SỐ 230

NGÀY 11 THÁNG 03 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.

THANH LỌC
Kệ
Pháp thiền căn bản, đạt điển quang
Trước tiên thanh lọc, ở hạ thừa
Giải bỏ giận hờn, trong bao tử
Ruột mình ngay thẳng, chẳng cần tham
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.
1901. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, tại sao phải thanh lọc bộ ruột và bao tử ?
1902. Hỏi. Người khác tu, thượng thừa, đại thừa, còn Vô Vi, tu hạ thừa là sao, có đúng không ?
1903. Hỏi. Người ta nói, trong người mình có tam độc, tam độc đó giết chết mọi sanh linh, vậy
tam độc đó là gì, xin giải thích ?
1904. Hỏi. Sự ác trược nầy, làm sao giải hết ?
1905. Hỏi. Trước khi thanh lọc ruột thì phải ăn chay, ăn chay rất khó, có cách nào giúp cho ?
1906. Hỏi. Gia tài lớn nhất của con người là gì ?
1907. Hỏi. Điển quang là gì ?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/03/2018
1901. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, tại sao phải thanh lọc bộ ruột và bao tử ?
Đáp: Dạ thưa. Bao tử và bộ ruột là phần điển trược nặng nhứt, chứa đựng nhiều cặn bả, bao
nhiêu đời, bao nhiêu năm.
Mình cần phải thanh lọc bằng thuốc tây và điển quang, thì mình không còn nghi ngờ, là mình bị
trược. Mình thanh lọc thì thiền nó có kết quả tốt hơn, tu nhanh hơn và nhẹ hơn.
Dùng thuốc và điển quang cuả Phật, thì thanh lọc một lần sẽ sạch. Ăn chay vẫn còn trược.
Kệ
Điển quang đốt cháy, trược trong lòng
Bạn phải ngồi thiền, tự hướng vô
Tu tâm thanh lọc, bằng điển giới
Ở dưới hạ thừa, quyết phải trong
Odense, ngày 03/03/2018
1902. Hỏi. Người khác tu, thượng thừa, đại thừa, còn Vô Vi, tu hạ thừa là sao, có đúng không?
Đáp: Dạ thưa; Ai tu đại thừa, thượng thừa, hay kệ họ. Mình lo sao hạ thừa, bao tử, ruột già
mình khoẻ mạnh, trong sạch, đó là đường lối căn bản tu hành của KHOA HỌC DI ĐÀ hiện nay.
Anh xây nhà thì xây móng cho chắc thì cái nhà nó mới kiên cố, gió không lay, bão không sợ và
động đất cũng không sờn.
Tu cũng không khác, muốn cho tâm linh vững chắc, đời đời bất diệt, mình phải xây ngay phần
hạ thưà. Nửa sao nầy tâm linh có thế đứng trong càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ cũng có ba
đẳng cấp. Hạ Trung Thượng đàng hoàn.
Kệ
Đường mòn Đức Phật, đã đi qua
Chỉ lối cho ta, giải trược tà
Nó ẩn trong người, ngay bao tử
Hít thở cho nhiều, giải độc ra

Hít thở điển quang (uống thuốc Phật)

Odense, ngày 04/03/2018
1903. Hỏi. Người ta nói, trong người mình có tam độc, tam độc đó giết chết mọi sanh linh, vậy
tam độc đó là gì, xin giải thích?
Đáp: Dạ thưa; Sự thật thì có một độc thôi. Đó ác độc.
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Nhưng cái ác độc nầy, nó sanh ba cái ác trược khác. Đó là Tham Sân Si, người nào dính vào ba
cái độc nầy, ai cũng buồn, ai cũng bệnh và chết. Mình nên tu thiền điển quang để giải ra tam
độc. Tam độc đó nó có sức hút mãnh liệt, ai cũng si mê, điên khùng và rối loạn. Đó là do dây
thần kinh, tâm linh mình xáo trộn và mang nhiều độc tố. Anh tu thiền điển quang cuả Phật thì
giải chất độc ra, một cách nhẹ nhàng.
Kệ
Tham thì thâm độc, sát hại nhau
Sân thì điên loạn, sẽ đau đầu
Si thì ngu muội, sẽ bệnh đau
Tu thiền sống thọ, khỏi sầu đau

