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SỐ - 25 NGÀY 21….THÁNG…06…NĂM 2012 

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. 

 

PHẢN LÃO 
Kệ 

 

Quờn đồng phản lão, điển Phật xuyên 

Thâm niên tu luyện, pháp Phật truyền 

Duyên kiếp tu hành, nay đã ngộ 
Bí truyền huyền bí, Phật tiến xuyên 

 

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. 

212. Hỏi: Phản lão là sao?. 

213. Hỏi: Hưỡng tuổi già là sao ?. 

214. Hỏi: Dưỡng phần hồn là sao ?. 

215. Hỏi: Vun bồi ánh sáng hào quang của Thượng Đế là sao?. 

216. Hỏi: Không tin là có Thượng Đế ?. 

217. Hỏi: Con sâu làm sầu nồi canh là sao?. 

218. Hỏi: Tại sao con người thích lớn tiếng?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/06/2012 

212. Hỏi: Phản lão là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là trẻ lại như trai tráng, bớt 

bệnh hoạn.  
 

Kệ. 

 

Trẻ lại như xưa, điển phục hồi 
Dồi dào sức khoẻ, mạnh như xưa  

Mới hay mới biết, pháp nầy biến 

Giúp đỡ cho ta, hưỡng tuổi già   
 

Odense, ngày 13/06/2012 

 
213. Hỏi: Hưỡng tuổi già là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là Bác hiểu đời, hiểu đạo nhiều 
hơn, điển năng Bác dồi dào, sống an vui với tuổi 

già hồn nhiên tự tại. 

 

Kệ. 
 

Tuổi già khó bệnh, mới thấy hay 

Công phu tu luyện, vẫn đêm ngày 
Ai mắn ta ngu, ta mặc kệ 

Học pháp tu thân, dưỡng phần hồn  

 

Odense, ngày 14/06/2012 

214. Hỏi: Dưỡng phần hồn là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa. Là vun bồi ánh sáng hào  
quang của Thượng Đế. 

 

Kệ. 
 

Tu dưỡng phần hồn, óc sáng choang 

Ánh sáng từ quang, chiếu rọi đường 

Chơn không bất biến, tình giao cảm 
Thượng Đế thương tình, chiếu sáng ban 

 

Odense, ngày 15/06/2012 
 

215. Hỏi: Vun bồi ánh sáng hào quang của 

Thượng Đế là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu vượt qua giới Phật, nhận 

được hào quang. Mình mới vun bồi hào quang. 
 

Kệ: 

 

Hào quang là chánh, bạn phải vun 
Chơn lý là đây, quá trọn đầy 

Bạn tu bạn chứng, hào quang rạng 

Một ánh khối vàng, khoả viên quang 
 

Odense, ngày 16/06/2012 

 

216. Hỏi; Không tin là có Thượng Đế ?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu không đạt thì không tin. 

Bệnh, tai nạn tới thì sẽ thấy Thượng  Đế 

ngay. Rồi mới tin. 
 

Kệ. 

 
Thượng Đế gần kề, khó nhận ra 

Bên trên, bên dưới, ngang và dọc 

Học hết Thiên kinh, sống học thiền 

Giúp đỡ cho ta, sống học hiền 
 

Odense, ngày 17/06/2012 

217. Hỏi; Con sâu làm sầu nồi canh là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa. Con sâu dính vào rau, phá hoại 
hư hết.  

 

Kệ. 
 

Làm sầu, làm sấu cả nồi canh 

Khó tránh, được nhanh, sâu dính cành 
Đầu bếp chuyên nghành ai cũng biết 

Nấu chín canh lành, hiến tặng anh 
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Odense, ngày 18/06/2012 

218. Hỏi; Tại sao con người thích lớn tiếng? 

Đáp: Dạ thưa; Là bị trược đánh, tập quán quen lớn tiếng trả đủa và ăn thua. 

Kệ. 

