SỐ 248

NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 2018

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.

NGHIỆP PHƯỚC
Kệ
Nghiệp căn tiền kiếp, đã sai lầm
Xuống trần có dịp, giải nghiệp mang
Tu thân chấp nhận, muôn chiều oán
Giải được nghiệp trần, Phước đức cao
Kính bái
Con; Lê Thành Lợi

Siêu Pháp
(Phương pháp hít thở điển quang, xem trong cách hành thiền.www.voviland.com)

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.
2028.
là sao
2029.
2030.

Hỏi. Những người tu, mặc áo tu, ăn chay, tham lam, sân si còn dữ dằn hơn người ăn mặn
?
Hỏi. Tu huệ là sao?
Hỏi. Huệ là gì ?
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2031. Hỏi. Sự thông minh đạo, khác hơn thông minh đời là sao?
2032. Hỏi. Khi chết, tại sao bác sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học, tới nhà thờ hoặc chùa cầu xin về thiên
đàng hay tây phương cực lạc ?
2033. Hỏi. Cha, Thầy, mấy Ổng cũng mò đường, đi bộ thấy mồ. Vậy thì làm sao về Thiên Đàng
hay Tây phương cực lạc ?
2034. Hỏi. Tu thiền Vô Vi bề trên Trời Phật ban chiếu, bằng cách nào, xin Anh nói rõ hơn và đơn
giản ?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/09/2018
2028. Hỏi. Những người tu, mặc áo tu, ăn chay, tham lam, sân si còn dữ dằn hơn người ăn
mặn là sao?
Đáp: Dạ thưa. Tham lam, hung hăn là cái điển trược. Không tu về điển quang thì khó mà giải.
Ăn chay mà không có pháp tốt để tu, thì dẫn hung như thường. Cũng khui huê, làm chủ hụi,
làm đen, cho vay ăn lời.
Trong chùa, sư tăng còn đánh nhau, còn mở Huê, mở Hụi, thì phật tử, làm sao tu.
Thầy chùa còn chôm tiền, thụt két bỏ trốn. Làm sao Phật tử tu.
Tu như vậy, thì người ta gọi là tu Hú, tu Hụi, tu Huê, không phải tu HUỆ.
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ
Không pháp tu hành, khó trừ căn
Dù là ăn chay, dẫn dữ dằn
Nên học tham thiền, dùng điển Phật
Ngồi thiền thanh tịnh, giải trừ căn

Odense, ngày 03/09/2018
2029. Hỏi. Tu huệ là sao ?
Đáp: Dạ thưa; Tu huệ là tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, phước huệ song tu, đời
đạo song tu, trí mình mở, thì gọi tu HUỆ. Anh hiểu biết, những điều huyền bí, Trời Phật, mà xưa
kia không biết.
Huệ mình nó bị chìm trong tiềm thức. Tiềm thức, mình phải đánh thức nó bằng điển quang.
Lúc nó bị nhức nhói, thì nó mới tĩnh giác.
Tu tụng không phải tu huệ.
Từ xưa cho tới nay, những người mở HUỆ, đều tu thiền.
Huệ thì nó nằm ngay đỉnh đầu, không phải nằm ngay tim, mà người tu tụng, người tu đời, họ
nói.
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Nói như họ, không đúng, vậy nhiều người thay tim, mất thông minh, mất huệ, mất luôn từ bi.

Anh tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, anh sẽ khám phá và mở HUỆ rất nhanh.
Phương pháp thiền mà tôi viết ra và chỉ Bạn tu, tự động nó sẽ mở.
Chính Bạn hành, nó mới mở huệ. Khi mà Bạn mở Huệ, Bạn ngạc nhiên, sao ông nầy, nói hết,
mà người ta không hành. Vàng không mua được huệ. Thành ra, người giàu cũng phải tu.
Tu Vô Vi, nhà giàu, trí thức, họ thay đổi tánh tình, không dám công cao, kỳ thị.
Kỳ thị, công cao ngạo mạn, tu hoài, huệ không mở.
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ
Pháp thiền giúp Bạn, đạt điển quang
Tập trung trí ý, ở đỉnh đầu
Niệm Phật im mồm, ngồi thanh tịnh
Lâu dần điển trụ, huệ tâm khai
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa
chừng)

