SỐ 219

NGÀY 21 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.

THÁI LAI
Kệ
Thiên đàng mở cửa, đón bạn vô
Cảnh thái nên thơ, rất hữu tình
Trên đó có Cha, và Từ Mẩu
Giáo dục thương yêu, quý mến mình
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.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tại sao có người thích tu, có người không?
Tại sao người tu thiền ít hơn, so với người vô chùa hay vô nhà thờ ?
Những người nào đắc pháp ?
Trình độ tự giác tu là trình độ gì ?
Làm sao biết mình tu thành tựu ?
Làm sao để thành đạt ?
Thông minh là sao ?

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

Side 1

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/11/2017
1836. Hỏi. Tại sao có người thích tu thiền, có người không ?
Đáp: Dạ thưa. Mỗi người có cái duyên tiền kiếp khác nhau. Tiền kiếp đã có tu nhiều kiếp. Nên
kiếp nầy thích tu thiền.
Thí dụ. Kiếp nầy mình tu thiền, tu chưa thành, thì chết. Rồi đầu thai lại, gặp người nói tu, thì tu
liền. Chỉ cần nghe qua âm thanh và lời kinh của người truyền pháp, làm tê tái và thức tỉnh tâm
hồn. Từ đó thích tu. Thì đó là cái ân huệ, cho làm người để tiếp tục tu giải thoát. Phần hồn phải
luân lưu nhiều kiếp, gặp nhiều thầy, rồi mới ngộ chân sư.
Còn người nghiệp trần quá nặng, nghe chân lý thì bít bùng lỗ tai.
Kệ
Nghiệp trần khảo đảo, hại xác thân
Kiếp trước tiền căn, khó cấy trồng
Hôm nay hết lòng, lo học tập
Tu thiền giải trược, nhẹ tâm thân
Odense, ngày 23/11/2017
1837. Hỏi. Tại sao người tu thiền ít hơn, so với người vô chùa hay vô nhà thờ ?
Đáp: Dạ thưa; Vào chùa và vào nhà thờ nghe cha và thầy tụng kinh, là tu theo giới bình
thường. Tu theo giới bình thường thì nhiều người tu. Tụng kinh và cúng váy thì cũng như xin ơn
trên ban phước.
Còn tu thiền ít người hơn, vì tiền kiếp, cũng ít người tu thiền. Vả lại tu thiền, thì mình tự giác.
Tự giác thì rất hiếm người. Nhưng mà mình thiền có thanh điển tốt, thì mình sẽ ảnh hưởng họ
để thay đổi và phát triển đường hướng. Tu thiền mới NGỘ ĐẠO.
NGỘ ĐẠO. Đạo là ở bên trong, chứ đạo không phải bên ngoài. Tâm thức giác.
Kệ
Tham thiền giác ngộ, đạo bên trong
Hiểu biết xâu xa, ở trong lòng
Phải có pháp thiền, dùng thanh điển
Tẩy đi dục vọng, ở trong ta
Odense, ngày 24/11/2017
1838. Hỏi. Những người nào đắc pháp ?
Đáp: Dạ thưa; Sách vở đều có ghi và để lại, những người đắc pháp là những người tu thiền.
Hành pháp, trung kiên.
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Đắc là đạt.
Pháp là tông chỉ, là phương pháp, giúp cho mình thành đạt.
Khi thành đạt thì anh phải có bổn phận, phát huy đạo pháp. Làm sao cho phát triển
mạnh thêm. Đó là văn minh của Phật pháp, cũng giống như sự văn minh ngoài đời, phát
triển và phát triển.

Kệ
Chiều hướng văn minh, phải tiến hoài
Vùi mài kinh điển, mới đào sâu
Thế giới muôn loài, đều tiến mãi
Vũ trụ vươn vai, đóng thực lòng
Odense, ngày 25/11/2017
1839. Hỏi. Trình độ tự giác tu là trình độ gì?
Đáp: Dạ thưa. Tiểu học và trung học thì bị buộc học. Đại học cũng còn bị buộc học. Còn tiến sĩ
thì tự học. Đó là ngoài đời. Trong đạo cũng vậy, để tôi tiết lộ cho các bạn hay.
Trình độ tự giác tu, nó tương đương trình độ học tiến sĩ, giống như ngoài đời.
Trình độ tự giác tu, không có bắt buộc mình tu, anh muốn tu cỡ nào cũng được. Trời Phật không
cấm anh. Vì đây là trình độ của mỗi hành giả.
Các bạn để ý xem, các bạn tự giác tu thiền, khoảng thời gian sáu tháng, một năm, là các bạn
có trình độ cao hơn người ta tu, mấy mươi năm. Đó là các bạn tự giác. Nó siêu hơn, các bạn tới
chùa hay nhà thờ.
Kệ
Ý thức con đường, dọn sửa tâm
Với phần thanh điển, của pháp thiền
Nó giúp cho mình, tăng ánh sáng
Bước vào thế giới, của tâm linh