Lớn tiếng ăn thua, khó chịu nhường  
Thường hay cộc lốc, lúc hỏi han  

Khó tu, khó tiến, khó hoà hoãn 

Lạy Phật cho nhiều, điển Phật chan  

 

 

WWW.VOVILAND.COM 

XIN RA MẮT CÙNG QUÝ VỊ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ SỰ ỦNG HỘ KHUYẾN KHÍCH VÀ XÂY DỰNG 

VOVILAND.COM 

SẼ MANG TỚI NIỀM VUI, PHỤC VỤ BẠN ĐẠO 

VOVILAND.COM 

RẤT MỚI LẠ, HẤP DẪN, THÍCH HỢP MỌI GIỚI 

VOVILAND.COM 

KÍNH MỜI 

 

kính gởi Chú H T 

 
Từ lúc Đức Thầy mất tới giờ, cháu không có đi Đại Hội được. 

 

Cuốn sách Đường Về Thiên Quốc cháu sẽ đưa lên mạng cho Chú và bạn đạo đọc giải trí, nghiên 
cứu sự thật của người tu. Cuộc hành trình tu học. 

 

Cám ơn Chú có lời hỏi thăm. 

 
Kính Lời 

 

 

 

http://www.voviland.com/
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Thành Lợi Bị Búa Thiên Lôi xán  

( người gởi …..) 

kính thưa các bạn .. tôi xin giới thiệu tuần báo : PHÁT TRIỂN TRÍ NGU do tư búa thủ bút chính 

thức phát hành  
kệ : 

CHƠN LÝ CHƯA THÔNG MUỐN LÀM THẦY  

NGƯỜI NGU KHÔNG BIẾT TƯỎNG TA ĐÂY  

NGHĨ MÌNH TÀI GIỎI HƠN THIÊN HẠ  
TRÒ CƯỜI KHÔNG BIẾT TƯỎNG MÌNH HAY  

tư búa  

mục TƯ BÚA viết qua tâm không liên hệ trực tiếp với luồng diển của DẠI TRÍ ĐẠI GIÁC của a tỳ 
địa ngục kính mong các bạn đừng cắt xén hay thêm bớt mà mang tội ,,, phần hồn bị doạ nạt 

khó mà đi nhậu dựơc  

HỎI : lê thành lợi là ai ?.......? .... 
đáp : lê thành lợi chỉ là ngưòi tu plvvkhhbpp bình thưòng mà thôi ,, nhưng lại có tâm vọng 

tưỏng làm thầy nên lạc lối ,,,thật là tội .....hì...hì  

kệ : tu hành tự sữa chẳng ra chi  

vọng tưỏng làm thầy pháp vo vi  
hư không tự thức còn chưa tỏ  

thân tâm tự hại hoá cuồng si  

HỎI : nếu biết mình sai mà không chịu sữa ,,lại cố chấp cho mình tu đạt thì sao ..? ....?..  
đáp : khả năng tu học và thực chứng mình không có mà vẫn u mê vọng tưỏng thì tự mình hại 

lấy tâm thân ,,lâu dần tâm trí sẽ bị khùng điên lúc nào không biết  

kệ : trí ý chưa thông điển chạy vòng  

cuộc đời thành lợi thế là xong  
ác mộng không thành thân tự hại  

mấy chục năm tu thật phí công  

kính bái : TƯ BÚA  
 

 

 

Thành Lợi đáp. 

Con đâu có làm gì mích lòng Bác đâu. Bác coi.voviland.com 

Con chỉ có trị bệnh, giúp đỡ những người bệnh hoạn, mộ đạo, quý đạo, gặp trở ngại, khó khăn, 

buồn tủi. Muốn tu giải thoát thôi. Con không có hại ai, con là người tốt. Con làm việc miễn phí. 

Chắc Bác hiểu lầm. 

Người ta nói Vô Vi là đồ vô dụng.  

Con chứng minh, con tu Vô Vi là người hữu dụng. Con làm cho người ngoài họ coi, họ không 

khinh khi Vô Vi vậy thôi. 

Người ta nói tu Vô Vi không thành, con chứng minh, tu Vô Vi thành. 

Con nói sự thật, ai tin thì tin, không tin thì thôi. 

Kính Lời 

Cám ơn Bác 
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Thành Lợi  Cho biết 

Trong Vô Vi có rất nhiều người tu thành đạt mà con quen biết, ở Mỹ, Úc, Canada, Âu Châu, 

Việt Nam và những nơi khác. Họ lớn tuổi và trẻ tuổi, họ cũng rất muốn giúp đời, giúp bạn đạo.  

Nhưng gì hoàn cảnh gia đình và tuổi tác giới hạn. Họ ở ẩn. Nhiều người lớn tuổi họ khuyến khích 
và cho phép con. Nên giúp người. 

