SỐ 220

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.

CHỨNG ĐẮC 2
Kệ
Thành tâm học hỏi, khỏi phân lời
Cứ thế khơi lòng, ánh đạo gia
Tam công, tứ đức, ta thời luyện
Học pháp chơn kinh, đắc sự tình
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.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.

Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.
Hỏi.

Tôi tu Vô Vi 2015 đến nay vẫn còn hút thuốc, có cách nào nhờ anh chỉ giúp?
Tu môn thiền Vô Vi điển quang có sức khoẻ, ít bệnh tật và sống lâu, tại sao ?
Pháp nầy tu ít bệnh tật, sống trăm năm, thật không ?
Tu cách nào giải ra ?
Nghiệp càng ngày, càng nặng thêm là sao ?
Ông tu, ông đắc là sao ?
Làm thế nào, Bà mới giải nghiệp ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/12/2017
1843. Hỏi. Tôi tu Vô Vi 2015 đến nay vẫn còn hút thuốc, có cách nào nhờ anh chỉ giúp ?
Đáp: Dạ thưa. Mình uống thuốc Phật (hít thở điển quang) cho siêng, lúc mình nhớ thuốc, uống
thêm ly nước lạnh (Vô Vi âm dương, Thành Lợi sáng tác). Anh phải thiền mỗi đêm và đừng làm
biếng.
Phương pháp nầy tôi có chỉ một nhà sư hút thuốc ở Vủng Tàu, Việt Nam. Ổng bái tôi
thành sư phụ.
Tu Vô Vi có thử thách, anh nhớ. Lúc anh muốn bỏ, là có người mời. Lúc anh muốn hút, là lúc
anh buồn, vui, giận dữ.
Hồi xưa tôi tu có 14 ngày là tôi bỏ ngay. Lúc tôi thiền, tôi thấy, miệng mình hút thuốc, giống
như, hút khói bô xe HƠI.
Nhiều người tôi quen, hút thuốc bị ung thư CUỐNG HỌNG. Tôi cũng buồn cho họ, quen biết tôi,
mà mất sớm.
Kệ
Cố gắng thường xuyên, phải ngồi thiền
Những gì truyền đạt, phải hành siêng
Chuyên gia tu luyện, đừng xao lảng
Dụng pháp tu thân, giác ngộ liền
Odense, ngày 03/12/2017
1844. Hỏi. Tu môn thiền Vô Vi điển quang có sức khoẻ, ít bệnh tật và sống lâu, tại sao?
Đáp: Dạ thưa; Môn thiền nầy, tu về ĐIỂN, TÂM và THÂN. Mình tu thì phương pháp nầy, tự nó
cải sửa và giúp mình phục hồi sức khoẻ và giải bớt những cái trần trược, bám trong người.
Ai cũng có trược, em bé cũng có trược, mới sinh ra là đã có rồi. Nên trẻ em mắc bệnh nan y.
Đừng nói mình Bác Sĩ, Tổng Thống hay Thiền Sư không trược.
Trược nó nằm trong máu, trong tế bào, trong khối óc, trong không gian v.v.
Người giàu, nghèo đều có trược, thình lình sẽ bị bệnh nan y. Đó là trược nằm trong người chờ
ngày bộc phát và tai biến.
Anh tu, chắc chắn anh sẽ khoẻ mạnh và giải trược.
Bạc triệu mà có bệnh cũng không hạnh phúc, ngày ngày, cứ đi Bác Sĩ và tới nhà thương.
Anh tu thiền có sức khỏe, cũng như anh có bạc triệu. Anh tu càng ngày anh thông minh.
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Kệ
Thời nầy bệnh hoạn, khắp nơi nơi
Bác phải tu thân, tránh bệnh đời
Để khỏi phải phiền, trong gia cảnh
Mất đi hạnh phúc, sống Phật Tiên
Odense, ngày 04/12/2017
1845. Hỏi. Pháp nầy tu ít bệnh tật, sống trăm năm, thật không ?
Đáp: Dạ thưa; Việt Nam có câu, chúc nhau trong lúc Lễ Thành Hôn. ”Trăm năm hạnh phúc,
sống tới răng long, tóc bạc”. Tôi đem thông điệp là Thượng Đế ban cho chúng sanh, nhất là
người VN, sống lâu trăm tuổi và hơn. Không phải cầu xin, Trời Phật độ.
Nhưng mà mình phải tu thiền ĐIỂN QUANG thì sẽ thọ lâu. Phương pháp nầy là luyện TINH, KHÍ,
THẦN. Để khỏi bệnh tật và sống thọ hơn.
Con người ta bị bệnh là do điển trược trong nội tạng sinh ra và bên ngoài xâm nhập vào. Mình
tu, mình ngừa nó và đồng thời tăng thêm điển lực.
Anh sống vì điển, chứ không phải, anh sống vì tiền.
Nhiều người có tiền, mà sống không có hơi. Hơi thở yếu ớt thì thào.
Kệ
Điển quang sinh lực, của con người
Rất là qúi giá, nhớ công phu
Nó giúp cho mình, tăng sức mạnh
Sống lâu, sống thọ, sống an khang

