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SỐ 233 NGÀY 11  THÁNG 04 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. 

 
 

LUYỆN TIM  
 

Kệ 

 

Ngũ tạng sinh ra, không đồng đều 
Nhiều người mang bệnh, sống buồn hiu  

Thế giới bây giờ, vui hớn hở 
Tim mình luyện được, pháp Vô Vi  

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

 
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. 

1930. Hỏi. Hello hiền huynh, Được xem qua PPCP do Huynh viết trên mạng , mình có vài điểm 

thắc mắc mong được Huynh giải tỏa. Trong phần nguyện chỉ có nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, 

mà không có nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát (Bi) ; Nam Mô 

Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc ... Như vậy là sao?  

1931. Hỏi. Trong phần nguyện có thêm câu "Con nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật". Như vậy là 

sao? Trong bài báo số 233 có phần chỉ dẫn cách tập luyện thận cho mạnh lên rất hay . Mình 

đang cố gắng tập. Cảm ơn Huynh đã chỉ dẫn?  

1932. Hỏi. Cách thở PLTC mà đếm theo cách Huynh dẫn giải, mình thực hành dễ thấy ánh sáng 

trong lúc làm pháp luân. Có phải là mật khuyết trong cách đếm hay không?   
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1933. Hỏi. Tâm tâm, tương ứng là sao ?  

1934. Hỏi. Ngộ đạo là sao ?  

1935. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục ? 

1936. Hỏi. Nhớ ơn người là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/04/2018 
 
1930. Hỏi.  Hello hiền huynh, 

Được xem qua PPCP do Huynh viết trên mạng , mình có vài điểm thắc mắc mong được Huynh 
giải tỏa. 

Trong phần nguyện chỉ có nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, mà không có nguyện Nam Mô 
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát (Bi) ; Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc ... 

Như vậy là sao ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Trước kia tôi có hướng dẫn một số người ngoại quốc, đủ loại dân, A Phú Hản, 

Thái Lan, Trung Quốc, Irak, Iran, Denmark, Việt Nam v.v. Nếu mà dịch câu nguyện trên ra 
ngôn ngữ Anh, Pháp hay tiếng ngoại ngữ khác thì không thể nào dịch được. Vì đây là nguyên 

điển. 
 
Cái thứ nhất, khó khăn cho người ngoại quốc. Đầu tiên, họ vào là học một tràng, câu nguyện, 

họ không hiểu và bỏ cuộc. Nếu mà dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Denmark.v.v. thì không đúng 
nghĩa. Còn để y nguyên điển thì họ không hiểu. Kể cả hành giả Vô Vi cũng không biết.  

 
Cái thứ nhì. KHOA NÀO KHOA ẤY CÓ KHOA, BẠN ĐỪNG LẦM TƯỞNG, CHUNG KHOA LẠC 
ĐƯỜNG. Lời Ông Tư nói. Các Bạn Vô Vi cũng chưa biết.  

 
Pháp môn nầy là PHÁP MÔN KHOA HỌC DI ĐÀ.  

Thành ra chỉ nguyện NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thôi.  
 
Thí dụ.  

Bạn đi học môn toán, thì Bạn chỉ mướn, một ông Thầy dạy toán, đến dạy Bạn là đũ rồi. Không 
lẽ Bạn mướn 3- 4 ông Thầy dạy toán tới một lúc dạy mình. Tiền đâu Bạn trả, vả lại họ tới ngồi 

không, coi ông thầy kia dạy sao. Bộ họ ở không. Ở đời còn không có cái chuyện nầy, huống chi 
ở đạo.  
 

Không có vị Phật nào ở không, tới chứng minh. Ở trong chùa họ nguyện một trăm vị Phật.  
 

Mình thử nghĩ, cái thân mình có chút xíu, tham sân si đầy dẩy, mà kêu gọi cả một phái đoàn 
Phật tới hộ trì mình. Chuyện vô lý, tu không hiểu tu, tu mà không ý thức, kêu gọi cả phái 
đoàn Phật.  

 
Nhiều người, tưởng kêu gọi cả phái đoàn Phật tới giúp là mình được giúp đỡ. Không có như 

mình tưởng, cuối cùng bị tai hoạ. Nhiều người bị.  
 
Họ không biết việc kêu gọi cả phái đoàn Phật, đến cứu mình là một điều phạm Thượng và vô 

lý.  
 