Odense, ngày 26/11/2017
1840. Hỏi. Làm sao biết mình tu thành tựu?
Đáp: Dạ thưa. Cũng giống như những người tiến sĩ ngoài đời, học xong, họ cũng chứng minh,
sách vở và lý thuyết mới của họ.
Anh tu xong, anh có lý luận và luận án tu học của anh, minh chứng bằng văn tự của chính mình.
Không cần mượn hay sao bản của ai.
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Kệ
Viết ra, có tự, điển kinh
Chứng bằng văn Phật, cho người xét suy
Hữu hình cũng phải tự truy
Vô Vi chánh pháp, giải minh chơn hồn

Odense, ngày 27/11/2017
1841. Hỏi. Làm sao để thành đạt?
Đáp: Dạ thưa. Mình phải tự thực hành, cũng như mình đi học, mình phải tự làm bài.
Đừng bao giờ, cầu mong Thầy độ. Bề trên cho rằng mình làm biếng và ngu muội. Làm mất đi
tánh chất của hào hùng của Thượng Đế.
Trong lúc tu, ai cũng muốn xưng, mình là con của Thượng Đế. Thầy không có độ cho mình
đâu. Các bạn đừng có nghĩ lầm và lừa những người khác là Thầy độ mình.
Đây là hai thí dụ.
 Tôi nắm tay Thầy đi dạo trên du thuyền, mong cho điển Thầy chạy sang, tôi không có
thấy gì cả.
 Còn anh Trí ở Đức quốc ngủ chung phòng Thầy, ảnh nói với tôi, mong cho thầy, chuyển
điển, ảnh cũng không có thấy gì cả.
Nghiên cứu, người đi trước hành như thế nào. Mình hành theo thì sẽ đạt. Đừng mê tín.
Kệ
Công phu, công quả, công trình
Tam công, tứ lượng, con trình dâng Cha
Đường về Thiên Quốc không xa
Có con Thành Lợi, viết ra tận tường
Odense, ngày 28/11/2017
1842. Hỏi. Thông minh là sao?
Đáp. Dạ thưa. Thông là mình nghe thông suốt, minh là hiểu rõ. Thông minh là người có
điển, thì mình sẽ quán thông việc đời, việc đạo, thông suốt thì gọi là thông minh.
Thông minh thì anh quán thông ba cõi, Thiên Đàng, Địa Ngục và Nhân gian. Khi mà anh
quán thông tam cõi thì anh có bổn phận chia sẽ, giúp người giải thoát, giải khổ và giải bệnh.
Người tu nào cũng vậy, ăn cơm người, hái lộc Trời thì phải trả. Đó là luật. Vay pháp và trả pháp.
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Kệ
Thiên Đàng, Địa Ngục, Nhân Gian
Lập ra ba cõi, để ta tự đào
Pháp thiền tu, Điển, Tâm, Thân
Giúp ta sáng suốt, quán thông Đạo Đời

TRIẾT HỌC VÔ VI

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

Song ngữ Việt / Danmark
KRÆFTSYGDOM
Bài thơ Giải Bệnh Ung Thư
Kræftsygdommen stammer fra en rod
Den er svær at behandle, men man kan
leve med den
Verden bringer solskin, vind og regn
Men vi ved ikke, hvornår
kræftsygdommen kommer

Bệnh nầy là của tiền căn
Không làm sao hết bệnh tình dây dưa
Cuộc đời nắng gió mây mưa
Làm sao biết được ngày nào tới phiên

Hvis man er blevet syg af kræft
Kan man studere meditation og blive rask
igen
Man kommer hjem og lærer den udenad
Den meditation, som Gud giver dig

Cuộc đời đau bệnh triền miên
Tu đi sẽ bớt con đường bệnh đau
Về nhà cố gắng dồi trao
Những gì học hỏi pháp lành Trời ban

Og man kan se, at livet har meget at give
Man lærer meditation, man bliver rask og
lever i balance
Denne udtalelse er sand
Du trænger til at lære meditationens
energi

Cuộc đời hạnh phúc giàu sang
Tu thiền bớt bệnh sống an thuận hòa
Lời nầy xin nói thật thà
Ráng mà tu luyện pháp thiền điển quang