Ngồi thiền rất dễ, ngồi như thư giản

Odense, ngày 04/09/2018
2030. Hỏi. Huệ là gì ?
Đáp: Dạ thưa, Huệ là cái TIỀM NĂNG, thông minh, sáng suốt. Nó chìm sâu trong ký ức.
Tu thiền điển quang mở nó ra.
Đời thông minh đời.
Đạo cũng thông minh đạo.
Để phân biệt sự khác biệt thông minh, giữa đời và đạo, người ta gọi là huệ.
Huệ thuộc về tâm linh, huyền bí Trời Phật, trí đạo nó cao hơn trí đời.
Cái thông minh ở trí đời nó biến mất khi anh chết.
Còn thông minh về trí đạo, khi anh chết, nó bất diệt.
Anh đem nó về thiên đàng được. Nó cao hơn trí đời ở chỗ đó.
Kệ
Trí đạo đạt rồi, khỏi cầu xin
Thông minh sáng suốt, hiểu sự tình
Có điển về Trời, tu tự thức
Giúp người, giúp Bạn, trở về ngôi
Giúp người chửa bệnh miễn phí
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Odense, ngày 05/09/2018
2031. Hỏi. Sự thông minh đạo, khác hơn thông minh đời là sao ?
Đáp: Dạ thưa. Thông minh đời đại đa số đi tới tham lam độc tài, kỳ thị, ích kỉ. Nhiều khi nó hại
cho bản thân và dân chúng. Chế vũ khí giết người và làm bá chủ. Muốn giàu có sống ở thế gian
vĩnh viễn không muốn chết.
Thông minh đạo, mình không có kỳ thị ai, mặc dù là kẻ xấu hay người nghèo. Vả lại anh bố thí
chơn ngôn, không dấu diếm.
Thông minh đời, biết được một chút, nó dấu. Có tiền nó mới đem ra.
Tiền là phương tiện cho mình sống. Nhưng mà nó tham tiền, nó bán mạng. Làm những chuyện
tày Trời, để kiếm tiền. Cuối cùng cũng mang bệnh, chết. Cái thông minh ở đời, nó bay mất tiêu.
Uổng đi một đời thông minh, mà không hiểu đạo.
Khi chết qua thế giới bên kia, họ nghèo lắm. Đi ăn xin. Đời người nhanh lắm 40-50 tuổi, vừa
thành công thì đã bệnh rồi.
Thành ra Bạn cố gắng tu, tạo cho mình, có sức khoẻ và điển quang.
Hiện tại bây giờ, bệnh tai biến, ung thư nhiều lắm. Bác sĩ họ không trị, nếu anh không có tiền.
Vả lại Bác sĩ trị cũng không khỏi. Anh tu điển quang quân bình thì khoẻ mạnh và giải được
bệnh. Bệnh là do điển trược.
Kệ
Ráng tạo cho mình, một kiếp tu
Sống tạm thế gian, để tu hành
Sau nầy sẽ thành, danh chánh quả
Không khéo đời người, sẽ tàn mau

Odense, ngày 06/09/2018
2032. Hỏi. Khi chết, tại sao bác sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học, tới nhà thờ hoặc chùa cầu xin về thiên
đàng hay tây phương cực lạc?
Đáp: Dạ thưa. Học tới tiến sĩ, bác sĩ, khoa học gia, mà tới nhà chuà, nhà thờ cầu xin về thiên
đàng hay cực lạc cũng mắc cỡ chớ.
Người mà cầu xin về thiên đàng hay tây phương cực lạc, tức nhiên là nghèo về tâm linh.
Không tu thiền, thì tâm linh không có, thì cũng nghèo, như người nghèo thiếu tiền.
Thiếu tiền thì đi bộ, không được đi máy bay. Đúng không.
Thiếu tâm linh thì cũng như người thiếu tiền. Nghèo lắm, đi không nổi.
Thiếu tâm linh thì không thể về Thiên Đàng được.
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Ông Sư, hay Cha nhà thờ, không thể nào, đưa Bạn về thiên đàng hay tây phương cực lạc.
Cha, Thầy, mấy Ổng cũng mò đường, đi bộ thấy mồ.
Về thiên đàng phải bỏ một kỳ công, phải tận dụng bằng điển quang.
Kệ
Đường về thiên quốc, đã tới nơi
Tây phương cực lạc, ở cõi Trời
Bạn cứ chung hành, thì sẽ tới
Chia sẽ cho nhau, tiến về Trời