Tham thì thâm độc, tham thì sát hại nhau
Odense, ngày 05/03/2018
1904. Hỏi. Sự ác trược nầy, làm sao giải hết?
Đáp: Dạ thưa. Những độc tố nầy. Nó từ trong mình biến ra và nó từ bên ngoài xâm nhập vào.
Trong người mình có trược, nên dù là bác sĩ cũng phải bị bệnh tim, gan, thận, tai biến,
cancer,v,v,. Trược bên ngoài xâm nhập vô. Đó là điển tà ma, xúi dục làm những chuyện bất
chánh, ác trược.
Anh tu thiền, anh luyện điển quang thì sẽ giải. Cũng như tôi nói, anh giải từ hạ thừa đi lên.
Dần dần tích tụ thành một khối điển quang. Trược biến thành thanh.
Kệ
Trược nầy phải giải, ở ruột gan
Để cho độc tố, khỏi hoành hành
Khối óc của mình, thanh thản tốt
Dần dần tích tu, khối thanh quang

Odense, ngày 06/03/2018
1905. Hỏi. Trước khi thanh lọc ruột thì phải ăn chay, ăn chay rất khó, có cách nào giúp cho?
Đáp: Dạ thưa. Bạn phải hít thở điển quang ( uống thuốc Phật ) nhiều lần và thường
xuyên. Thì ăn chay dễ dàng. Lúc nào thở cũng được, đi đứng nằm ngồi.
Nhiều người trong lúc làm việc mệt mỏi, nhứt đầu, chóng mặt, suy nghĩ lung tung.
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Tôi chỉ họ luyện hít thở luôn trong lúc làm việc. Họ làm, thì khoẻ ngay.
Điển Trời Phật giúp. Không cần thiết phải chờ về nhà thở hay tu. Mình có thể tu và thở, ngay
trong chỗ làm.
” Nhứt cử lưởng tiện. Đời Đạo song tu.”
Trước khi thở, Bạn phải ra lệnh, nói thầm, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.



Dùng mũi, hít vô, thì bụng phình ra.
Và thở ra, thì bụng xẹp lại.

Trước khi thở, phải xả xẹp hết hơi trong bụng. Thì tự động, hơi thở, vô và ra dễ dàng.
Cách hít thở điển quang trường sanh học, là tập hít thở theo Phật.
Bắt đầu đếm số 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1
Kế tiếp số 9-9, 9-8, 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, 9-1,
v.v….
Số 10 là con số Thượng Đế.
Số 10 cũng là con số thập phương.
Hít thở như vậy bạn mới có điển quang nhiều.
Hít thở như vậy còn gọi là uống thuốc Phật.
Bạn bệnh nhiều, bạn uống thuốc Phật nhiều, bạn mau khoẻ mạnh.
Khi ngồi thiền phải hít thở cho đủ số.
Bạn nên nhớ phương pháp hít thở, uống thuốc Phật là điển quang trường sinh học. Cùng một
pháp với Vô Vi. Nhưng nó mới lạ hơn.
Bạn nào tu Vô Vi kém sức khoẻ, tu một thời gian yếu, nên tập hít thở theo phương pháp nầy sẽ
tăng thêm điển lực.
Thở càng chậm, càng mạnh.
Phương pháp thiền và hít thở tôi có viết trong webside. www.voviland.com
Ngày xưa Vô Vi có nói, sau nầy Vô Vi phát triển điển quang trường sinh học.
Con là người chủ trì môn trường sinh học.
Kệ
Đi đứng nằm ngồi, nhớ thở luôn
Bạn cứ thường xuyên, luyện cho mình
Khí điển của Trời, không hà tiện
Giúp người trung đạo, khoẻ mạnh thêm
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. Cách đếm hơi thở
. 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1
. 9-9, 9-8, 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, 9-1
. 8-8, 8-7, 8-6, 8-5, 8-4, 8-3, 8-2, 8-1
. 7-7, 7-6, 7-5, 7-4, 7-3, 7-2, 7-1
. 6-6, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1
. 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1
. 4-4, 4-3, 4-2, 4-1
. 3-3, 3-2, 3-1
. 2-2, 2-1
. 1-1
Đếm như vậy nó không lảng trí. Lập lại trật tự.

