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SỐ 228 NGÀY 21  THÁNG 02 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. 

 
 

HIỆN HÌNH 
 

Kệ 

 

Nhìn xem thiên hạ, rất đáng thương 
Chen chân trong chốn, tạm trần hồng 

Ghanh ghét hận thù, trong biển lửa 
Phát ra nguồn cảm, của con tim 

 

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. 

1885. Hỏi. Cái gì làm cho mình bị bệnh?  

1886. Hỏi. Muốn cho đừng bị bệnh và không bị người hại, mình phải làm sao ?  

1887. Hỏi. Dù là cao tăng, tỉ phú hay tổng thống cũng bị bệnh và bị hại là sao  ?   

1888. Hỏi. Tu làm sao hết trược ?  

1889. Hỏi. Hình dạng làm sao biến đổi ?  

1890. Hỏi. Tâm kinh là sao ? 

1891. Hỏi. Người tu Vô Vi giải thoát về đâu ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2018 
 

1885. Hỏi. Cái gì làm cho mình bị bệnh? 
 
Đáp: Dạ thưa. Cái miệng, nó làm mình bệnh, ăn nhiều, ăn chận, ăn bậy, nói nhiều, nói xàm, 

chỉ trích, chê bai, thọc mạch, nịnh hót, lẻo méo, tài lanh, làm khôn, phát ngôn không cẩn thận, 
hồ đồ, nghe gì, nói nấy.v.v.   

 
Bao nhiêu cực hình đó, mà cái miệng, không nghỉ ngơi, nó cứ tuông chảy ra suốt ngày những 

cái không cần thiết, rồi ăn vô cũng suốt ngày, ba cái tầm bậy. Mà mình chủ nhân ông không 
hay biết.  
 

Cái miệng tầm bậy, tu không tốt, thì nói ra một lời chua chát, thị phi, người ta cũng bệnh, cũng 
chết.  

 
Tôi thấy nhiều người bị hại và bị bệnh, vì cái miệng của mình và cái miệng của người khác.  
 

Thần khẩu hại xác phàm.  
 

 
Kệ 

 
Người ta bị bệnh, bởi miệng mình 
Bao nhiêu thứ độc, cũng dồn vô 

Độc tố trong người, không lối thoát 
Thế nên phát bệnh, hại tâm can 

 

 
 

Odense, ngày 13/02/2018 

 
1886. Hỏi. Muốn cho đừng bị bệnh và không bị người hại, mình phải làm sao?  
 

Đáp: Dạ thưa; Mình đừng làm những gì, hại ai. Một lời nói xấu, một ánh mắt, soi bói, cũng làm 
cho mình và người khác bệnh. Muốn không bệnh thì mình nên trồng cây Đức Hạnh.  

 
Anh không tu hay tu không mở huệ, thì anh sẽ bị hại và bị bệnh, như nhiều người đã bị, dù là 
cao tăng, tỉ phú hay tổng thống.  

 
Còn như anh tu thiền, ánh sáng từ bi Nhật Quang Phật, sẽ chiếu thì anh không mắc phải, những 

căn bệnh ngặt nghèo.  
 

  
Kệ 
 

Cây đức hạnh, ngàn năm không héo 
Nó chỉ cần, dung dưỡng âm dương 

Thế nên khổ nhục, ở trong lòng 
Vui cười tự tại, tu thiền sẽ qua 

 

 
 

Chửa trị bệnh náo loạn tiền đình 
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Odense, ngày 14/02/2018 

 
1887. Hỏi.  Dù là cao tăng, tỉ phú hay tổng thống cũng bị bệnh và bị hại là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa; Miệng người đời, rất nguy hiểm. Và miệng người đạo, cũng rất nguy hiểm, tu 
chưa giải thoát thì cũng giống như miệng người phàm.  

 
Chê đạo nầy tà, đạo kia tà, nói đạo nầy xấu, đạo kia xấu.  

Càng tu cao, càng tạo tội. Chê người ta tà, chê người xấu, là khẩu nghiệp. Thì bệnh là do cái 
miệng. 
 

Ai tu sao, mặc kệ họ, họ đâu có làm xấu ai, mắc mớ gì, mình nói. Sợ người ta bỏ đạo, nên nói 
xấu, cho người khác nghe theo.  

 
Trên đời nầy nó có tám vạn, bốn ngàn pháp môn để tu.  
 