Thử kêu gọi tổng thống Mỹ, ông Trump tới nhà mình, coi ổng có tới không, huống hồ chi Phật.  
 

 Phật không phải làm tai sai cho mình.  
 
Mình phải dấn thân hành, thì mình mới bước tới đảnh lễ Phật. Nên có câu nguyện, con xuất hồn 
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đảnh lễ Phật. Khi mình bước tới đảnh lễ Phật thì tâm hồn mình phải trong sạch thơm tho, muốn 

được như vậy thì phải THANH LỌC phần hồn mình, bằng điển quang. Bước tới Phật, đảnh lễ 
Phật, bằng điển quang, bằng cái hồn, chứ không phải cái XÁC.  

 
Nên mình tu phải có tâm nguyện XUẤT HỒN đảnh lễ Phật. Mặc dù không có vị Phật trước mặt 
mình, nhưng mà mình có cái Lễ đối với người mình muốn đảnh Lễ.  

 
Sau nầy Bạn đạt được điển quang và hiểu sâu rộng cõi huyền vi, Bạn phải đảnh lễ, miếng ăn, 

con nít, người già.  
 
Cái nầy tôi tiết lộ cho các bạn hay, nhiều người muốn tu, muốn đạt, mà tâm không kính Phật, 

ông Phật ổng biết. Nhưng mà ổng không nói.   
 

Sỡ dĩ trước đây có nguyện như vậy, là vì Ma Qủi, quá lộng hành. Nên các vị Phật khác 
họ ra tay cứu giúp.  
 

Còn bây giờ thì miễn cái phần đó.  
 

Để tiện việc cho tất cả THẾ GIỚI, chúng sanh học đạo dễ dàng, thì chỉ nguyện NAM MÔ A DI ĐÀ 
PHẬT là đũ. Đây là nguyên điển siêu nhiên để giúp đỡ chúng sanh, tu mau thành đạo.  

 
KHOA NÀO KHOA NẤY CÓ KHOA, BẠN ĐỪNG LẦM TƯỞNG CHUNG KHOA LẠC ĐƯỜNG.  
KHOA NẦY LÀ KHOA HỌC DI ĐÀ. Không phải Phật Thích Ca.  

 
 Khi mà các Bạn mở ra nguyên lý NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì các Bạn thông hết 

các vị Phật khác.  
 
Tiện đây tôi biểu diễn, tông chỉ của Đức Phật Thích Ca luôn cho các bạn truy lùng.  

 
 Bài sau tôi biểu diễn tông chỉ Nhĩ Căn Thông của Quán Thế Âm.  

 
Truyền đạo không cần, phải nói dong dài. Chỉ cần một bài thơ gồm thâu tất cả.  
                                                                                                                                                                                                                                                

 
Kệ 

 
Tông nầy truyền lại, chúng sanh tu 

Chỉ pháp chơn tâm, thọ pháp thiền 
Nam mô biệt niệm, hằng nhớ lấy 
Bổn sư tu luyện, ở nơi ta 

 
Thích Ca thuyết pháp, tu ở nhà 

Không nên cúng Phật, cầu hộ độ 
Chỉ cần sửa lổi, ở nơi ta 
Gắng tu niệm Phật, thầm trong não 

 
Dần dần óc sáng, trí tâm thông 

Không cần phải học, kinh ngàn cuốn 
Nhớ thuộc lời thơ, ở trong lòng 
Thực hành tuần tự, sẽ đạt tông 

 

 
 

 
 

Trung hiếu làm đầu, thờ cha kính mẹ 

Odense, ngày 13/04/2018 

 
1931. Hỏi. Trong phần nguyện có thêm câu "Con nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật". Như vậy là 
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sao? Trong bài báo số 233 có phần chỉ dẫn cách tập luyện thận cho mạnh lên rất hay . Mình 

đang cố gắng tập. Cảm ơn Huynh đã chỉ dẫn. 
 

Đáp: Dạ thưa; Nguyện là ước muốn mình xuất hồn đảnh lễ Phật, không lẽ mình không muốn 
xuất hồn đảnh lễ Phật.  
 

Phần hồn, nó điển linh quang, nên mình phải nguyện xuất hồn đảnh lễ ngài, sau nầy hồn anh 
xuất ra khỏi bản thể, thì anh diện kiến chư Phật.  