Odense, ngày 07/09/2018
2033. Hỏi. Cha, Thầy, mấy Ổng cũng mò đường, đi bộ thấy mồ. Vậy thì làm sao về Thiên Đàng
hay Tây phương cực lạc ?
Đáp: Dạ thưa. Nếu mà, thầy, cha, biết, đường nào về thiên đàng hay tây phương cực lạc thì
ổng phải chỉ cách các Bạn về. Không có vụ, hối lộ, thầy đưa con về.
Nhà giàu, thường hay hối lộ phong bì nhiều tiền cho mười ông thầy, mười ông cha, đưa linh hồn
cha mẹ về chỗ ngon, như là thiên đàng hay tây phương cực lạc.
Mấy ông thầy và cha, nhận tiền thì làm thôi, còn việc về thiên đàng hay không, chính mấy ổng
cũng không biết. Mấy ổng làm gì có tư cách, đưa ai về thiên đàng. Vé máy bay, người khác còn
mua dùm mấy thầy, mấy cha.
Vé về thiên đàng, có tiền mua cũng không được.
Tu xuất hồn xuống địa ngục, thấy toàn nhà giàu, quan lớn, thầy tu, mặc áo lụa, khóc hu hu.
Kệ
Có thân thì phải, ráng học thiền
Có tiền cũng chẳng, được về thiên
Thời đại bây giờ, tu rất dễ
Chỉ hành, pháp mở, thật tâm tu

Thiên đàng mở lối pháp Vô Vi
Điển đạo vây quanh tạo lối về

Odense, ngày 08/09/2018
2034. Hỏi. Tu thiền Vô Vi bề trên Trời Phật ban chiếu, bằng cách nào, xin Anh nói rõ hơn và
đơn giản ?
Đáp. Dạ thưa. Nói đơn giản thì hiếm người nói được. Nhưng tôi sẽ tìm cách giải thích.
Anh đi làm việc, anh làm cho đúng đắn, thật tình, thì ông chủ, ổng phát lương hậu.
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Anh tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học cũng giống như Anh đi làm việc ngoài đời.
Trời Phật ban chiếu thanh điển cho Anh cấp kỳ. Tu mà lợi dụng thì khó thành. Bên trên người ta
biết.
Kệ
Đơn giản hiếm người, khó giải thông
Nhưng tôi tìm cách, chỉ Bạn hiền
Cố gắng thực hành, cho đúng đắn
Điển Trời phân giải, rõ tâm thanh

Tham Sân Si, Trược, Stress, đo 1%
Máy iphone program stress check, dùng nó đo,
tham sân si, stress
Tu thiền điển quang mình sẽ giải được tham
sân si, stress
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NGHIỆP VÀ PHƯỚC
CHUYỂN ĐIỂN
Đã xuống trần, nghiệp thì ai cũng mang. Người nầy mang kiểu nầy, người kia mang kiểu khác,
người giàu có nghiệp của người giàu, người nghèo có nghiệp của người nghèo, người bệnh,
người tật nguyền. Người có con nhiều, người không có con, người chồng nhiều, người không
vợ.v.v.
Thành ra người nầy trách người kia, tại sao tôi, không có tiền, tại sao, tôi nghèo.
Tại sao, chồng tôi giàu, nó bay bướm. Tại sao, vợ tôi khôn lanh, khi chồng, khinh cha mẹ.v.v.
Tại sao tôi không có chồng, Tại sao chồng tôi ngu, Tại sao tôi có nhiều con, v,v.
Tại cái nầy, tại cái kia, tại tùm lum, làm Ông Trời không biết đường đâu mà giúp.
Tại sao, Ông Trời cũng khùng theo mình?
Tại vì, Ổng sanh ra nhiều đứa. Đứa thì da trắng, đứa da vàng, da đỏ, da đen. Đứa nào cũng đòi,
thì ổng cho hết.
Phải chi, Ống sanh ra một đứa, giờ nầy thì không có ai KÊU TRỜI.
Tại sao, Ổng sanh ra nhiều đứa?
Ông Trời sanh ra nhiều đứa, là để cho mình học hỏi, đứa nầy, học đứa kia, tạo PHƯỚC và giúp
đỡ lẫn nhau. Mình mới có TÌNH THƯƠNG. MÀ TÌNH THƯƠNG LÀ THƯỢNG ĐẾ.
Ổng sanh ra nhiều, là để nhiều người TẠO PHƯỚC, TẠO TÌNH THƯƠNG, như Ổng.
Đúng ra, mình Học và Hỏi thì nó mới tạo PHƯỚC. Nhưng mà mình, làm biếng, không học, cũng
không hỏi luôn. Thì làm sao, mình tạo PHƯỚC. Làm biếng là thiếu HÀNH.
Đã không học, không hỏi. Thiếu hành.
Trái lại, mình ĐÒI HỎI.