 
Kệ 

 
Miệng người nguy hiểm, khó mà tin 

Miệng tu độc ác, cũng khó lường 
Tâm dạ con người, không trung chánh 

Miệng thì thờ Phật, dạ tâm ma 
 

 

 

Odense, ngày 15/02/2018 

 
1888. Hỏi. Tu làm sao hết trược? 

  
Đáp: Dạ thưa. Mình phải dùng điển quang của Phật truyền trong pháp Vô Vi Điển Quang 

Trường Sanh Học. Mỗi ngày mình phải thực hành thì tự động cái pháp nầy nó sẽ mở cho mình. 
Nếu mình thực hành đúng đắn, thì tâm nguyện của mình sẽ động đến lòng Trời. Lòng mình và 
lòng Trời giống nhau. Tâm nguyện mình tu tốt thì sẽ ngộ Ổng. Ngài không có cách xa mình.  

 
Chỉ sợ mình có lòng kì thị, thì không ngộ được Ngài. 

 
Sỡ dĩ con người ta, tu không ngộ Thượng Đế, tại vì cái tâm tu bất chánh. Giành đạo, chứ không 
thực hành đạo. Mà đạo ở đâu thì người ta không biết. Đạo bên trong, nội tạng, chứ không 

phải bên ngoài.  
 

Cái gì giác ngộ, cái tim, gan, thận, máu huyết, sớ thịt, nó tu, nó cảm nhận và thần hồn giác 
ngộ. Khi nào mình thực hành đúng pháp. Thì đạo nó nằm ở bên trong lòng.  
 

Tu ở bên trong, chứ không phải tu ở bên ngoài. Tu bên ngoài là Hữu Vi. Hữu Vi là chức sắc, hình 
tượng. 

 
Tưởng là đạo trong sắc tướng, nên tu hoài không ngộ Thượng Đế. Nên người ta nói, Hữu Vi thì 
sắc tướng. Sắc tướng thì hoại nát, thấy rõ ràng, mà người ta không giác ngộ.  

 
Mơ sắc tướng làm sao giải trược. Trược nằm trong sắc tướng, rồi sắc tướng xâm nhập vào tim, 

gan, tì, phế, thận, máu huyết và khối óc. Thì đó là điển trược.  
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Kệ 
 

Ai ai cũng trược, ẩn trong người 
Khối óc con người, bị lún sâu 
Ở trong khối trược, ngày càng nặng 

Ngũ tạng quân bình, điển hòa tan 
 

 

    
Giải bỏ sắc tướng, tâm thân quân bình 

 

 

 
Odense, ngày 16/02/2018 

 
1889. Hỏi. Hình dạng làm sao biến đổi? 

 
Đáp: Dạ thưa. Hình dạng mình có thể biến đổi, bằng cách mình, dùng tâm điển hành thiền 
NIỆM PHẬT, để khai mở ngũ tạng ở bên trong. Bởi vì ngũ tạng, cần sự thanh lọc tuần tự, do chủ 

nhân ông dạy bảo. Có lòng thành, cầu đạo thì sẽ đạt.   
 

Thời đại mới, mình phải tu, điển, tâm và thân thì hình dạng mình biến đổi, có thể nói 
phản lão hoàn đồng. Tu trẻ trung và mạnh khoẻ lại, nhờ tu luyện luồng điển bên trong.   
 

 
Kệ 

 
Muốn cho hình dạng, được khí tinh 

Tu luyện bên trong, phải kĩ càng  
Bụng dạ của mình, không tham có 
Phải dùng mật niệm, dụng tâm kinh 

 

 
 

 
Odense, ngày 17/02/2018 

 
1890. Hỏi. Tâm kinh là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tâm là tâm hồn, còn kinh là dây thần kinh.  
Dây thần kinh, do điển chuyển chạy thông suốt. Thế nên mình phải tu thiền. Tu thiền thì cũng 

không khác gì, tu theo Phật. Tu theo Phật là luyện tông chỉ của Phật truyền. Mà người ta ghi 
chép cho mình thực hành để đạt.  

 
Sau khi thực hành theo tông chỉ thì tâm phàm, chuyển thành tâm Phật.  
Phật có điển quang, dùng tâm điển, để khai thông trí tuệ.  