 
Cái Xác không diện kiến được, trong khi mình ngồi thiền ở nhà, nên mình phải nguyện để diện 
kiến Ngài trong lúc ngồi thiền và tôi đã diện kiến.  
 

Anh diện kiến một lần thì anh nhớ suốt đời. Tu giải giới, mới gặp Ngài.  
 

Thí dụ, tôi tu, tôi giải giới được thì thần hồn tôi diện kiến Phật Tổ Như Lai, Ngài dạy cho tôi tông 
chỉ của Ngài.  
 

Còn cái Vía mình diện kiến Phật sống, Phật tại thế.  
 

Mình tu ở đây là mình luyện phần Hồn. Cho tâm, tâm tương ứng, với Đức Ông Tư, Đức Thầy, và 
các vị Phật. 
 
Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com 

 

  

Kệ 
 

Ước nguyện của mình, sẽ đáp ngay 
Sát na Bạn thấy, cả Thiên Đàng 
Chư Tiên chư Phật, hằng chiếu cố 

Cho người tu luyện, pháp Vô Vi 
 

 
 
 

 

 
 

Trước kia tôi cũng bệnh, nhờ tu thân nên khỏe  
 

Odense, ngày 14/04/2018 
 

1932. Hỏi. Cách thở PLTC mà đếm theo cách Huynh dẫn giải, mình thực hành dễ thấy ánh 
sáng trong lúc làm pháp luân. Có phải là mật khuyết trong cách đếm hay không ?    

                                                                                                                                                                                                                                                   
Hình của Huynh chụp khỏe mạnh và đẹp như như các tượng phật la hán trong chùa . Tinh Khí 
Thần đầy đủ tâm thân an lạc. Rất ngưỡng mộ.   

 
Đáp: Dạ thưa; Phương pháp hít thở nầy là của Phật, nó là thuốc Phật, giúp cho mình giải độc 

tố, TIM, GAN, TỲ, PHẾ, THẬN tăng cường điển lực và mạnh vô biên.  
 
Nó là điển quang và giúp trí tuệ khai thông, minh chánh.  

 
Bạn xem hình ảnh tôi chụp chứng minh thực tiển, TINH, KHÍ, THẦN đầy đũ. Nó đem lại ánh 

sáng, nó đem lại vinh quang.  
 
Nó là thuốc Phật mà tôi nói.  
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Người nào mà yếu, thử làm thì thấy kết quả.  

 
Người bị liệt dương, tới tôi hỏi học thiền, tôi nói về luyện uống thuốc Phật (PLTC) cho nhiều 

thì hết. Họ về học thời gian ba tháng, cữ động lại, khoẻ mạnh đàng hoàng.  
 
Tôi gọi (PLTC) là uống thuốc Phật hít thở điển quang cho mọi người dễ hiểu.  

 
 Dịch PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN sang tiếng ngoại ngữ, người ngoại quốc không hiểu, 

họ không tu.   
 Nhưng nói uống thuốc Phật (Buddha Medicin, hít thở điển quang) ai ai cũng hiểu. Nhất là 

người ngoại quốc, người già, người bệnh, ai cũng thích và ai cũng hiểu.   

 
Nhiều người họ yếu sức khoẻ, tới tôi học thiền một thời gian, khoẻ mạnh, họ nói phương pháp 

uống THUỐC PHẬT sao khoẻ quá, càng làm càng khoẻ. Mặt hồng hào, người nhà ai cũng thấy 
thay đổi.  
 

Tôi biết có rất nhiều BĐ Vô Vi, tu một thời lâu, rất yếu, tôi nói, nên làm thử đi. Họ làm thì họ 
khoẻ hơn. Tu thì nên học hỏi mọi nơi, đừng có dị ứng, chấp mê, là không tiến bộ. 

 
 Tôi và Vô Vi Đức Thầy cũng là một tông, Cha sao con vậy.  

 
 Cũng giống như xe Honda, đời trước và đời sau, cùng là Honda.  

 

 Đời sau thì nó hơi lạ hơn một chút, nhưng xét ra, cũng là một Tông.  
 

Bạn thấy thành quả văn điển và hình ảnh của tôi chứng minh, thì đó là sự thật. Không mê tín. 
 

 Việc nầy tôi không muốn nói. Nhưng cuối cùng tôi phải nói. 

