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NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016

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.

Vua Hít Thở
Kệ
Con người sống bởi, điển càn khôn
Nó tạo cho ta, sống hợp hòa
Thần Tiên Thánh Phật, luôn dụng nó
Vua tôi hít thở, đở bệnh đau
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.
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1584.
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1586.
1587.
1588.

Hỏi.
Hỏi.
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Tâm thanh tịnh là sao?
Tâm là sao luyện cho bừng sáng ?
Diệu pháp là sao?
Điển pháp là pháp gì?
Mật pháp là sao?
Tại sao pháp nầy gọi là điển quang trường sinh học?
Làm sao mình biết người Thầy nào hướng dẫn tốt?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/12/2016

Odense, ngày 13/12/2016

1582. Hỏi. Tâm thanh tịnh là sao?

1583. Hỏi. Tâm là sao luyện cho bừng sáng ?

Đáp: Dạ thưa. Muốn đạt được tâm thanh
tịnh, thì mình phải dấn thân hành pháp,
dùng mật pháp Nam Mô A Di Đà Phật, để tự
cứu mình, trong biển lửa. Mình phải hoà vào
biển lửa và được lửa đốt tan hết những trược
ô, tội lổi. Thấy lửa và hiểu được thanh tịnh
từ trong điển mà ra. Đó mới là người tu.

Đáp: Dạ thưa; Trước hết mình thanh lọc, lòng
mình, phần hạ thừa. Đặc biệt pháp Vô Vi điển
quang trường sanh học sẽ giúp mình thanh lọc,
cõi lòng, phần hạ thừa.

Kệ
Tâm thanh tịnh, là ta nhập đạo
Vào trong hàng, chư Phật Thánh Tiên
Thế nên quyết chí, học định thần
Cho tâm bừng sáng, cho lòng sạch trong

Mình hành nhiều thì sau nầy mình sẽ thấy cái
diệu pháp điển quang, giúp cho tâm mình, bừng
sáng. Phải có thử thách. Pháp khác không có thử
thách, chứ pháp Vô Vi, có thử thách tâm mình.
Bạn tu thì tâm linh, điển giới, nó tự nhắc nhở
mình.
Kệ
Muốn cho tâm sáng, gắng hành chăm
Siêng năng cần mẩn, phải học thầm
Nguyên lý Phật Trời, luôn ban chiếu
Cho người thành thật, đạt điển quang

Odense, ngày 14/12/2016

Odense, ngày 15/12/2016

1584. Hỏi. Diệu pháp là sao?

1585. Hỏi. Điển pháp là pháp gì?

Đáp: Dạ thưa. Người ta nói lý thuyết diệu
pháp, mà chứng không rõ ràng.

Đáp: Dạ thưa. Điển pháp là pháp cuả Trời,
pháp của Thượng Đế. Nó là lò lửa lớn, cho chúng
sanh phát triển. Chỗ nào cũng cần điển Trời,
không có điển của Trời, con người không phát
triển. Con người, cây cỏ và vạn vật đều cần
điển.

Ở đây Pháp Vô Vi mình siêng năng hành,
tránh lý luận thì có kết quả ngay, không
phải van xin hay mộng tưởng. Thành tâm
làm.
Kệ
Diệu pháp nơi đây, chứng rõ ràng
Siêng hành sẽ thấy, phát triển ngay
Không gian mở lối, đường tu tiến
Điển pháp Phật môn, mật pháp truyền

Tiến gần Trời thì điển càng sáng thêm và khoẻ
hơn.
Kệ
Âm dương giao động, càn khôn chuyển
Phát triển hồn nhiên, thuận ý Trời
Lửa lớn của Trời, ban ánh sáng
Hoà cùng nhịp điệu, tạo phước duyên
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Odense, ngày 16/12/2016

Odense, ngày 17/12/2016

1586. Hỏi. Mật pháp là sao?

1587. Hỏi. Tại sao pháp nầy gọi là điển quang
trường sinh học?

Đáp: Dạ thưa; Pháp thì có cái mật pháp ẩn
trong pháp, để truyền thụ cho những hành
giả có tâm tu hành, tu thành công và giải
thoát.
Mình phải gia công hành trì thì mới đạt. Mình
hành thì mới có giá trị cuả bậc chơn tu. Mình
mới biết rõ thiện ác ra sao. Ai chánh, ai tà.
Mật pháp thì người phàm tục, không thể nào
ăn cắp được. Vì đạo đời nay, có rất nhiều
người lợi dụng. Họ làm đạo và làm cho người
khác u minh, trần trược. Đạo giúp cho người
ta văn minh tiến bộ.
Kệ
Văn minh tiến bộ, của người thiền
Mật pháp giúp mình, tiến bộ mau
Gắng công giải toả, phần trần trược
Ẩn núp thâm sâu, tận đáy lòng