Không tu thì yếu

Tu thiền thì khoẻ

Odense, ngày 05/12/2017
1846. Hỏi. Tu cách nào giải ra ?
Đáp: Dạ thưa. Mình lấy phương pháp uống thuốc Phật, hít thở vào thường xuyên, thì trược
trong người, nó giải toả. Tu nên áp dụng, tông chỉ, pháp truyền. Đứng hít cũng được, nằm hít
cũng được, ngồi làm luyện cũng được. Tôi đã chỉ nhiều người, áp dụng hít thở, trong lúc làm
việc, khi mệt nhọc. Có kết quả ngay. Không ai biết, là mình luyện và khoẻ trong lúc làm việc.
Trược chỗ nào cũng có, trong nhà thương, quốc hội, tòa án, chùa chiền, nhà thờ, trong gia đình,
trường học, ngoài công cộng, nơi làm việc, con vật, con người v.v.
Mình không tu thiền điển quang Vô Vi, thì sẽ bị trược nơi đó hút vào.
Có pháp Phật thì mình đêm đêm giải nó ra. Đồng thời đó mình gia tăng điển lực. Không có hại
sức khoẻ. Các bạn coi tôi. Nếu không đạt, làm sao tôi chứng minh.
Các pháp khác nói, không sự thật và chứng minh khó khăn.
Tôi tu Vô Vi, chứng minh sự thật. Có sao, tôi nói vậy, các bạn hành, các bạn đạt.
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Mình để trược trong người, bệnh hoạn xảy ra. Đi Bác Sĩ, vào nhà thương khổ lắm.
Vào nhà thương có tiền cũng khổ, còn không có tiền thì ôm BỆNH chết.
Phương pháp Phật ban, nó không tốn tiền. Quý báu vô biên.
Kệ
Phải dùng phương thuốc, điển Phật ban
Hít thở tận tâm, phải chuyên cần
Giải trược trong người, ai cũng có
Pháp nầy tu luyện, khoẻ mạnh mau

Odense, ngày 06/12/2017
1847. Hỏi. Nghiệp càng ngày, càng nặng thêm là sao?
Đáp: Dạ thưa. Người ta tu, giải ra. Còn mình tu hốt vào, thì nghiệp càng ngày nặng thêm.
Trược là thấy cái gì của người khác có thì chạy theo, nghe cái gì người khác nói thì nghi ngờ, khó
chịu, ăn cái gì cũng chê, khen, nói cái gì cũng cho mình là hay, nghĩ cái gì cũng cho mình là
đúng. Cái gì cũng đem vào, chỗ đâu mà chứa.
Bạn soi hồn giải nó ra, bạn uống thuốc Phật giải nó ra.
Kệ
Đem vào nó nặng, thấy tởn kinh
Thần kinh bất ổn, cũng tại mình
Muốn cho tâm nhẹ, mình phải quét
Dọn sạch quanh ta, pháp Phật hành

Dọn rác trong, ngoài

Odense, ngày 07/12/2017
1848. Hỏi. Ông tu, ông đắc là sao ?
Đáp: Dạ thưa. Ông tu, thì ông đắc, Bà tu, Bà đắc.
Tu không có chuyện tu dùm, Bà không tu thì Bà không thể nào giải nghiệp. Nghiệp càng ngày,
càng nặng hơn.
Bà tối ngày đi lo chuyện hàng xóm thì làm sao Bà giải nghiệp.
Ông quay vào trong, sửa mình, không lo chuyện hàng xóm.
Ông lo bổn phận Ông, thì Ông giải nghiệp.
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Bà muốn giải nghiệp thì cũng phải làm như Ông. Không tu thì mang nghiệp đời đời, kiếp kiếp.
Không có biết pháp môn nào giải nghiệp. Không có biết minh sư nào, chỉ THẬT.


Muốn giải nghiệp thì phải ĐỜI ĐẠO song tu. Tu không phải, tu một chiều.



Tu một chiều thì vẫn mang nghiệp.



VẪN MANG NGHIỆP LÀ KHÔNG HIỂU ĐỜI. Tưởng Đạo mình là số MỘT.

Kệ
Miếng cơm manh áo, pháp của Trời
Nung đúc tạo hình, chí hùng anh
Cam tâm khổ nhục, hành pháp lý
Cảm tạ Trời ban, pháp thực hành
Odense, ngày 08/12/2017
1849. Hỏi. Làm thế nào, Bà mới giải nghiệp ?
Đáp. Dạ thưa. Bà phải tu, thì nghiệp Bà mới giải. Nghiệp làm vợ, mình coi mình làm vợ, như
vậy thì có thể giải nghiệp không. Hỡ một cái là la làng, đụng một cái là mắn chửi.
Tu sợ nghèo, sợ không tiền, đánh đập chồng, chửi rủa con, la hét chồng, giận dữ con thì làm sao
giải nghiệp.
Bà tu, Bà xét những hành động sai lầm của Bà thì Bà mới giải nghiệp. Bà tu, mà không chịu xét
mình. Mà cứ đi xét người, xét chồng, trách con thì khó mà giải nghiệp.
Vả lại nghiệp Bà càng ngày, càng nặng thêm.
Giải nghiệp thì rất dễ, nếu thật tâm tu, thì phương pháp sẽ giúp cho mình làm tròn bổn phận và
trách nhiệm. Tu không hờn, không oán, mới là tu Vô Vi.
Kệ
Giải bỏ hờn oan, kiếp giận người
Làm người tánh khó, mất thiện duyên
Lo tu giải toả, nhiều tánh xấu
Bổn phận hiền thê, giữ mối giềng
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TRIẾT HỌC VÔ VI