 
Trước đây mấy mươi năm ở Việt Nam, Kim Thân Cha có nói, sau nầy Vô Vi phát triển đến 

điển quang trường sanh học. Các bạn, nên tra xét.  
 
Thành ra tôi nói, tôi chủ trì pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, giúp người ta ít bệnh hoạn, 

sống trung bình trăm tuổi và hơn, tu hành giải thoát. Nhiều người và bạn đạo họ dị ứng.  
 

 Tôi viết ra thành chữ và chứng minh bằng hình ảnh.  
 
Tôi phát triển Vô Vi, mà Bạn đạo không hay biết.  

 
Điển của tôi tuông tràn, như suối đạo bao năm qua, mà vẫn còn tuông chảy.  

 
Tôi giúp cho con người ít bệnh tật, sống lâu và giải thoát cũng giống như  Đức Thầy, không có 
khác.  

 
 Bây giờ muốn tu giải thoát, muốn thành đạt, hết bệnh và giải trược, hỏi ai.  

 
 Người tu hiện giờ, toàn là Tăn u, nịnh bợ, xu hướng, bè phái, vô dụng và bán đạo. 

 

 Mật pháp nằm trong đó. Uy lực nằm ở đây.  
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Kệ 
 

Trường sanh môn học, pháp Vô Vi 
Giải toả trược ô, hít thở đều 
Bạn cứ thực hành, theo tông chỉ 

Thanh điển của Trời, lọc Khí Tinh 
 

 
  

 

               
 
       Sách nói, hiếm có người bàn tay chữ VV 

Bàn tay dấu ấn Vô Vi VV 

Odense, ngày 15/04/2018 
 
1933. Hỏi. Tâm tâm, tương ứng là sao? 

  
Đáp: Dạ thưa. Tâm tâm, tương ứng là những nguyên điển, nguyên văn của Thầy, của Ông Tư, 

của Lục tổ Huệ Năng và tông chỉ các vị Phật, anh hiểu.  
 
Như là, Ông Tư có viết. Biển cho lặng, minh châu, mới hiện, lòng cho riêng, mới gọi là 

thần. 
 

Lục Tổ Huệ Năng, Ưng Vô Sỡ Trụ, Di sanh kỳ tâm.  
 

Còn của tôi là, Thâu về thái cực, âm dương, thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng không gian.  
 
Bửa nay tôi viết ra thêm một tông chỉ xuất hồn khác. Cho các bạn nghiên cứu. 

 
Những vị danh Thiền, mỗi người họ điều có cái kỹ năng đặc biệt, để giúp mình ngộ đạo.  

 

 

Kệ 
 
Soi hồn, pháp ấy rất diệu thâm 

Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 
Bịt tai, mắt nhắm, không mà thấy 

Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu. 
 
(Tông chỉ Phật Di Đà bài mật pháp nầy, tôi có nói giữa đại 
hội năm 2005)  

 

 

 
 Siêu pháp  

 

 

Odense, ngày 16/04/2018 
 
1934. Hỏi. Ngộ đạo là sao?  

 
Đáp: Dạ thưa. Ngộ đạo là mình thấy triết lý thiền, nó hay, nó cao siêu. Thế gian các thầy giảng 

sư đại học, không thể có.  
 
Sự hiểu biết nầy, nó nằm trong cõi huyền bí, trong cõi siêu nhiên. Cái huyền bí, cái siêu nhiên 

thì chỉ có TÂM THỨC của những hành giả, thực hành thiền mới quán thông cái di diệu của thiền.  
 

Bởi vì, nó là điển quang, cái thần hồn Bạn cảm xúc một triết lý xâu xa, mà bên ngoài, giới đời, 
giới trí thức, họ không có. Cũng là người, cũng là học, nhưng mà cái học Thiền, nó cao siêu hơn. 
Nó đi đến cõi giải thoát, cõi vô cùng tận. Nó nhắc nhở Bạn, về nơi chốn thanh nhàn, thiên đàng.  
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Khi mà Bạn ngộ đạo, ngộ triết lý thiền, thì tri thức cuả Bạn, nó mở vô biên, vượt cả không gian 
và thời gian. Có như vậy thì Bạn mới gắng bó, tu Thiền.  

 
Thiền là để cho tâm thức mình khai mở, thông minh sáng suốt. Không phải học Thiền tâm tối.  
 

Những người tu đạo, không mở huệ là không gần ánh sáng. Không gần ngọn hải đăng.   
 

