SỐ 222

NGÀY 21 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.

MẬT KHUYẾT
Kệ
Cõi nầy khó thấy, nó chìm sâu
Ở trong cái đắng, trước mắt mình
Thanh tịnh thu vào, tâm nhớ rõ
Mật Khuyết Điểm hành, thoát thế gian
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.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.

Hỏi. Tu bệnh hoài không hết, ngày càng yếu, nhờ anh chỉ dẫn ?
Hỏi. Phí phạm thời gian lưu trú ở thế gian là sao ?
Hỏi. Pháp Vô Vi ban bằng cách nào và ban cái gì ?
Hỏi. Muốn hết bệnh thì phải làm sao ?
Hỏi. Lục căn là gì, làm sao dạy nó ?
Hỏi. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoài ?
Hỏi. Tại sao con người tu mấy ngàn năm chưa ngộ đạo ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/12/2017
1857. Hỏi. Tu bệnh hoài không hết, ngày càng yếu, nhờ anh chỉ dẫn ?
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là do trược trong người mình có, nó có từ trong khối óc và máu huyết. Do
di truyền. Đó là luồng điển xấu.
Đồng thời trược cũng từ bên ngoài xâm nhập vào. Như là mắt, thấy, tai nghe, đồ mình ăn và
môi trường không tốt.
Thế nên mình phải gắng công phu luyện đạo, giải trừ, trược bên trong cơ tạng và bên ngoài
xâm nhập.




Nhắm mắt, soi hồn thì hồn mình sẽ sáng.
Uống thuốc Phật (hít thở điển quang) nó sẽ giải trược, trong cơ tạng.
Thiền định, thì nó sẽ minh.

Phương pháp Phật, thiền điển quang, nó sẽ giải trừ. Chắc chắn nó như vậy.
Có công tu thì mình sẽ giải được bệnh. Nghèo hay giàu thì mình cũng nên cố gắng tu luyện,
không khéo trược nó làm cho mình điên đảo.
Thế gian nầy phức tạp, cạm bẩy, nhiều trược, chỗ nào cũng có. Mình lo cho mình tốt hơn và
đừng phí phạm thời gian lưu trú ở thế gian.
Kệ
Một kiếp nhân sinh, khó kiếm tầm
Tìm về chơn lý, sống an vui
Lo tu giải trược, đời tươi sáng
Giải hết ưu tư, cứu lấy mình

Odense, ngày 23/12/2017
1858. Hỏi. Phí phạm thời gian lưu trú ở thế gian là sao?
Đáp: Dạ thưa; Mình cứ đi Ta Bà, theo chúng bạn, thì thời gian quý báu ở thế gian, nó sẽ mất.
Tuổi già tới, bệnh hoạn tới. Tới lúc thân tàn, ma dại, thì tiếc đi cuộc sống thế gian. Cuộc sống
thế gian, nó gian truân, thử thách, để giáo huấn và dạy cho mình tu, để biết đời và ngộ đạo.
Mình không tận dụng thời gian quý báu nầy, để tu luyện thì sẽ thành ma. Nên chết người ta làm
đám ma và bị người ta khống chế, làm âm binh.
Mình có cơ hội tu giải thoát. Thế gian nầy giả.
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Kệ
Thời nầy tu đạo, dễ đạt nhanh
Phương pháp song tu, dễ tiến hành
Trong đạo có đời, ta gắng bó
Gia công hành pháp, pháp sẽ ban
Trung hiếu trong nhà
Odense, ngày 24/12/2017
1859. Hỏi. Pháp Vô Vi, ban bằng cách nào và ban cái gì?
Đáp: Dạ thưa; Pháp Vô Vi thiền điển quang nó giúp cho mình khoẻ mạnh và thông minh. Mình
hiểu biết đời và đạo một cách rành mạch.
Đâu là trược, đâu là thanh, Thiên Đàng, Địa Ngục và Nhân Gian.
Pháp Vô Vi thiền điển quang, ban cho mình, những gì thế gian, rất nhiều người ước mơ.
Như là giải thoát và hiểu biết mình là ai trong vũ trụ nầy.