Side 4

Odense, ngày 07/03/2018
1906. Hỏi. Gia tài lớn nhất của con người là gì ?
Đáp: Dạ thưa. Gia tài lớn nhất cuả con người là điển quang và sức khoẻ.
Không phải tiền tài và địa vị. Có sức khoẻ tốt, anh mới làm việc và thọ lâu.
Gia đình cha mẹ, chồng vợ, con cái KHÔNG lo lắng, vui tươi và sống trong hạnh phúc.
Tôi khuyên bạn, mình nghèo, mình nên học pháp Phật trường sanh học.
Tôi khuyên bạn, mình có tu cao cở nào, cũng nên tu pháp môn nầy đi.
Điển nó giải quyết máu huyết mình.
Thời đại nầy, phải, luyện ĐIỂN, TÂM, THÂN.
Kệ
Gia tài lớn nhất, của chúng ta
Đời là thể xác, của thân ta
Đạo là tâm linh, của thần hồn
Song tu để tìm, ra giải thoát

Trước kia tôi cũng bệnh, nay nhờ tu thiền
luyện điển, con người thay đổi.
Odense, ngày 08/03/2018
1907. Hỏi. Điển quang là gì ?
Đáp. Dạ thưa. Điển quang là trí tuệ, nó cũng là cái hồn, hay còn gọi là thần thức. Tu đừng có
chấp vào danh từ. Ai gọi sao cũng được.
Mình vận dụng điển hồn, thần thức đi học hỏi khắp càn khôn. Thiên đàng, địa ngục và nhân
gian, thì nó sanh ra trí tuệ.
Trí tuệ là sự sáng suốt. Nhờ có điển quang. Ông Phật có điển quang, mình cũng phải có điển
quang. Có điển quang, anh mới soi sáng và giúp đỡ những tâm linh khác.
Chỗ nào mình muốn học hỏi thì cái hồn xuất đi học.
Khi thần hồn học quán thông xong thì, nó báo cho mình hiểu, trong tam giới.
Có người tu xuất hồn đi học đạo, nhưng xuất hồn vào giới đó. Họ học lâu, họ tu lâu.
Anh tu thiền điển quang, thì tự nhiên đầu óc sáng ra. Sự sáng đó là do điển bề trên chiếu cho.
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Bên trên có Trời Phật. Anh tu lâu, thì cảm nhận rõ ràng, có Trời Phật bề trên chiếu sáng cho
mình.
Chứ đơn độc, một mình, mình. Thì không thể nào sáng suốt.
Mình phải tu căn bản, từ bước một. Thì thần hồn mình nó sáng ra và mạnh thêm.
Chứ tu một hai lần, mà nhảy vọt lên trên, thì không thể được.
Thời đại nầy, mình phải tu. ĐIỂN, TÂM và THÂN. QUÂN BÌNH.
Kệ
Thời nầy tu luyện, điển, tâm, thân
Phật pháp văn minh, phát triển thiền
Tu luyện cho mình, thanh điển tốt
Sống thiền, sống thọ, sống văn minh

TRIẾT HỌC VÔ VI

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

Song ngữ Việt / Danmark
BỘ RUỘT QUAN TRỌNG
THAM THIỀN, ĂN CHAY và THANH LỌC
Kính thưa quý vị

Cách Thanh lọc hiệu quả và đơn giản nhất.

Bộ Ruột mình rất quan trọng, mà những bài
trước tôi đã phân tách và giải thích kĩ càng.

Trước tiên là quý vị phải ăn chay, sau đó thanh
lọc bộ ruột.