Đuốc trí tuệ người Thiền họ có, họ chỉ cho mình khai ngộ. Điểm linh quang trong người mình. Ai 
cũng có, nhưng chiụ khó mài. Dân dần thì ngọc lưu ly, hạt minh châu, nó sáng ra.  
 

Bạn hành thiền Vô Vi, bạn mới hiểu. Còn không hành thiền Vô Vi thì bù trất.  
 

Thanh đài bị đóng kín, thần hồn bị giam trong trái Tim bằng thịt.  
 
Tim bằng thịt, là yêu một hồi, thương một phút, rồi ghét, rồi hận, rồi thù.v.v. Triết lý đời, nó là 

vậy.   
 

Còn triết lý của những vị danh thiền, các giảng sư đại học triết lý đời, họ viết ra không được.  
 

Họ phải mò từng chữ một.  
 
Bây giờ Bạn đem những triết lý bên trên, hỏi mấy ông giảng sư đại học, thì bạn biết ngay.  

 
Những người giảng sư đại học, họ không có học đạo, làm sao họ biết đạo, mà ngộ đạo.  

 
Hỏi họ, đạo ở đâu, họ chỉ trong chùa, trong nhà thờ. Họ phải tới đó cầu xin.  
 

Học tới tiến sĩ, mà tới đó cầu xin, thật xấu hổ. Ngộ đạo không phải dễ. Mình phải gặp chơn sư.  
 

Chơn sư họ mới truyền cái Tâm ấn cho mình, cái kinh nghiệm của họ.  
 
Còn bây giờ thời đại văn minh truyền thẳng luôn trong văn tự, ai có duyên thì ngộ.  

 

 

Kệ 
 

Duyên lành tái ngộ, tại nơi đây 
Pháp lý thâm sâu, dễ dãi bày 
Tu luyện cho mình, tâm, thân khoẻ 

Nhìn vào cuộc sống, thật nên thơ 
  

 

                

 
 

 

Odense, ngày 17/04/2018 
 
1935. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Thời đại mới mình tu, ĐIỂN, TÂM và THÂN quân bình.  

 
Có như vậy Vô Vi mới phát triển điển quang trường sanh học. Càng tu, càng tiến, càng văn 
minh. Mình phải đi trước khoa học một bước. Họ cũng muốn trường thọ, mình cũng muốn sống 

lâu. 
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Sống lâu là phải luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN quân bình.  

 

 

Kệ 
 

Con người có ĐIỂN, phải dồi mài 
Đừng để thanh đài, bị lún xâu 
TÂM, THÂN bất ổn, vì khủng hoảng 

Tu thiền thanh lọc, ĐIỂN, TÂM, THÂN 
 

        

 
 

 

Odense, ngày 18/04/2018 
 
1936. Hỏi. Nhớ ơn người là sao ?   

 
Đáp. Dạ thưa. Nước thì có nguồn và cây thì có cội.  

Làm người thì phải biết nhớ ơn, mọi người giúp mình, mới có mình, không lẽ mình sống và lớn 
lên, hiểu biết đạo, là tự mình.  
 

Mọi người giúp mình, là THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN.  
 

Người Vô Vi thì nhớ ơn cả càn khôn, nên người Vô Vi không dám bê trễ một việc gì.  
 
Nhớ ơn người, là mình phải trả ơn và trả pháp. 

 

 

Kệ 
 

Thấy việc thiện, thì ta nên hành thiện  
Tạo phước lành, thì ta tạo cho ta  
Để một khi, ta lìa xa nhân thế  

Có phúc điền, làm đất dừng chân  
Cất nhà trên cõi Đại La  

Bốn mùa ấm khi, xuân hoà nghìn năm 
 

   

     
    

Vô Vi Man Thành Lợi, làm việc thiện 

chửa bệnh mù 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

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

 

 

PHÁP TRƯỜNG SANH, LUYỆN TINH, KHÍ, THẦN 

TAM BẢO CỦA NHÀ TU TINH, KHÍ, THẦN 

LUYỆN KHÍ, LUYỆN TIM 

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ 

 
Kính thưa quý vị 

 
Hôm trước tôi nói phần luyện Tinh Khí Thần. Trong đó cách thức luyện Thận, luyện Tinh để sống 
lâu, ít bệnh tật và thông minh. 