Kệ
Con người quý giá, thật dễ thương
Tinh ba kết tụ, một bóng hình
Minh mẫn sáng ngời, trong vũ trụ
Vui cùng vạn vật, kính Trời thiên

Odense, ngày 25/12/2017
1860. Hỏi. Muốn hết bệnh thì phải làm sao?
Đáp: Dạ thưa. Muốn hết bệnh thì mình siêng năng hành pháp. Mình đừng có thực hành lơ tơ
mơ. Trời Phật không kiểm chứng, lúc mình tu. Nhưng Trời Phật sẽ ban cho người nào thành tâm
siêng hành.
Cái pháp nầy nó sẽ giúp cho mình thông minh và giải trược. Bạn cứ...
Kệ
Quay đầu trở lại, dạy lục căn
Hướng thượng tâm tu, tránh cằn nhằn
Phải biết tu thiền, không vọng ngữ
Im lìm mật niệm, nguyện ăn năn
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Odense, ngày 26/12/2017
1861. Hỏi. Lục căn là gì, làm sao dạy nó?
Đáp: Dạ thưa. Mình phải hiểu, lục căn là sáu cái căn thức, nằm bên trong cơ tạng, tim, gan,
tỳ, phế, thận và khối óc. Mình không tu, mình không thấy và không hiểu, mình bị lệ thuộc nó.
Anh tu, anh dạy nó bằng cách niệm Phật, thì lâu dần, anh sẽ hiểu lục căn và lục thông.
Bởi vì, lục căn, nó hoạt động bằng điển trược. Nên người tu không giác ngộ điển, sẽ bị BÍ lối.
Anh dùng phương pháp Phật, điển Phật, điển thanh, để giáo dục nó, thì sẽ THÔNG bí đạo. Nó rất
cứng đầu và ương nghạnh.
Anh biểu nó, không hút thuốc thì nó hút. Chị biểu nó, không phấn son thì nó lại xảnh xẹ.
Kệ
Soi hồn để thấy, ánh đạo quang
Giúp cho sanh chúng, bản thể mình
Không nhiểm trược trần, gây động loạn
Phải nên nghiêm khắc, diệt tham dâm
Odense, ngày 27/12/2017
1862. Hỏi. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoài?
Đáp: Dạ thưa. Tại vì lục căn, lục trần nó quá tối tâm, không dùng pháp điển của Phật, thì khó
dẫn dắt chúng ra khỏi vùng u mê, trần trược.
Chúng nó, lục căn, lục trần, nó tối dạ cả ngàn năm, dạy pháp Phật cho nó, dễ dàng, đơn giản,
mà nó cũng làm biếng và ương nghạnh.
Ương nghạnh thì tối tâm, tối tâm thì cực khổ, buồn đau, bệnh hoạn và sa vào cõi âm.
Bệnh hoạn lại đi cầu Phật, ngài cũng dạy niệm Phật. Ngài truyền dạy ngắn gọn, còn không làm,
không hiểu, Ngài dạy nhiều làm sao hiểu.
Thí dụ như Ngài dạy, ”Sắc bất dị không, không bất dị sắc”. Lục căn, lục trần, tối tâm, làm
sao hiểu. Nó hiểu là theo Phật thì ĐÓI. Cái gì cũng không.
Thành Lợi dịch, ”SẮC BẤT DỊ KHÔNG”. Trong cái có, nó phải có cái không. Nó phải hổ
tương nhau mà phát triển. Sắc, nó từ không, mà có. (cõi trên VÔ VI)
KHÔNG BẤT DỊ SẮC. Là trong cái không, nó phải cần cái có. Nó cũng phải nương tựa
nhau, để mà tiến. (cõi thấp HỮU VI)
Thành ra ĐẠO nó nằm, giữa HỮU VI và VÔ VI. Anh phải tu ĐỜI ĐẠO song tu.
Tu Vô Vi, mới hiểu lý đạo nầy, mà giải thoát.
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Anh phải quán thông Đời và quán thông Đạo. Thiếu một không xong.
Đó là định luật phát triển của càn khôn, của Thượng Đế.
Nói tới càn khôn, nói tới Thượng Đế, lục căn, lục trần và nhiều người, không hiểu, không tin.
Những người khác và trong chùa dịch, ”Sắc bất dị không, không bất dị sắc”. Là theo Phật
thì đói. Nên tu một thời gian bỏ tu. Luân hồi lại thế gian, tu mấy ngàn năm cũng còn tu.
Tu là phải tu ở bên trong, cho lục căn, giác ngộ.
Kệ
Phật ngài đã biết, lục căn ngu
Thế nên chỉ dạy, một vài lời
Đâu phải cực hình, khi niệm Phật
Chỉ dùng tâm niệm, giác tánh linh
Tánh linh, mình có linh tánh Trời Phật, hiểu biết đạo rất nhanh
Vua cũng phải niệm Phật. Vua niệm Phật

