ dẫn họ mười lần, thì họ sẽ thông.
Kệ
Người nào chậm hiểu, cũng phải minh
Đã ngộ ân sư, cúi chỉ mình
Dẫn dắt mười lần, không quảng ngại
Ân cần chỉ rõ, nhớ hành siêng

Mình phải chịu cực, đi tu giống như leo núi

Odense, ngày 23/10/2017
1822. Hỏi. Nhớ Hành theo, mà Hành theo, cái gì mới đúng với pháp môn Vô Vi?
Đáp: Dạ thưa; Vô có nghĩa là không. Vi có nghiã là nhỏ xíu. Nhỏ xíu, cũng không luôn.
Hành theo pháp môn Vô Vi là trở về KHÔNG. KHÔNG nó mới giải, còn hành theo cái CÓ, thì nó
sẽ nặng trược.
Mình so sánh những người khác và pháp môn khác, thì sẽ biết ngay. Họ theo cái có.
Cái có là tham, mà tham lam là nguồn gốc của sai lầm. Tạo ra, ghanh ghét, ngu muội, sân si,
sát phạt và bệnh hoạn.
Kệ
Vô Vi hai chữ, điểm không màu
Ở Đời khổ nảo, phải tầm VÔ
Ở Đạo Vi hành, tâm dũng tiến (Vi,

việc nhỏ

mình cũng không)

Thực hành vô ngả, tự mình xuyên
Odense, ngày 24/10/2017
1823. Hỏi. Vô Ngả là sao?
Đáp: Dạ thưa; Vô là KHÔNG, NGẢ là ngả vào, sa vào, dính vào. Là bị Hồng Trần hút vào. Đó là
TRƯỢC.
Thí dụ. Người ta mời mình đi ăn tiệc, trong lúc tu, đang ăn chay. Vô ngả là giử vững lập
trường. Không là không. Rồi việc khác cũng vậy, thích cái quần đẹp, mắc tiền thời trang, chạy
theo.
Việc thích, muốn, là việc TẦM THƯỜNG, không dạy, không chỉ, mình cũng biết, cần chi mình
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phải LỤY. Mình tu, việc trước tiên, là mình phải diệt lòng THÍCH, MUỐN và VỊ NỄ AI. Từ đó mình
mới tiến trên con đường trở về nguồn cội.
Tu điển quang trường sanh học là tiến về nguồn, nơi quê xưa chốn cũ. Vốn của mình là ở Thiên
Đàng. Trần gian không ăn thua gì với mình, nếu mình tinh tấn tu hành luyện điển. Mình về quê
xưa chốn cũ bằng ĐIỂN, chứ không phải bằng Tiền.
Kệ
Tu hành giải toả, mọi nghiệp duyên
Giác ngộ chiều xâu, của đạo thiền
Giải trược trong ngoài, ngoài nhân thế
Nhìn vào bản thể, nhẹ thanh tao

Odense, ngày 25/10/2017
1824. Hỏi. Không là không, tức nhiên mình không ăn thịt và uống rượu trong buổi tiệc?
Đáp: Dạ thưa. Ăn cũng được, mà không ăn, cũng không chết. Mình phải tìm ra, lý lẻ, để mình
chiến thắng bản thân. Thiếu vì cách ăn, để mình ăn và nói.
Thí dụ, mình nói, tôi dạy cho người ta ăn chay và không uống rượu, không lẽ tôi ăn thịt và uống
rượu. Có ngày họ sẽ thức tâm, lời nói vàng ngọc của mình.
Vô Vi, không có cấm mình ăn. Nhưng, ăn mình phải biết là mình ăn cái gì, trong lúc tu.
Tu mình không vị nễ ai và làm theo, những gì mà người khác yêu cầu.
Mình phải lo cho bản thân mình. Mỗi người có hướng đi khác nhau.
Kệ
Khi người giết chết, vật để ăn
Uất hận trong thân, ẩn trong mình
Con người mở mắt, ăn không hiểu
Uất hờn, oán hận, thú xâm vô (ăn thịt, con người
hung dữ, tham dục, bệnh hoạn... Điển trược của thú cường bạo
..thú cũng có bệnh như con người...)