 
Trí tuệ của con người sáng, nhưng mà bị chìm sâu, trong tham dục. Nên con người mất sáng 

suốt và bệnh hoạn. Mượn kỹ thuật người đi trước, khai sáng mình, để khỏi tốn thì giờ. Tại vì thời 
gian hạn hữu ở thế gian có hạn. Mai nầy, mình sẽ bệnh và sẽ bị cám dỗ theo ô trược của dòng 
đời, tham dục.  

 
Muốn có tâm kinh, mình phải dụng tâm điển. Thì mới hiểu tâm kinh. 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 5 
 

Như mình nói câu. Như Thị Hoá Văn thì đó là tâm kinh, nhưng tâm có điển, nó mới hoá ra văn.  

 

 

Kệ 
 

Tâm linh chủ trị, thân xác mình 
Thế nên dùng điển, mới khai kinh 
Tâm điển trong người, mình bộc phát 

Phát ra hừng sáng, cõi Hư Không 
 

       

 
 

 

Odense, ngày 18/02/2018 
 

1891. Hỏi. Người tu Vô Vi giải thoát về đâu?   
  
Đáp. Dạ thưa. Người tu Vô Vi giải thoát thì về tới cõi Vô Vi Niết Bàn. Chỗ nầy cảnh tối cao, các 

cao tăng, phương trượng cuối cùng, mong mỏi, tới cảnh giới tối cao Vô Vi Niết Bàn. Nhưng mà 
tiếc thay, hiện tại, họ không tu Vô Vi, thì làm sao tới cảnh tối cao niết bàn. HẮC BÌ PHẬT.  

 

 

Kệ 
 
Tu hành phải học, ở ngay tâm 

Phật khuyên từng chữ, nhớ thực hành  
Cứ thế mà làm, không suy nghĩ 

Nghĩ chi cho mệt, trí tâm ta 

   

     
 

Tâm phàm hay suy nghĩ, càng suy nghĩ, nghĩ cũng không 
ra. Mình muốn đạt thì ngậm miệng hành.  
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

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

 

Song ngữ Việt / Danmark 

TRỊ BỆNH UNG THƯ RUỘT 

LUYỆN BAO TỬ VÀ BỘ RUỘT ĐỂ SỐNG LÂU 

 
Kính thưa quý vị 

 
Tôi đã nói qua Bộ Ruột và Bao Tử của mình rất 
quan trọng, mình có thể luyện nó, để tránh 

bệnh Ung Thư, Yếu Bao Tử, đau Bao Tử. 
Nhưng mà nhiều người không tin, mình có thể 

luyện nó. Họ lại tin vào thuốc và Bác Sỹ.  
 
Thuốc và Bác Sỹ không có giúp Bao Tử và Bộ 

Ruột mình mạnh khoẻ, mà trái lại, thuốc nó 
làm cho Ruột và Bao Tử càng ngày yếu thêm. 

 
Khi mà tôi nói mình có thể luyện Bộ Ruột và 
Bao Tử, để ít bệnh và sống lâu. Có nhiều người 

họ không thích, những gì tôi truyền đạt, họ 
cho tôi là thằng khùng.  

 
Tôi tu thiền, tôi luyện đạo, tôi giác Ngộ ra, và 
nói những điều chơn lý, để giúp đỡ cho mọi 

người sống lâu và ít bệnh tật.  
 

Ngoài ra tôi không có lập mưu, kiếm tiền. Tôi 
chỉ cống hiến không, cho những người yêu 

thương thân xác, muốn sống lâu.  
 
Khi người già, lớn tuổi, ăn ít, uống ít, khó ngủ, 

khó tiêu hoá, Bao Tử yếu, Bộ Ruột bị ung thư, 
họ mới hiểu ra. Tôi nói sự thật. 

 
Mình có thể luyện Bộ Ruột và Bao Tử cho khoẻ 
mạnh.  

 
Sỡ dĩ con người ta, lúc lớn tuổi, ăn uống khó 

khăn là Bộ Ruột, làm việc cẩu thả rất nhiều 
năm, cả đời người. Thêm vào đó, mình không 
tập luyện Bộ Ruột và Bao Tử.  

 
Tới lúc Bao Tử yếu, ăn uống khó khăn, 

mình cũng vẫn còn cơ hội để luyện, để gia 
hạn tuổi thọ.  
 