Đáp: Dạ thưa; Trước hết con người ta sống
bằng điển, mà mình không biết. Pháp môn nầy
tạo cho con người ta biểt được điển, hiểu được
điển và phát triển điển quang. Trời Phật có điển
quang, mình có điển quang.
Nếu mình không học thì mình sẽ hủy hoại và
phung phí điển quang. Nhiều vị thiền sư, ỷ mình
tu cao, không học điển quang, kết quả bị tai
biến, đột qụy.
Điển quang trong cơ tạng quân bình, mình có
thể tránh nhiều chứng bệnh nan y. Điển quang
quân bình thì mình có thể, ít bệnh hoạn và gia
tăng tuổi thọ.
Kệ
Càng tu càng khoẻ, trẻ hơn xưa
Dứt bỏ tham mê, chẳng lụy đời
Sáng tối tham thiền, tu dưỡng Khí
Tinh, Thần, minh mẫn, chẳng phân vân

Odense, ngày 18/12/2016
1588. Hỏi. Làm sao mình biết người Thầy nào hướng dẫn tốt?
Đáp: Dạ thưa; Thời đại nầy cần có ba thứ. Mình coi Tướng, mình coi Tâm và mình coi Điển.
 Tướng thì coi họ có khoẻ mạnh, hồng hào không, cởi đồ ra rõ hơn. Nhiều thầy bệnh thấy
mồ, mà vẫn nói đạo.
 Xét Tâm thì đo máu, đo tim và đo độ stress. Máy iphone đo độ stress được.
 Xét Điển thì mình xem văn Phật, sách vở, kinh kệ coi họ viết ra và chứng minh được bao
nhiêu.
Vì thời bây giờ, nhiều người họ nháy lại, nhép lại, lời kinh. Khiến nhiều người lầm.
Kinh cuả chính mình và kệ cuả chính mình thì mới có giá trị.
Kệ
Thời nầy tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Phát triển Phật môn, để giúp đời
Sống phải thanh bình, không bệnh hoạn
Hết còn lo sợ, bệnh tâm thân
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Odense, ngày 19/12/2016
1589. Hỏi. Tại sao gọi là vua hít thở?
Đáp: Dạ thưa; Con người sống bằng hơi thở, mình có thể nhịn ăn một tuần, một tháng. Nhưng
mình không thể, không hít thở nửa giờ. Cái gì mình cũng có thể bỏ được, nhưng cái hơi thở,
mình bỏ nó không được. Anh thở thều thào, anh thở khò khè, là có vấn đề.
Hơi thở là quan trọng, mình cần phải học hỏi, để biết nó là linh hồn cuả chúng sanh.
Khi mà, mình sanh ra đời, Thượng Đế ban cho hơi thở, cái hào quang vô tận. Mình học mình
tiếp xúc với nó, mình mới thấy cái hào quang di diệu trong hơi thở.


Nếu mà mình không luyện, thì hơi thở mình thở rất ngắn. Hít vừa vô mũi, chưa xuống tới
phổi thì thở ra liền, nó yếu lắm và dễ sanh ra bệnh hoạn.



Mình tập thở bằng bụng, theo phương pháp điển quang trường sanh học.



Sau nầy hơi thở anh, sẽ mạnh như cuồng phong.



Và anh cũng thấy hơi thở anh chạy từ hai trái thận, xuyên lên xương sống, lên đỉnh đầu
tung ra, như là quả bom B52 nỗ.



Hít thở điển quang Phật, anh sẽ giải những tai ương bất ngờ đến với bạn.



Hít thở điển quang Phật, anh có chiều hướng thanh nhẹ, ít lo âu và khoẻ mạnh.



Anh hít đến trình độ, hít được ánh sáng thì anh là vua hít thở.