 
Hôm nay tôi sẽ nói về luyện Tim. Tim có thể luyện, Bạn biết cho, Tim hoạt động bằng điển. 

Nếu Bạn không luyện Tim. Thì Tim sẽ sanh ra, yếu tim, đau tim, máu cao, máu thấp.  
 
Trước kia tôi đã nói, con người ta sanh ra, ngũ tạng không đồng đều, cái mạnh, cái yếu. 

 
Nhiều người, không tin người tu Vô Vi nói đúng. Những điều tôi nói ra là sự giác ngộ về tâm linh 

huyền bí của Khoa Học Di Đà.  
 
Thế nên con người, cao tăng, bác sĩ, chính trị gia, tỉ phú, khoa học cũng bị bệnh tim, tai biến, 

gan, thận, dạ dầy, ung thư .v.v. 
 

Và mình có thể luyện ngũ tạng quân bình để sống lâu, ít bệnh tật. Bệnh là do mình không 
luyện, ngũ tạng cho khoẻ mạnh. Cứ để nó mang trược, rồi trông cậy vào thuốc.  
 

Thuốc là chỉ một phần tạm nào thôi, nhưng cái trược, cái bệnh, không giải quyết, mà tiền mất, 
tật mang.  

 
 Những người bệnh tim. 
 Thứ nhất là do di truyền. Cha mẹ, ông bà Tim nhỏ, Tim yếu là mình phải mang. Nên các 

vị thiền sư, tỉ phú, khoa học, bác sĩ, đều bệnh tim, khủng hoảng, stress, tai biến, máu 
cao, máu thấp v.v. 

 Thứ hai là những người làm việc TÀY TRỜI, coi Trời Phật và thiên hạ không ra gì. 
 Thứ ba là những người Chính Trị. 
 Thứ tư là những người Tính Toán. 

 Thứ năm là những người cờ Bạc.  
 Thứ sáu là những người nhút nhát, sợ sệt v.v. 

 
Mình có điển, mình có trí tuệ, mình phải khai thông.  
 

Điển nó mới giải phần trược, trong người mình, trong ngũ tạng mình. Nhưng luyện Tim bằng 
cách nào. Tim nó phập phòng sợ hãi, nó làm đau nhói, mất ngủ, mất ăn, nếu mình bị bệnh tim. 
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Mà Tim nó hoạt động bằng điển, khi một người nào bị, đứng Tim, thì người ta dùng phương 
thức Hô Hấp hay dùng máy Trợ Tim, đánh thức Trái Tim. Thì máy đánh thức Tim, nó chạy bằng 

dòng điện. Thì Điện làm hổ trợ cho trái Tim. Điển và dòng Điện liên hệ nhau.  
 
Thế nên mình tu thiền, tu về Điển là mình tập trái Tim mình, không phập phòng, 

không xao động, không cảm xúc. Để mình kịp kỳ ngăn ngừa, cái phập phòng, cái xao động, 
cái lưu luyến, cái cảm xúc bên ngoài nó tác động, và nó xâm nhập.  

 
Khi trường hợp kích động bên ngoài xảy ra DỮ DỘI, có thể là cháy nhà, động đất, đồ qúi giá bị 
mất, bị cướp, có thể là việc KINH KHỦNG v.v. Mình phải giữ trạng thái, BÌNH TÂM, KHÔNG 

ĐỘNG. Học là phải Hành. Vô Vi không nói lý thuyết, mà không THỰC HÀNH.  
 

Mình THỰC HÀNH thì mình mới thấy điểm KỲ DIỆU trong Phật pháp. Nó giúp cho hành giả ĐẠT 
TÂM KHÔNG. Quý vị phải CHỨNG NGHIỆM cái phương pháp Phật truyền ĐIỂN vào nội tâm của 
các BẠN.  

 
Các Bạn muốn Phật độ, các bạn muốn TIM khoẻ mạnh, thì các Bạn phải hành. Các Bạn thực 

hành thì các Bạn mới lãnh giáo, chư vị BỀ TRÊN độ Bạn.  
 

Bệnh TIM không thực hành như tôi giải thích. Ngàn đời Trái tim cũng không tránh khỏi, bệnh 
tim, tai biến, đột quỵ.v.v.  
 

 Những việc làm tác hại TIM, mà bên trên, tôi kê ra, BẠN phải xa nó.  
 Như là làm chuyện TÀY TRỜI, kính đáo, bất hợp pháp, tính toán, cờ bạc, chính trị, v.v. 