Khi mình luyện thiền, hít thở điển quang, uống 

 

 
 

Ruột và Bao Tử cần thanh lọc 
 

 

 
 

Không tu luyện, ai cũng bị yếu Bao Tử, 

đau đường ruột, khó ăn uống, khó tiêu 
hoá, ngủ không an giấc 

 

 
 

Tu thiền, hít thở điển quang, uống thuốc 

Phật thì Bao Tử và Bộ Ruột khoẻ mạnh 
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thuốc Phật thường xuyên, thì Bao Tử và Bộ 

Ruột, chắc chắn sẽ phục hồi nguyên lực.  
 

Nguyên lực phục hồi thì quý vị ăn ngon, ngủ 
an giấc. Đi đại tiện dễ dàng, bởi vì Bao Tử và 
Bộ Ruột được quý vị chăm sóc.  

 
Mình phải chăm sóc cho Bộ Ruột mình sạch sẽ, 

và hanh thông. Bằng cách hành thiền và uống 
thuốc Phật thường xuyên, mỗi ngày.  
 

Quý vị, nghe qua, rồi bỏ, mà không thực hành 
thì uổng cho một đời người. Có của quí, Trời 

Phật ban, mà không biết xài.  
 
Khi mà bệnh, nó tốn cả gia tài, mà bệnh không 

hết. Tiền mất, mà tật vẫn mang.  
 

Gia tài lớn nhất của con người là Sức Khoẻ 
và Điển Năng. Mà cái nầy, nghèo, giàu, ai 

hành cũng đạt. Không có kì thị, tôn giáo 
hay chủng tộc.  
 

Quý vị thực hành thiền thì quý vị sẽ nhận được 
sự chiếu cố của Phật Tiên, hổ trợ cho quý vị có 

sức khoẻ dồi dào.   
 
Phật Tiên sống cũng nhờ nguyên điển của 

Thượng Đế ban cho. Nếu quý vị thực hành thì 
quý vị, không khác nào Phật Tiên.  

 
Bài nầy tôi chủ yếu nói về Bộ Ruột và Bao Tử. 
Mình có thể luyện nó cho khoẻ mạnh thêm.  

 
Quý vị, tu thiền thì Bao Tử và Bộ Ruột của 

mình sẽ khai mở. Sau nầy sẽ tránh bệnh Ung 
Thư.  
 

Mình phải uống nước lạnh Vô Vi, nước Âm 
Dương mỗi buổi sáng, để thanh lọc bộ ruột 

và máu huyết.  
 
Khỏi bị bệnh Ung Thư Mỡ, Ung Thư Máu, Ung 

Thư Óc, Ung Thư Tim.  
 

Ung thư Mỡ, Ung Thư Máu, Ung Thư Óc, Ung 
Thư Tim là do Bộ Ruột dưới nầy, không thanh 
lọc, sạch sẽ, yếu kém điển quang.   

 
Bộ Ruột mình tu thiền khoẻ mạnh thì phần 

trên an toàn.  
 

Mình phải tu thiền căn bản, phần Hạ Thừa cho 
khoẻ mạnh. Ai tu cao, nói cao, họ bệnh trước.  

 

 
 

Quét dọn bộ Ruột bên trong và ngoài  

 

 
 

Thiền điển quang sẽ tránh khỏi 
 

 

 
 

Bao Tử và Ruột khoẻ, hết trược 
 

Trống lòng đầy bụng, là giềng mối 
Vạn sự quay về, diệt chữ tham 
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Mình tu thấp, tu dưới nầy, tu làm sao cho khoẻ 
Bộ Ruột, khỏi uống thuốc thì hay.  

 
Quý vị phải thiền Vô Vi điển quang trường 
sanh học, luyện về ĐIỂN, TÂM VÀ THÂN 

ĐẠT QUÂN BÌNH.  
 

Thời đại mới, học phương pháp mới nhanh 
hơn và thực tế hơn.   

 

 

 

 
 

Điển, Tâm, Thân quân bình, tôi đo độ 

stress, tham, sân, si, 1%.  
 