Mình đừng cậy mình là vua hay có tiền, không tập thở.
Sau nầy, mình sẽ mất hết điển lực. Mình sẽ thấy hơi thở mình thều thào, yếu ớt.
 Hít thở là mình uống thuốc Phật. Dễ ngủ và dễ tiêu hoá.
Thay vì, uống thuốc tây, nó nóng và gây ra độc tố, làm xáo trộn trong cơ thể.
Mình nên dùng thuốc Phật mỗi ngày thì sẽ tránh được nhiều căn bệnh xảy ra.
Những việc phiền muộn đưa tới, mình chỉ cần uống thuốc Phật, hít ba hơi là giải toả.
Bệnh tai biến xảy ra, mình cũng uống thuốc Phật, hít nhiều vô. Nó sẽ giải tan, dễ ngủ và dễ tiêu
hoá.


Anh là vua cái Xá Vệ Quốc thì anh cũng là vua Hít Thở luôn.
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

Kệ
Thần kì, diệu thuốc, pháp điển quang
Cố gắng hít sâu, thở nhẹ nhàng
Cử chỉ ôn tồn, khi có nạn
Hít vào thanh khí, hoá nạn tai
Nam Mô A Di Đà Phật

Phương pháp hít thở điển quang Phật xem trong Phương pháp công phu.
www.voviland.com

CUỐI NĂM 2016
Cảm ơn cuộc sống, đã giúp ta
Cảm ơn thiên địa, đã vì người
Tô điểm đạo đời, thêm sáng mãi
Song tu đời đạo, chẳng hề phai
Kính bái
Thành Lợi Lê
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123. THƠ SONG NGỮ VIỆT, DANMARK

VI ER KOMMET FREM TIL UNIVERSET
TIẾN VÀO VŨ TRỤ CÀN KHÔN
Vi er kommet frem til universet
Du og jeg starter med at opbygge et slot
i himlen
Vi er glade for den eksisterende flod og
bjergene
Universet er stadig i evig fred

Tiến vào vũ trụ càn khôn
Em anh khổ hạnh, lập đài thanh cao
Vui sao sông núi trường tồn
Càn khôn bất diệt, vẫn hòa vẫn yên

Øv ærlighed hele tiden
Du og jeg lærer af Guds kærlighed
Vi er glade for at være sammen med
ærlige ord
Sindet er klart og sundt ved at få Guds
kærlighed

Thực hành chất phác triền miên
Anh em học hỏi, lý siêu tình Trời
Chung vui hợp thức chơn lời
Tình Cha sáng tỏ, vẫn vui tâm lành

Du og jeg lever stadig og arbejder forsat
Når vi lærer meditation, udvikler vi nyt
liv, religion og samfund
Vi skaber vores fremtid
Nat efter nat og dag efter dag træner vi
hvad vi kan

Em anh vẫn sống chung hành
Đồng tu phát triển, đạo đời mới hay
Chúng mình thực hiện tương lai
Đêm đêm tham khổ, ngày ngày thức tâm

Vores sind retter sig mod himlen
Og universet åbner sig for os
Du og jeg græder af glæde
Guds kærlighed strømmer til os ligesom
vandfald

Tâm mình hướng thẳng hư không
Càn khôn mở rộng, em anh bước vào
Em anh cảm thức tuông trào
Lệ tình suối chảy, chan hòa tình Cha

Vi står sammen under himlen
Tro og kærlighed, i harmoni med hele
universet
Denne kærlighed er udbredt alle steder
Du og jeg er glade for at bidrage

Đó đây sum hợp chung nhà
Tin yêu vũ trụ, chan hòa khắp nơi
Tình nầy cảm thức nơi nơi
Chung vui xây dựng, em anh góp phần

Universet giver os gradvist energi
Vi får den hvert sekund
Følelse af glæde ved at øve meditation
Du og jeg føler glæde i hjertet

Càn khôn vũ trụ phân lần
Ban cho các giới, từng tầng phút giây
Thực hành cảm thức vui hay
Em đây anh đó, tin mừng cảm vui

Træd ind i rummet
Cosmos har åbnet for en åndelig vej
Vi gør, hvad vi kan
Du og jeg ofrer alt for at komme ind i
universet

Bước vào vũ trụ chung vui
Càn khôn vẫn nở, mở đường tâm linh
Chúng mình lập hạnh hy sinh
Em đây anh đó, hy sinh tiến vào

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

(Em đây, anh đó là hồn vía tương hội)

Kính bái
Thành Lợi Lê
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