Nếu mà những vị nầy (Vô Vi ), ra đời giúp đỡ giống con. Chắc chắn là Bác Búa luôn cả 

nhóm.  

Vô Vi có rất nhiều người tu thành đạt. Không phải một mình con.  

Thành Lợi giải tỏa thắc mắc chung 

Thí dụ: Cô Bác có đứa con, Anh Chị có đứa em nhỏ. Nó đi học đàng hoàn. Nó ra trường làm Bác 

Sĩ không lương. Cô Bác nghĩ sao về con của Cô Bác hoặc Anh Chị nghĩ sao về, em của Anh Chị.  

Không lẽ Cô Bác búa con Bác, không lẽ AnhChị mắn, em của mình sao?. Mình hãnh diện con và 
em mình. Đúng không! 

 Cô Bác xem con: Thành Lợi, như là con cháu ruột của Cô Bác, Anh Chị xem: Thành Lợi 

như là em ruột của mình thì nó vui không. Con là người tốt mà. Nhìn lại, con có làm hại ai 
đâu. Giúp người tu, trị bệnh….thậm chí con còn giúp cho thế giới…bớt nạn tai. 

Bác và Anh Chị nên thương con, và tội nghiệp cho thằng con và thằng em ngu dại. Làm việc 

cho Vô Vi, trị bệnh giúp người vô quái ngại.   

Ở Trong Vô Vi con là con, em của Cô Bác Anh Chị. Con có nói nhiều lần. 

 Con nói cho Bác nghe, Công ty quốc tế phục vụ nhà hàng. Mời con vào ghi tên tham gia 
cho công ty của họ. Không cần làm việc. Mỗi năm họp, tổng kết sổ sách 2 lần. Họ cho con 

10% tiền hoa hồng hằng năm. Con từ chối. Con không phải là hạng tham vọng như 

mình nghĩ. Con trị bệnh con còn không lấy tiền. Con in sách con biếu không.  

Con là người ngu dại nhứt. 

Người ta chửi con, đánh đập con, người ta hăm giết con. Người ta xỉ nhục con, người ta 

xỉ nhục luôn cả Vô Vi. Con dám đứng ra gánh chịu.  

 Con dám tự hào con là Vô Vi chánh gốc. Ai nói gì, cứ nói, cứ đến. Buồn lo khổ 

hận. Khỏi có ngại gì hết. Con giúp dùm cho. 

 Cửa Vô Vi tiếp đãi mọi người, không lương.  
 Vô Vi là phải quang minh chánh đại.  

 Vô Vi không khuất phục một ai. 

 Vô Vi không vị nể một ai.  

 Con kính trọng mọi người, mọi nơi, mọi giới. 

Hiểu lầm con thôi. Hiểu lầm khổ lắm.  

 Khổ cho mình và khổ cho người. Cả hai ngốc đầu không nổi. 

Ai hiểu lầm nói sấu Vô Vi, con cũng chuyển cái điển, trị bệnh cho họ, để họ thức tâm.  

Thậm chí con còn hốt phân dùm bạn đạo. Cái búa của Bác chém một cái là chết, bay đầu, buá 

của Bác dính máu. Người ta không chết cũng phải điên, khi Bác buá. Bác muốn con rửa dùm 
cái buá dính đầy máu không. Con sẽ dùng điển rửa dùm cho. Con sẽ biến cái buá của Bác hết 

máu dơ. Con dám hứa như vậy, nếu Bác cần.  

Kính Lời 

Thành Lợi 
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Bạn đạo hỏi Thành Lợi, chưa kịp trả lời. 

Từ từ con có thì giờ, con sẽ giải thích cho Cô Bác Anh Chị. 

Kính Lời 
 

 

 

219. Hỏi; Cửa Vô Vi tiếp đãi mọi người, không lương là sao?. 

Đáp: Dạ thưa; Cửa Vô Vi là cửa chung cho mọi người tới. 

Cửa nầy là cửa thiên cung 

Ai vô cũng tiếp giúp người khổ đau  

Tình nầy thành thực gởi trao 

Cho người nhân thế cảm giao Thiên Đàng 

 

 

 Triết Học Vô Vi 

Bất khả, bất tín; bất khả, tận tín 
Niềm tin là quan trọng

 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 

Hôm nay con chia sẽ đề tài khó khăn khi mình tu gặp phải, một tỉ người tu gặp phải. Từ xưa tới 

giờ khó khăn trong tu học. 