Hôm nay, tôi xin tiếp tục nói về Bộ Ruột cho
quý vị biết thêm, tại sao nó quan trọng.



Ăn chay, không thanh lọc, bộ ruột
vẫn trược.

Quý vị, tu thiền Vô Vi, là tu về điển quang. Để
giải toả phần trược ô, ở hạ thừa.

Chọn ngày thanh lọc, ngày nghỉ hay ngày cuối
tuần.

”Hạ bất thông thì thượng tất loạn. ”

Trong ngày thanh lọc, không ăn gì cả, chỉ uống
nước trái cây, nước lạnh, cafe hoặc trà.

Thế nên, mình tu phần hạ thừa cho vững chắc,
thì sau nầy, nhiên hậu mình mới vững dàng,
về khối điển quang và đường lối tu hành.
Mình tu Vô Vi càng ngày, càng khoẻ và tươi trẻ
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Thanh lọc bằng thuốc tây
Quý vị mua thuốc XỔ viên hoặc thuốc bột, tại
nhà thuốc tây.
Side 6

mới đúng. Thì cái đó là Điển. Thì mình phải tạo
dựng phần hạ thừa cho thuần thục.


Mình đừng có tham mê tu cao.

Nhiều người tu xưng danh cao, nào là hoà
thượng, đại đức, tu xuất hồn đũ thứ, mà hạ
thừa, bộ ruột, không lo, không tu. Thì nó
phình ra hoặc teo lại.
Thì sao nầy già, lớn tuổi, bộ ruột yếu,
bệnh hoạn, ăn uống, khó tiêu, ngủ không
yên giấc.
Thế nên tôi mới viết ra nhiều phương cách
luyện bao tử và ruột cho khoẻ mạnh. Tránh
bệnh nan y, ung thư.v.v.
Nào là uống nước lạnh Vô Vi, nào là uống
thuốc Phật (hít thở điển quang), nào là
tập thể dục Di Đà (lạy Phật), và thiền
định.
Để bao tử và ruột mình giải trược và không
tiếp thu trược.
Mình phải hành mỗi ngày, vì mỗi ngày,
mình đều rước trược.
Quý vị không tin, mình mỗi ngày rước
trược.
Cái ăn, cái uống mình cũng rước trược, cái nói
cũng rước trược, cái hít khí dơ, nhang khói, bụi
bặm, cái nghĩ cũng rước trược, cái tính toán
cũng rước trược.v.v.
Quý vị không thực hành thiền mỗi ngày, thì
trược mỗi ngày nó bám, nó không thoát.
Vạn linh trong cơ thể mình, nó dính trược, mỗi
ngày nó chờ chủ nhân ông, hành thiền để giải
thoát chúng nó. Mình không hành thiền điển
quang, thì điển trược nó bị ứ.
Còn mình thiền và tập phương pháp uống nước
lạnh Vô Vi, thể dục Di Đà lạy Phật, Niệm Phật
thì nó giải trược và khoẻ mạnh thêm.
Đó là điển của chư Phật ban cho.
Đi đâu kiếm được Điển, chỉ có thực hành theo
tông chỉ của Phật, thì mình mới có Điển.
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Cách thức dùng.
Thuốc viên
• 2 viên buổi sáng 7-8 giờ
• 2 viên buổi trưa 11-12 giờ
• 2 viên buổi chiều 16-17giờ
Thuốc bột, thuốc gói
• 1 gói buổi sáng 7-8 giờ
• 1 gói buổi trưa 11-12 giờ
• 1gói buổi chiều 16-17giờ
Quý vị thanh lọc xong, thiền thì thanh nhẹ, tu
hành tiến bộ.
Mình nên học thuộc lòng bài thơ Thanh Lọc
Điển, để dễ tu.
Bởi vì, mình nhớ thì tu nhanh và không sai.
Thanh Lọc một lần thì ruột sạch cả muôn năm.
BÀI THƠ ĐIỂN THANH LỌC
Chấp tay khấn nguyện Di Đà
Ban cho thanh điển, để mà hồi tâm
Trong lòng ruột rối lu bù
Dạ thì cay đắng, khó mà giải ra
Hôm nay đệ tử thiết tha
Tu theo Đức Phật, để mà giải ra
Những gì ô trược bụng ta
Phải nên dứt bỏ, chớ đừng giữ lâu
Giữ lâu, ruột sẽ âu sầu
Làm cho hư hỏng, cái đầu của ta
Nay nghe pháp lý đề ra
Tu hành thanh lọc, ở trong bụng mình
Hạ thừa nhất quyết ăn năn
Trung thừa bộ ngực, sẽ luôn khoẻ dần
Dần dần điển lực tiến sang
Thượng thừa khai mở, bộ đầu sáng choang
Tâm linh sẽ được thanh nhàn
Lọc hoài trong bụng, cuối cùng sẽ thanh
Đường về nguồn cội phân ranh
Trược, thanh, phải lọc, ở ngay thực hành
Hôm nay pháp lý chỉ rành
Tu thiền thanh lọc, ở ngay ruột mình
Khi xưa Đức Phật cũng hành
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Gia tài qúi nhất của con người là ĐIỂN
QUANG và SỨC KHOẺ.
Quý vị có điển quang, quý vị nên tận dụng,
khai thác và phát triển, để tránh trường hợp
nhờ tha lực và cầu xin.
Cầu Phật hộ phò, Phật hộ phò, mà không
làm. Là có tội, không lẽ, Phật làm dùm.
Phật trao cho cái Pháp, thì mình thực hành,
mình đạt. Mình đạt thì mình mới thấy Phật hộ
phò mình. Và mình hãnh diện, mình có bản
lãnh, tu như Phật.