Năm 2000 tôi có vẽ thiết kế ra máy niệm Phật và soi hồn, trình
cho Đức Thầy và một số bạn đạo thấy. Chị Phẩm, Sơn,
Dominique, Anh kiệt, bạn đạo Canada....

Odense, ngày 28/12/2017
1863. Hỏi. Tại sao con người tu mấy ngàn năm chưa ngộ đạo?
Đáp. Dạ thưa. Tu mấy ngàn năm không đạt là tu kinh giả, không phải chơn kinh.
Tu không đạt là gặp manh sư, chứ không gặp chơn sư. Gặp chơn sư thì ngộ đạo ngay.
Dạy niệm Phật thì nó chê, nó chán, nó làm biếng. Nó nói, tu hoài không thấy Phật.
Chính nó là Phật, mà nó còn không hiểu. Nó biểu ông Phật làm dùm, tu dùm. Tụng kinh gõ mõ
hoài sao thấy Phật. Trái lại làm người khác nghe, họ nhứt đầu, nhứt là người khác môn phái.
Biểu nó, đừng có tham thì nó còn tạo THÊM THAM. Tu như vậy làm sao giác ngộ.
Cứ đi ngược lại lời Phật khuyên, mà miệng bô bô, nói là theo Phật. Đi theo Phật là đi như thế
nầy.
Kệ
Đi theo đường lối, Phật chỉ truyền
Là ta phải cải, tánh diệt danh
Không còn động loạn, tham dâm tưởng
Ngôi cao tiền bạc, bất tri tâm
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TRIẾT HỌC VÔ VI

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

Song ngữ Việt / Danmark
ET DIGT KAN GAVNE BRYSTKRÆFTSYGE
Bài Thơ Giải Bệnh Ung Thư Ngực
Denne sygdom kommer fra brystet
Fordi brystet indeholder nogle sørgelige
ting
Hvis man gerne vil reducere den
Kan man dyrke meditation og få energi
herfra

Bệnh nâỳ từ ngực phát ra
Tại vì súc tích những gì buồn đau
Nếu mình muốn trị giảm mau
Cần nên tu luyện pháp thiền điển quang

Den meditation, Gud giver
Dyrker du og der fra kan du reducere
sygdommen
Men kun hvis du mediterer flittigt
I dit hjem og sygdommen kan
formindskes

Pháp nầy là của Trời ban
Thế nên mình luyện mong mau giảm liền
Chỉ cần cố gắng tham thiền
Về nhà tu luyện bệnh tình giảm mau

Sjælen og kroppen kan opløse sørgelige
ting
Hvis man studerer den nøjagtigt og søger
forklaring i meditationen
Fra nu af kan sygdommen reduceres
Fordi man øver sig flittigt og har Gud i
sine tanker

Tâm thân bớt bệnh sầu đau
Cần nên cố gắng những gì pháp trao
Từ đây con bệnh giảm đau
Là nhờ hành pháp tu thiền hướng tâm