 
Trái TIM nó hoạt động bằng điển quang.  
Thế nên các Bạn cũng phải dùng điển quang, để chế ngự những kích động, phản động, xao 

động, cảm xúc, do mình và người khác gây ra.  
 

Anh tu thiền, là anh cứu anh trước, anh đừng đi lo chuyện thiên hạ. Chuyện thiên hạ, có Ông 
Trời lo.  
 

Trước tiên là anh phải lo cho NGŨ TẠNG anh khoẻ mạnh. Khi Ngũ tạng anh khoẻ rồi thì anh có 
bổn phận cứu người. Việc CỨU NGƯỜI tạm gác qua một bên.  

 
 Anh học pháp nầy, là tự anh cứu anh. Cái PHÁP VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC, 

NÓ SẼ MỞ CHO ANH MỖI GIAI ĐOẠN.  

 Không có Tiên Phật hay Chúa cứu anh. Họ chỉ đường cho anh, rồi anh THỰC HÀNH theo 
đó thì ANH ĐẠT.  

 
Ngũ tạng anh sẽ khai thông và TIM khoẻ mạnh.  
 

Trái Tim, mình phải luyện. Không ai luyện dùm mình và không ai bệnh dùm mình.  
Bạn hành thiền để chi. Bạn hành thiền là Bạn lập lại trật tự, luồng điển quân bình trong NGŨ 

TẠNG. Trong đó nó có TIM. Thế nên TIM bạn phải luyện.  
 
Nếu Bạn không luyện TIM, thì cũng giống như các vị THIỀN SƯ khác, bị tai biến, đột qụy, máu 

cao, máu thấp, ngồi xe lăn, và không giải thoát. Những vị cao tăng, thiền sư nầy, tôi đã biết 
qua. Thế nên tôi mách cho các bạn, tránh khỏi. Vì họ tu, không tu về điển, không tu về NGŨ 

TẠNG. Mình là người đi sau, nên nghiên cứu, mà tránh.  
 

Toàn thân, mình hoạt động bằng ĐIỂN, MÀ HỌ KHÔNG TIN.  
Con người bị tai biến, đứng tim, đột qụy. LÀ ĐIỂN XÁO TRỘN, mất quân bình.  
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Thì qúy Bạn tu ở đây, là quý Bạn tu, trực tiếp về Điển, lập lại trật tự quân bình cho luồng điển 
trong cơ tạng, không xao động, không xáo trộn, không rung động, thì quý vị tránh khỏi bệnh 

tim. Chỉ có điển quang, mới giúp cho các Bạn vượt khỏi, cơn bệnh, tim, tai biến, đột qụy bất 
thường.  
 

 Những công việc táo bạo, nguy hiểm, mà tôi kê khai bên trên, nó tạo cho BẠN bệnh.  
 Đồng thời đó, trái Tim nhỏ, lớn, là do di truyền, Bạn không tránh khỏi. Và cái máu xấu, 

nó cũng làm cho mình bị bệnh Tim.  
 
Khi mà bạn tu, trái TIM bạn khai thông, điển khí khai thông thì TÁNH TỪ BI nó sẽ xuất hiện. Đó 

là về mặt ĐIỂN QUANG tôi nói cho các Bạn thấy. Lợi ích của sự luyện TIM, luyện Ngũ tạng.  
 

Những người bệnh tim, và không bệnh tim cũng nên luyện những câu Phật chú như 
sao. Trị Tâm bệnh, trị Tim bệnh.   
 

 Nam mô, không phập phòng, 
 Nam mô, không động loạn, 

 Nam mô, không tính toán, 
 Nam mô, không sân hận, 

 Nam mô, không thù ghét,  
 Nam mô, không ghen tuông,  

 

Tập về Thân Thể thì quý Bạn, tập như sao.  
 

 Tập thể Dục Di Đà, lạy Phật, mỗi lạy, mình niệm Phật, gọi là tập thể dục Di Đà.  
 LẠY PHẬT ĐÃ THÔNG KINH MẠCH. 

 

Lạy Phật nó sẽ giúp trái Tim và máu huyết khai thông, đồng thời hai chân của quý Bạn, sau nầy 
lớn tuổi không chống gậy, đi cầu thang dễ dàng. Nó cũng giải tánh sân si, động loạn.  