Con sẽ cố gắng làm minh bạch vấn đề nan giải từ xưa nay. Thì đời sau thế hệ sau đỡ mất công 

tu học.  

Khi đang tu, mình không bao giờ tìm ra, nghĩ ra. Tại sao?. 

Dạ thưa; Là gì cái thói quen suy nghĩ, chất chứa, trong óc. Khi gặp một vấn đề gì là phải suy 

nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Suy nghĩ, đâu có ra lời Phật đâu mà suy nghĩ. Thói quen cả ngàn 

năm nay như vậy. 

Trong lúc đang tu học. Cái tâm của mình là Phàm. Mà mình dụng Phàm tâm, xét lời chơn lý 

của Phật. Phàm tâm làm sao, xét nổi. Rồi bán tính, bán nghi. Cả tỉ người. 

Cái Phàm tâm của con người mình có một chút xíu à. Mình vô tình không hiểu hết, Phàm tâm 

của mình là sao. Tu mà không tu, mà mình đi xét lời chơn lý của Phật đúng hay sai. Nó có cái 

lộn ngược mình không để ý hiểu.  
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 Là mình xét là người lớn, xét lời chơn lý Phật. 

Mình làm ngược đời. Người nhỏ mà đi xét người lớn, làm sao xét ra. Mình cứ dụng phàm 

tâm hoài. Tu hoài gặp khó khăn, tìm không ra. Hành không tới đích. Nửa chừng bỏ. 

Thí dụ: Ở ngoài đời mình là tội phạm, Ông quan toà, xét tội mình. Hay mình xét tội quan toà. 

Cô Bác Anh Chị chưa thấy; Mình là một tội hồn.  

Mình cứ tưởng mình là ông nội, thầy cha mẹ, anh chị cả không à. Mình tu mà mình biết được 

mình là một tội hồn. Mình mới ớn óc. Hết dám làm cha thầy hay anh chị cả. 

Người mà chưa biết chính họ là tội hồn. Họ cứ muốn làm ông nội, cha thầy anh chị cả. 

Tuỳ theo mỗi tri giác phần hồn nghe qua, thức tâm tu cho chính mình. Làm sao tu cho giải tội. 

Mình là tội hồn chưa hoàn tất. 

Kiếp nầy mình cũng nhìn thấy mình là tội hồn, đâu có cần chờ kiếp sau mới thấy. Kiếp nầy mình 

tu, không đàng hoàn thì khi chết sẽ thành ma qủi.  

Mình thành cái gì ở hiện tại, mình cũng biết. Tương lai kiếp sau, mình sẽ vậy.  

Sống sau, chết vậy. Mình đem theo được cái ở thế gian mình làm, trình diện cho oan hồn, trước 

đây mình hại. Trình diện cho U Minh Giáo Chủ xét tội. 

220. Hỏi: Ma qủi là sao, xin chỉ rõ, thật tình tôi không biết?. 

Đáp: Dạ thưa: Ma qủi là người vừa chết, biến thành ma qủi, có răng nanh, lưỡi nhọn, sát phạt, 

giết hại, hút máu, ăn xương. 

221. Hỏi: Làm sao để thoát khỏi cái phàm tâm, khi tu bị kẹt ?. 

Đáp: Dạ thưa; Mình học chơn lý Phật là chỉ có HÀNH thôi chứ đừng có lấy tâm phàm mà xét lời 

chơn lý Phật. ( Xét chơn lý Phật không bao giờ ra, cả tỉ người đều bị ). 

 Cô Bác HÀNH tới đích lời Phật thì sẽ GIÁC NGỘ. 

Nên người ta nói ” Bất Khả Luận Bàn „ lời chơn lý của Phật là vậy. Bất Khả Luận Bàn, có 

nghĩa là “ KHÔNG THỂ BÀN THÊM NỬA” mất thì giờ cho mình. 

 Cái khó khăn hiện giờ người tu ai cũng gặp và nghi ngờ.  

 Ai là chơn lý Phật THIỆT và ai là chơn lý Phật GIÃ . 