Thú nó cũng đau đớn và căm hờn như con
người

Odense, ngày 26/10/2017
1825. Hỏi. Ăn chay, rất khó, có phương cách nào giúp cho mình ăn chay ?
Đáp: Dạ thưa. Trước hết, mình phải thiền, niệm Phật và uống thuốc Phật thường
xuyên (hít thở điển quang, phương pháp công phu, www.voviland.com), để trừ việc ĂN THỊT.
Phương pháp hoá giải nầy là của Phật, chứ không phải của người thường. Nó đơn giản
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dễ làm và rất cao siêu. Cái cao siêu là cái ĐƠN GIẢN.
Sau đó, mình mới GIÁC NGỘ, lời minh triết của người Thiền giải thích. Pháp môn điển quang
nầy, nó giải TRƯỢC. Anh ăn chay, tâm và máu huyết nó nhẹ, anh mới thâu được, THANH
QUANG, mà Bề Trên, TRỜI PHẬT đang ân độ.
Bạn thực hành như tôi giải thích thì ăn chay rất dễ.
Sau nầy ăn chay quen, nó ngọt dịu và rất ngon, bạn không ngờ.
Kệ
Tận tâm phân giải, pháp Phật truyền
Tâm lý người trần, quá cạn nông
Cứ nghĩ tầm thường, không chăm chỉ
Ai dè tông chỉ, Phật pháp RĂN
Chay thì nhẹ hơn ăn thịt, đừng đem thịt thú
vào bản thể
Odense, ngày 27/10/2017
1826. Hỏi. Phật RĂN mình cái gì ?
Đáp: Dạ thưa. Phật pháp khuyên răn mình, nên thực hành, hơn LÝ THUYẾT.
Ở Đời và ở Đạo, ai cũng nói cái miệng, mà không thực hành.
Chân lý, nó rành rành, trước mắt mà không TIN.
Tu suốt đời, suốt kiếp, MẤY NGÀN NĂM, mà không thấy, PHẬT.
Tìm vào cái ảo tưởng, cầu mong, cúng váy, mà không HÀNH.
TÔNG CHỈ thì ghi chép rõ ràng, thời đại văn minh nầy, có sách vở và hình ảnh chứng minh,
những gì, con người tu thành tựu.
Kệ
Một chữ PHẬT răn, phải học thầm
Chẳng cần tụng niệm, cả vạn kinh
Cái miệng của mình, nên cấm khẩu
Lâu dần tâm ngộ, thấy PHẬT RĂN
Odense, ngày 28/10/2017
1827. Hỏi. Làm sao đạt được sự thanh nhẹ ?
Đáp. Dạ thưa. Mình phải so sánh trước kia chưa tu và ngày nay đã tu. Anh nhận thức ra rõ
ràng, sự nặng trược và sự thanh nhẹ khác nhau.
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Sự nặng trược là tâm hướng về đời, tiền, tình, danh vọng, tham dục, ích kỉ, v,v,.
Mình phải giải nó. Nó đem cho người đời, điên loạn, khủng hoảng khắp thế gian.
Sự thanh nhẹ là tâm hướng về đạo, hướng về không, hướng về Trời Phật.
Kệ
An yên quý Bạn, thực hành thiền
Tâm điển của mình, sẽ tiến nhanh
Nặng trược trong mình, tự hoá giải
Tham thiền nhập định, hướng trở VÔ
Odense, ngày 29/10/2017
1828. Hỏi. Hướng trở Vô là sao ?
Đáp. Dạ thưa. Trước kia cái gì cũng động, cũng thích và cũng mê.
Hướng trở Vô, là một lòng nguyện tu với VÔ VI. Tâm không phản.
Tu VÔ VI là Hướng về Mình, hướng về KHÔNG. (Tôi tầm tôi).
Đi tu là mình muốn tâm hồn mình thanh nhẹ, thì nên dứt bỏ, NGOẠI CẢNH bên ngoài.
Ngoại cảnh bên ngoài nó làm cho con người si mê, tham lam, dâm dục, cuồng điên và bệnh
hoạn. Mình phải nên....
Kệ
So sánh con người, nặng ở đâu
Cái CÓ, cái KHÔNG, nhẹ thể nào
Tông chỉ thực hành, không chậm trễ
Trờ về bản thể, đạt thanh quang
Không Không
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TRIẾT HỌC VÔ VI

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

Tu Thiền Giải Bệnh Stress, Khủng Hoảng Thần Kinh, Nhức Đầu Kinh Niên

Thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến
Bệnh Stress, khủng hoảng thần kinh, nhức đầu kinh niên, náo loạn tiền đình là bệnh
dễ xảy ra ở thời đại nầy. Khắp thế gian, giàu cũng như nghèo, ai ai cũng bị lôi cuốn
vào thế giới phồn hoa giả dối.
Mọi vật đều hấp dẫn, khiến cho con người ta, nôn nao, tìm kiếm, cất dấu, tranh đoạt
và sát hại lẫn nhau.
Thời giờ thì không cho phép con người ta ngừng hoạt động, vì lòng tham dục con
người vô giới hạn. Mọi vật, con người ta muốn nhét hết vào khối óc, vào tủ sắt, nhà
bank, nhà kho v.v.
Nếu anh không có đũ khả năng để nhét như những người khác, thì anh cũng sẽ điên
khùng luôn.
Anh phải tìm tòi, chạy đông, chạy tây, cố làm sao cũng đạt được như họ. Cuối cùng,
anh chị cũng phải bán mạng. Vì đồng tiền và thời cuộc.
Nếu anh chị không bán mạng cho thời đại, thì cũng có nhiều người bị bán thân bất
toại. Một người trong gia đình bị, người khác cũng sẽ khùng theo.
Bệnh Stress, khủng hoảng thần kinh, nhức đầu kinh niên, nó lây, mà khoa học tìm
chưa ra.
Bệnh nầy vô phương trị, không thuốc thang nào giải được.
Bệnh nầy là Tâm Bệnh. Tâm bệnh phải dùng TÂM DƯỢC.
TÂM DƯỢC LÀ UỐNG THUỐC PHẬT.
Tâm Dược và uống Thuốc Phật là pháp thiền VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG
SINH HỌC sẽ giải hết các trược khí trong người.
Bệnh là do trược điển bên ngoài xâm nhập vô nội tạng. Lâu dần thần kinh rối
loạn.
Quý Cô Bác Anh Chị nghiên cứu và áp dụng, hành theo tông chỉ thì sẽ hết bệnh thần
kinh, stress, nhức đầu kinh niên và các chứng bệnh nan y khác.
Vì đây chính là Tâm Dược và THUỐC PHẬT ban xuống để giúp đỡ con người tránh
được bệnh nan y của thời đại xô bồn.
Tu và học miễn phí, chỉ cần mình có lòng tin, siêng năng và cần mẩn.
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Mọi việc gì khó khăn cũng đều được Bề Trên Trời Phật ân độ. Chỉ cần mình có tấm
lòng thành.
Kính chúc quý Cô Bác Anh Chị khoẻ mạnh và thành công.
Lê Thành Lợi, kính bút

STRESSSYGDOM
Bài thơ song ngữ, Việt/Danmark
Bệnh Stress, Khủng Hoảng Thần Kinh
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

*tuer= lærer, mediterer, reparerer sind dog krop
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