Bắt đầu từ dưới, hạ thừa sửa sang
Nam Mô Niệm Phật phát quang
Bạn nên nhớ lấy, mà tu cho rành
Để cho pháp tướng đổi nhanh
Tâm hiền thay đổi, đổi dời tương lai
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bái
Thành Lợi Lê

Phật, dạy mình, có bản lãnh, con nhà Phật,
chứ ổng không dạy mình cầu xin tha lực.
Mấy ông Thần, Thánh, Tiên, thì xin tha lực.
Cầu xin, cúng váy.
Còn quý vị tu Vô Vi, tu về Phật, thì vượt qua
Thần, Thánh, Tiên.
Vượt qua Thần, Thánh, Tiên. Là Phật.
Phật thì tu, TỰ LỰC.
Tự lực mới đạt được, DŨNG, TRÍ, BI.

Tu thiền, hít thở điển quang (uống thuốc
Phật)

Sau nầy tu lên cấp Phật và vượt luôn cả giới
Phật.
Tu Vô Vi là vượt luôn cả ông Phật là sao?
Cái trình độ nầy khó hiểu.
Phải tu trong giới Phật.
Vô Vi mình có nhiều Phật lắm.
Nhiều người tu trong giới Phật, chứ chưa tốt
nghiệp Phật. Nghĩ mình là Phật. Ngông cuồng
tự đại, nên tôi bật mí cho bạn hay. Nên cám
ơn tôi, nhiều hơn.

Tu thì trẻ ra, làn da mịn màng, pháp
tướng thay đổi

Tu tới cấp Phật là phải hiểu, những gì tôi
bật mí.
Hiện thời thì mình luyện bộ ruột cho sạch sẻ,
khoẻ mạnh.
Sau nầy bộ đầu mình khai thông thì sẽ tiếp
nhận nguyên lý của càn khôn.
Hổm rày tôi nói rất kỹ về phương pháp
https://www.voviland.com
email.bandao4p@gmail.com
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luyện hạ thừa bao tử và ruột, mình nên
nghiên cứu và thực hành cho căn bản.
Tôi không có quay lại.
Bài sau tôi sẽ nói tập luyện, trái thận.
Kính chúc quý vị thành công bộ ruột.
Kính bái
Thành Lợi Lê

Sự thật con xin trình

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

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư

Xem số báo 227.

Xem số báo 227.

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