Đòi lấy vợ, ổng cho lấy vợ. Đòi lấy chồng, ổng cho lấy chồng.
Đòi có con, ổng cho có con.

Bây giờ có chồng, có vợ, có con, không con, rồi than với ông Trời.
Tại sao, con mang nghiệp nặng quá? Nghiệp là cái mình tạo.



Khi mình thấy đúng, thì nó ĐÃ.
Khi mình không thấy, thì nó là nghiệp.

Thành ra ở đây, tôi giúp cho quý Bạn thấy, mình tu để giải nghiệp. Cái tội ở tiền kiếp do mình
gây ra. Mình gây ra, nên giờ nầy, mình có cơ hội trả.
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Tất cả trên đời, ai cũng có nghiệp, mà họ không biết giải. Mình tu, dùng luồng điển CÁI, luồng
điển CÀN KHÔN để giải.
Cái nguyên khí, uống thuốc Phật, hít thở điển quang, mà tôi chỉ cho các Bạn, nên xử dụng
thường xuyên để hoá giải trược ô trong NGŨ TẠNG và KHỐI ÓC.
Bạn làm, Bạn thực hành thì nó sẽ khai thông. Những cái buồn phiền, uất ức trong bản thể.
Bản thể mình, mình phải khai thông. Bằng phương pháp của Phật.
Tôi nhắc cho quý Bạn nhớ.
Phương pháp thiền điển quang trường sanh học nầy, là của Phật, chứ không phải của tôi.
Tôi có nhiệm vụ truyền bá. Cho người ta tu, hết bệnh, sống lâu và giải thoát.
Bạn thành công là phương pháp của Bạn.
Bạn giải được trược, Bạn giải được nghiệp tâm. Thì điển năng và sức khoẻ, Bạn có.
Tài sản qúy nhất trên đời nầy là ĐIỂN QUANG VÀ SỨC KHOẺ.
Ông nhà giàu, muốn có một giọt điển, tìm không ra.


ĐIỂN nó mới hoá thành VĂN.

Khi nào Bạn hoá được VĂN. Thì lúc đó Bạn có ĐIỂN.
Thì bạn tu cái pháp nầy, nó THỰC TẾ.
Người ta nói, ĐIỂN, ĐIỂN, mà không biết làm cách nào có ĐIỂN.
BẠN tu cái pháp điển quang trường sanh học thì Bạn có điển. Ông Phật có điển, Bạn cũng có
điển chứ.
Khi mà Bạn có Điển thì Bạn giàu hơn, ông nhà giàu.
Ông nhà giàu, ổng bệnh, ổng lo, nay sống, mai chết, không biết chừng, sống phập phồng, sợ
hãi, qủi vô thần, rước đi lúc nào không biết.
Bạn tu phây phây. Bạn phây phây là Bạn đã giải nghiệp, còn ông nhà giàu, tạo nghiệp.
Thì ở đây, tôi chỉ cho Bạn giải nghiệp.
Bạn tu, là nghiệp báo, nó về.
Có nghiệp, Bạn mới giải nghiệp.
Mà nghiệp là cái PHƯỚC.
Bạn tu, Bạn mới thấy, đó là PHƯỚC. Giúp cho mình giải ngihiệp.
Thời đại nầy tu nhanh lắm, người ta tu dùm mình, nên tận dụng thời điểm nầy, mà hành cho rốt
ráo. Để giải nghiệp.
Người không gặp phước báo vào thời điểm độ trần nầy, thì họ oán mang nặng NGHIỆP.
Bạn tu, Bạn gặp được phương pháp Phật, Bạn sẽ vui khi thấy NGHIỆP là PHƯỚC.
https://www.voviland.com
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Tu như vậy Bạn mới mừng. Thấy được tiền căn của mình và của người.
Ai cũng có nghiệp mang, mà họ giải không được, BẠN GIẢI ĐƯỢC. Phước cuả Bạn lớn, tiền căn
của bạn lớn. Ở đây tôi tu dùm và chỉ rất đơn giản.
Bạn đọc qua, rồi đọc lại, điển sẽ chuyển. Ánh sáng sẽ bật ra.
Chúc quý bạn thành công
Thành Lợi Lê, bạn đạo

VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC
TU, ĐIỂN, TÂM, THÂN QUÂN BÌNH

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.
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