Đi tu, mong người giải thoát, thành đạo giúp mình. Mà mình gặp những người MANH SƯ quá 

nhiều. Thành ra chán nản. Bất khả, bất tín; bất khả, tận tín “. 

 Người thì có người tốt người sấu. Không phải mọi người, ai cũng sấu.  

 Đi tu cũng có người tốt người sấu. Không phải mọi người tu, ai cũng sấu hết. 

Còn vấn đề Cô Bác không biết; Sư nào tu thật, Cha nào tu giã. Con chỉ cho Cô Bác thấy.  

Nếu Ông Thầy nào tu thật, hiểu biết, thông đạo: Mình kêu Ổng nên;Trình Luận Án Tu. Ấn 
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Chứng Phật, kinh điển ra. 

Luận Án Tu. Ấn Chứng Phật, kinh điển. Ông Tư; Ông Tám đều có. Ai tu chứng đắc đều 

phải có. Con cũng không ngoại lệ.  

Luận Án Tu; Ấn Chứng Phật là gì?. Là kinh điển, sách vở Ông Tư và Ông Tám viết.  

Hội Đồng Cô Bác xét. Các môn phái khác cũng có thể áp dụng chung. Đạo nào cũng phải có. Để 

khỏi bị gạt. 

 Khoa học Di Đà xuất hiện. 

Kỳ nầy có con giúp đỡ cho Cô Bác Anh Chị thấy tận gốc Manh Sư. Lời nào chơn lý Phật thiệt, lời 

nào chơn lý Phật giã, manh sư sẽ không còn tái diển và xuất hiện. 

•  Manh Sư không có ấn chứng Phật, kinh điển Phật. 

Việc đạo cũng giống như việc đời. Ở đời mình đi học cấp cao. Khi tốt nghiệp phải trình LUẬN 

ÁN. Khoa học hội đồng giám khảo CHUẨN DUYỆT. Đúng không?. 

ĐẠO cũng phải vậy; Trình LUẬN ÁN TU. Ấn Chứng Phật, viết ra.  

Chữ viết sẽ là đại diện con người. Khoa học dùng chữ nghĩa xác nhận. Kinh điển, cũng viết toàn 

là chữ viết. 

Không có còn nói miệng. Cô Bác Anh Chị về sau, cầm luận án, ấn chứng xét người. 

Thời đại văn minh: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam ra đời.  

Giúp cho Cô Bác Anh Chị, không còn bị lừa trên lãnh vực tâm linh. 

Con là người có đi học ở đời, học ở đạo đàng hoàng, mình không thể nào gạt nhau, cho nền văn 

minh nhơn loại không phát triển.  

Ngoài thế giới hiện thời mình đang sống, sau khi mình chết, còn thế giới Thiên Đàng bên trên.  

Tu học sẽ được lên thế giới bên trên rõ ràng. Rồi Bác mới chứng nhận, Thiên Đàng có, Thế Gian 

có và Địa Ngục có. 

 Đi tu phải đặt Niềm Tin tuyệt đối, khi đã xét rồi. Niềm Tin là quan trọng. Tu mà Bác 

nghi ngờ, bán tính, bán nghi, làm sao Bác tu. 

Ở đời mà Bác cứ nghi ngờ bạn Bác, ông Tổng thống Obama sấu, làm sao Bác làm việc chung. 

Bác không biết người ta, chứ người ta biết Bác. Ông nầy còn bán tính, bán nghi, ai mà giao cho 

bửu bối. 

Đi tu nên thắc mắc hỏi, đừng có im lặng làm thinh, nghe manh sư thuyết đạo. 

Kính Bút 

Con, Lê Thành Lợi 

Con viết bài nầy con tặng cho Bác TA. Bác có muốn thử điển không, con sẽ chuyển cái điển của 
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Ông Tám cho con, chuyển cho Bác thiền nhẹ nhàng. Nếu Bác TA muốn thử điển.  

Kính Lời 

 
  

NGUYÊN TẮC 1 

 
HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC ( diệt 

tham dục…… ) 

 

ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 
 

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 

Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 
Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 

 
Lê Thành Lợi 

 

NGUYÊN TẮC 2  

 
Nghịch Đời # Thông Đạo 

 

________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 3 

 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 
________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC 4 
 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 

 
NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 
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Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có 

những chứng bệnh như là:  

Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang 

thôi.  

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