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

Song ngữ Việt / Danmark
HJERTESYGDOM
Bài Thơ Giải Bệnh Tim
Mange folk har en hjertesygdom
Hvis man er syg, så kan man gøre noget
selv
Hvis man vil undgå den
Kan man dyrke Vô Vi meditation

Bệnh nầy là của nhân gian
Người nào cũng bệnh do mình gây nên
Người nào muốn bớt bệnh tim
Cần nên tu luyện pháp thiền Vô Vi

Man tager for meget ind i hjertet
Det er unødvendigt i vor verden
Derfor bliver man ens hjerte sygt
Men hvis man studerer meditation, kan
man godt reducere den

Bởi vì mình đã dại mang
Những gì trắc ẩn ở ngay tình đời
Thế nên bệnh hoạn tơi bời
Cần tu để tránh những gì bệnh đau

Hjertet banker hårdt og ondt
Man kan opleve det selv, uden at andre
ser det
Man studerer meditation og oplever et
mirakel
Som Gud og Buddha giver til gode
mennesker, der lærer meditation

Tim mình nhức nhói buồn đau
Không ai biết được nó đau thế nào
Mình tu sẽ được phép mầu
Những gì Trời Phật ban cho người hiền

Hjertet er uafhængigt af
De unødvendige ting, som påvirker
sygdommen
Hjertet kommer op på et højere niveau
Og sygdommen kan reduceres, fordi man
har øvet sig på meditation

Tim mình sẽ khỏi dính liền
Ở nơi trần tục làm mình bệnh đau
Tim mình sẽ vượt cõi cao
Bệnh tình sẽ bớt nhờ mình luyện trau

Man kommer hjem og studerer
meditation
Det er en speciel energi, som Gud Moder
giver
Der giver balance i både krop og sjæl
Det er fordi man lærer meditationens
energi

Về nhà cố gắng dồi trau
Điển quang cuả Mẹ ban cho người thiền
Học thiền tâm tánh bình yên
Là nhờ tu luyện pháp thiền điển quang

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Thân thương
Thành Lợi Lê
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
TU THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI
TIM KHOẺ VÀ MẠNH THÊM
Tại sao tu thiền Vô Vi, Tim sẽ khoẻ và mạnh thêm.
Dạ thưa, trước hết tôi xin thưa, bệnh tim không thuốc thang nào chửa trị. Bệnh tim
cũng là di truyền. Bệnh tim là do ảnh hưởng cuộc sống và tham gia thời cuộc.
Thành ra từ xưa cho tới nay, bệnh tim vô phương cứu chửa. Tại vì, tim hoạt động bằng
điển năng. Điển năng thì hiếm có người biết.
Mình tu thiền điển quang, chắc chắn, sẽ khôi phục lại trái tim.
Tim mình nhịp bình thường là do điển năng trong khối óc đạt quân bình.
Mình tu và lập lại trật tự bên trong cơ tạng thì ngũ tạng sẽ khoẻ mạnh lại. Điều đó chắc
chắn như vậy. Thế nên tôi mới cống hiến, cho quý vị, tu để ngừa bệnh.
Bệnh tim có thể sanh ra, đứng tim, tai biến, đứt mạch nảo, liệt .v.v.
Đó là điển trong người xáo trộn và mất quân bình.
Vua chúa, giàu, nghèo, thông minh, khoa học, tiến sĩ, tu sĩ, thầy tu, ai cũng có thể bị.
Dùng hết gia tài cũng không chửa lành.
Bệnh thì không biết khi nào xảy ra. Thế nên mình tu, cho chắc ăn. Đừng tin vào thuốc
sẽ chửa trị được, mình nên tin vào mình có khả năng tự học và tự chửa.
Khả năng bạn có, đó là điển. Mình nên tận dụng học hỏi và phát huy tiềm năng sẳn có
của mình.
Phương pháp Phật, tu không tốn tiền.
Tim mình có khỏe và mạnh hay không thì tôi có thể chứng minh.





Bằng chứng là tôi đo độ tim bình thường và độ stress 1%.
Tôi chạy bộ 12.575 km trong hai năm rưởi.
Tôi lặn xa 49 m. dưới nước, nín thở một hơi.
Muà đông tôi tắm ngoài tuyết nhiệt độ trừ - 1* C.



Các bạn xem lại số báo phát triển điển năng báo số. 209. xem chứng minh.

 www.voviland.com
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