Fra Gud kan man altid få gode tanker
Og din rehabiliterede energi kommer
tilbage til dig i et centralt univers
Hvor Gud og Buddha sender energi til dig
Men du skal være loyal og modig

Hướng về tâm thiện hiền lương
Sưả cho luồng điển trở về trung ương
Bề Trên phát điển liền liền
Cần nên hành pháp trì tâm trung thành

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
TU THIỀN VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC
DIỆT ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ
Kính thưa quý Bạn thân mến
Bệnh ung thư thì vô phương cứu chửa, nhưng mình tu Vô Vi, thì điển quang Trời Phật sẽ
giúp cho mình ngừa được căn bệnh và gia hạn thêm tuổi thọ. Điều đó là chắn
chắn như vậy.
Trước kia bạn không tu, nay mình tu về điển, thì mình sẽ đạt. Tuỳ theo công phu và
công năng của mình. Thế nên trong Vô Vi, có người đạt nhiều và có người đạt ít.
Đó là luồng điển trong nội tạng mình được cải tiến. Do công phu của mình.
Phương pháp Phật nầy là mình tu và giáo dục, các tế bào ung thư trong cơ thể, trở
thành TẾ BÀO NGUYÊN THUỶ. Việc giáo dục các tế bào là khoa học.
Bằng phương pháp thiền định, uống thuốc Phật và niệm Phật thường xuyên.
Mình sống bởi các tế bào và các tế bào, phải được mình giáo dục. Các tế bào hoạt động
bằng điển quang, từ trong khối óc của chúng ta.
Nhưng các tế bào bị bệnh, là trước đây các tế bào đã bị bệnh.
Mình không tu và không ai chỉ dạy mình cách giáo dục chúng bằng điển quang thiền
định.
Ai nấy cũng vựa vào bác sĩ và thuốc men. Bệnh ung thư thì vô phương cứu chửa.
Ngày nay có pháp Phật ra đời, giúp cho quý bạn tu và tránh những bệnh nan y.
Trong cơ thể mình có điển quang tốt và xấu. Các tế bào, nó đi hoang và bị nhiễm trược
nặng. Thế nên mình cần học pháp Phật, để giáo dục các tế bào trong cơ thể mình. Đó là
một điều rất hợp lý.
Đây là Bề Trên, Trời Phật ân ban cho người Việt Nam và cho thế giới nói chung.



Phương pháp thiền định điển quang trường sinh học trong thế kỹ nầy.
Phương pháp điển quang trị bá bệnh.

Khoa học họ đang tìm cách cấy tế bào NGUYÊN THUỶ, để trị bệnh ung thư.
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam, tôi khẳng định là các bạn
có thể tu, và giáo dục các tế bào trở thành NGUYÊN THUỶ. Đó là điển, các tế bào
hoạt động bằng điển.
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Tôi có viết sách bằng hai ngôn ngữ Việt/ Denmark, để trình bày, cho khoa học xem, là
mình có thể, giáo dục các tế bào, bằng phương pháp thiền điển quang, để các tế bào
trở thành NGUYÊN THUỶ. Họ phải tin là khả năng của con người có.
Điều nầy tôi nhắc nhở, ai cũng có trược. Đừng có cho mình là cao tăng, thiền sư, tiến sĩ,
bác sĩ, tổng thống, giàu có, mà khỏi bệnh nan y.



Bệnh là do điển trược sanh ra.
Dùng điển của bản thể mình và pháp Phật, tu luyện và giải ra. Đó là một điều rất
khoa học và hợp lý.



Bệnh ung thư ngực và ung thư âm hộ, nếu tôi nói sự thật thì người bệnh sẽ xấu
hổ.
Bệnh ung thư ruột cũng vậy.
Ung thư óc, ung thư máu, ung thư gan, ung thư phổi.v.v





Mình nên tu thiền điển quang để tránh các thứ bệnh, gia hạn tuổi thọ và giải
thoát.




Tu thiền Vô Vi không có tốn tiền.
Tu chỉ có thành tâm thì đạt được kết quả.
Kính bái
Thành Lợi Lê
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