Apps tên là stress check 

Dùng program nầy để đo thầy tu 
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

Thực hành Uống Nước Lạnh Vô Vi, nước lạnh Âm Dương Trị Ung Thư Ruột và Bá Bệnh 

 
DRIK AM-DUONG VOVI’S VAND 

Nr. 121 
 

Dette vand behandler flere sygdomme 

Så husk altid at bruge 
Koldt vand om sommeren 

Og varm drik om vinteren 
 

Dette er princippet om tolerance 
Afhængig af sæsonudsving, naturens harmoni 
Sind og krop vil være naturlige 

Hver morgen husker du at bruge vand 
 

Før vi drikker Am-duongs Vo Vi vand 
Bør vi først øve Buddhas medicin 
Og derefter lave Buddhas motion ved at bøje 

os 
For at reducere blod, had og 

vrangforestillinger  
 
Derefter drikker vi vand  

To eller tre små glas vand, som koster ingen 
ting 

Det er ca. 400 - 600 ml 
Sådan ændrer vi en masse magt og energi 
 

Mennesker vil øge 
Mental fitness og krop blidt 

Derfor vil vi træne ordentligt 
Den kærlighed vil jeg dele  
 

 
Den første: forandring af vores blod 

Fra ondt blod til godt blod 
Den anden: behandling af tør hud 
Huden ser godt ud og gør dig selv mere frisk 

 
Den tredje: opløsning af hård mave 

Når vi drikker vand og får god afføring 
Så ændrer vi vores oprigtighed  
Bunden af tarmen er ikke beskidt mere 

 
 

Den fjerde: hjernen er ikke ensom mere 
Sygdomme reduceres ved at træne meditation 

 

 
UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG VÔ VI 

Nr. 121 
 

Nước nầy trị những tai ương 

Thế nên phải nhớ, mà dùng luôn luôn 
Mùa hè nước lạnh nên dùng 

Mùa đông uống nước ấm, nhớ mà đổi thay 
 

Đây là định luật dung hòa 
Tùy mùa thay đổi, cho hòa thiên nhiên 
Thân người sẽ được tự nhiên 

Cứ vào buổi sáng mà ta nhớ dùng 
 

 
Trước khi uống nước Âm Dương 
Ta nên uống thuốc Phật Đà trước tiên 

Và thường lạy Phật thật siêng 
Để cho máu huyết, sân si giảm nhiều 

 
 
Xong rồi thì uống nước vào 

Hai, ba ly nhỏ, có chi là nhiều 
Khoảng chừng 400 - 600 ml 

Làm ta thay đổi, rất nhiều điện năng 
 
 

Con người sẽ được gia tăng 
Tinh thần thể lực, toàn thân nhẹ nhàng 

Thế nên trật tự đàng hoàng 
Hành đi sẽ được, tình nầy chia sang 
 

 
Thứ nhứt: là đổi máu mình 

Từ nơi máu xấu, trở thành tốt tươi 
Thứ hai: là trị da khô 
Làn da sẽ tốt, cho mình tươi thêm 

 
Thứ ba: là ruột khó thông 

Uống vào sẽ được, giải ngay ruột già 
Thế nên đổi tánh thật thà 
Từ trong đáy ruột, không còn bợn nhơ 

 
 

Thứ tư: Óc chẳng bơ vơ 
Bệnh tình thuyên giảm là ta tu thiền 
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Den femte: blidt skifter sindet 

Ikke mere så aggressivt som tidligere 
 

Dette vand er Am* og Duong*vand 
Det er svært at finde, og jeg forklarer det 
tydeligt 

Derfor behøver vi ikke diskutere 
Vi bruger det som Buddhas velsignelse 

 
Menneskers dydige gavmildhed 
Skyldes meditations energi 

Sindet vil være i fred 
Ved *at tu sind og krop, vil vi komme i Himlen 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le  

 
 

*Am og Duong vand= koldt og lidt varmt vand 
 

*Am og Duong energi = negative og positive 
energier 
 

*at tu = at reparere sind og krop, at lære sind 
og krop at kende 

 
 

Thứ năm: đổi tánh hiền lành  

Không còn hung dữ, như ngày xa xưa 
 

Nước nầy là nước Âm- Dương 
Khó mà tầm được và ghi rõ ràng 
Thế nên Cô Bác khỏi bàn 

Cứ hành là được, phước nầy Phật ban 
 

 
Con người phúc đức giàu sang 
Là nhờ tu tịnh, pháp thiền Điển Quang 

Tâm tư người sẽ bình an  
Tu tâm sửa tánh, sẽ sang Thiên Đàng 

 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê  
 

*Nước lạnh âm dương. 
 

*Điển Âm và Dương  
 
 

*Tu có nghĩa là tu bổ tâm và sửa tánh 
Tu có nghĩa là kiến tánh minh tâm 

 
 
 

 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 
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