Viet Nam har en god meditation
Du studerer den og du vil får det dejligt
fra Buddha
Og du vil kun ønske dig et roligt liv
Men du skal lære det udenad og du vil få
det fint

Việt Nam có pháp cao sang
Tu đi sẽ thấy pháp nầy Phật ban
Chỉ cần mình muốn bình yên
Siêng năng hành pháp bệnh tình sẽ yên

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Thân thương
Thành Lợi Lê
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬP PHÁP VIỆT NAM
Kính thưa quý Bạn
Tu thiền giải được bệnh ung thư, điều đó là sự thật. Tôi có giải thích nhiều lần trước kia, tu
thiền là mình giáo dục các tế bào ung thư, để trở thành tế bào nguyên thuỷ.
Chỉ có điển quang của Trời Phật trong pháp thiền Vô Vi điển quang mới giáo dục chúng trở về
nguyên thuỷ. Đây là ân huệ cho người VN và cho thế giới tránh bệnh nan y nói chung.
Các nhà khoa học, họ đang tìm kiếm cấy trồng, tế bào nguyên thủy, để tránh bệnh ung thư.
Nhưng mà họ không hiểu được, thiền điển quang, sẽ giáo dục các tế bào ung thư một cách
khọc. Các tế bào chắc chắn có thể học hỏi.
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam có thể giúp chúng ta tu luyện và
giáo dục các tế bào. Để tránh đi căn bệnh hiểm nghèo trên thế gian. Đó là một vinh dự cho
pháp thiền Vô Vi.
Vô Vi tìm ra phương pháp thiền điển quang để giáo dục các tế bào.
Mình phải tin mình và tin Trời Phật giúp cho mình thoát nạn.
Nghe những lời minh chứng, suy nghĩ và minh xét.
Là mình có thể thực hiện và giáo dục các tế bào, bằng phương pháp tu thiền điển quang.
Bạn tu thiền điển quang thì bạn cũng có thể gia hạn được tuổi thọ.
Bởi vì, Vô Vi khám phá ra, con người sống bằng điển, chứ không phải sống bằng tiền.
Mỗi ngày bạn công phu là bạn tạo điển quang tốt cho bạn. Thì gia hạn tuổi thọ đó là một điều
hiển nhiên.
Điển làm sao tốt?
Trước kia điển mình xấu, trược, nên bệnh xảy ra.
Hôm nay mình thiền, phương pháp nầy, sẽ giúp mình giải trược, lần hồi mình sẽ khỏe và hết
bệnh.
Sau nầy mình sẽ giác ngộ, như tôi nói, mình có thể biến đổi các tế bào của mình. Xấu trở
thành tốt. Trở thành tế bào nguyên thủy.
Trước kia, các tế bào không được chăm sóc hay giáo dục.
Nó đi hoang, nó làm bậy, di truyền, bị lây từ chất ô nhiểm.v.v.
Hôm nay mình giáo dục chúng bằng phương pháp thiền định là một điều hợp lý và khoa học.
Chỉ có bản thân mình mới giáo dục, chính bản thân mình, tránh đi các tế bào xấu.
Bạn dùng điển cuả Trời Phật và bạn kết hợp, để giáo dục chúng, bằng cách ngồi thiền. Phương
pháp nầy của Phật Việt Nam.
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Bạn đừng có ngại tu thiền là phản đạo, ông Phật ngồi thiền, có hào quang. Bạn ngồi thiền là
bạn học theo Phật.
Bạn làm tốt cho bạn thì đâu có gì phản đạo. Vả lại pháp thiền Vô Vi không phải là cái đạo. Nó là
phương pháp để thực hành giải quyết tâm và thân.
Bạn không làm cho bạn, thì không có Trời Phật hay Chúa, làm dùm bạn.
Không có thuốc thang hay tia sáng Lase, mà đốt hết các tế bào. Nó là điển xấu, châu lưu trong
cơ thể, nó có thể, chuyển hướng di chuyển và phát triển đi nơi khác.
Bệnh ung thư là do các tế bào xấu hình thành, vô phương cứu chửa.
Mình tu để giáo dục các tế bào mình, mạnh khoẻ, minh mẫn và sáng suốt.
Mạnh khoẻ, minh mẫn và sáng suốt. Đó là TỪ ĐIỂN.
Từ điển mình phải tạo. Đó là pháp thiền điển quang giúp cho mình thông minh và sáng suốt.
Kính lời
Thành Lợi Lê
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