 
 Quý Bạn, tập đi cầu thang, lên xuống 10-15 phút mỗi ngày, nó giúp Tim khoẻ và ngừa 

bệnh tai biến, sau nầy về già không chống gậy, đi xe lăn.  

........................................................................................................ 
 

 Môn đặc biệt nầy, dành cho tuổi trẻ, phương pháp LY TÂM, quay trái và phải, làm 
xáo trộn máu huyết, để lập lại quân bình, luồng điển trong cơ tạng.  

 

 Tại sao phải làm xáo trộn, để lập lại quân bình?  
 

 Có nghĩa là quý Bạn phải luyện, quay bên phải, xong quay bên trái, làm cho xáo trộn 
máu huyết, để quý bạn dư thừa khả năng chịu đựng sự xáo trộn.  
 

 Khi có trường hợp xáo trộn, tai biến, thì bạn đã thừa khả năng, chịu đựng, thì quý 
Bạn tránh khỏi bệnh hiểm nghèo, tai biến, đột qụy, đứng tim, cao máu.v.v. 

 
 Tại sao dành cho giới trẻ, mới tập thì nó hơi chóng mặt, sau quen dần, thì quay như 

chong chóng, như những người khiêu vũ.  

 
 Dang hai tay thẳng, ngang vay.  

 
 Quay chậm, bên phải, theo kim đồng hồ đếm, 1 vòng.  

 
 Rồi mình có thể tiếp tục 2,3,4,5.6.   
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 Sau đó quay chậm, bên trái, cũng 1,2,3,4,5,6.   
 

 Xong rồi xoa tay cho nóng, vuốt mặt cũng như là xả thiền.  
 

 Khi mà quý bạn làm quen, chuyên nghiệp thì quay bao nhiêu vòng cũng được.  

 
 Quý Bạn phải tập cho có nội lực trong máu huyết, dư thưà, để chịu đựng sự xáo trộn.  

 
 Hai phương pháp tập luyện vừa TÂM và THÂN để luyện TIM KHOẺ và CHỐNG TAI BIẾN ĐỘT 
QUỴ, ĐỨNG TIM, MÁU CAO, MÁU THẤP.V.V.  

 
Mình làm siêng thì sẽ sống thọ.   

 
Chúc các bạn Thành Công. 
 

Kệ 
 

LINH ĐƠN có sẳn, ở trong mình 
Thanh lọc, điển hồn, mới chứng minh 

Âm dương tương hội, hồn minh triết 
Vạn vật qui về, một chữ không 

 

Thành Lợi Lê 
Kính bút. 

 

 
 

 

Luyện Tim tránh Tai Biến, Đột qụy, đứng Tim 

Bệnh nầy xảy ra trong lúc làm việc căng thẳng, ngồi không, nằm ngủ.v.v 

Bệnh nầy là do điển khí xáo trộn, không quân bình. Bệnh nầy xảy rất nhiều.  

Những vị thiền sư tu chùa đã bị, vì không tu điển, giàu, nghèo, thông minh cũng đã bị.  

Ghi nhớ.  TIM HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐIỂN NĂNG 

Thiền là luyện điển tâm, lập lại quân bình, luồng điển trong nội tạng và khối óc, thông minh 

và sáng suốt. 

Tập thể dục Di Đà là luyện thân thể, có thừa điển năng, để chịu đựng và tránh khỏi bệnh. 

Nhà tôi gần viện dưỡng bệnh, cho những người, già trẻ, đi không được, tai biến, họ đi bằng xe 

lăn.  
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 Mỗi ngày tôi thấy và Giác Ngộ.  

Tôi nguyện, mình nên tập hai chân và điển quang quân bình để tránh khỏi. Tôi nói với người 

già tôi quen, con thấy người ta, già trẻ, ai cũng bị, nên con phải tập luyện. Để tới tuổi già, mình 

đỡ phải khổ cho mình và người thân.  

Mấy ông, bà lão, họ nói tôi, chú thông minh, trước tuổi già, trước căn bệnh. Mấy ông, bà lão, mà 

tôi nói khi trước, nay họ bị tai biến cả gia đình. Họ hiểu tôi nói, mà họ không làm, họ không học 

thiền. Bây giờ hối hận, cũng đã muộn rồi. Các bạn trẻ đi sau, nên tập luyện. Bệnh nầy nguy 

hiểm.  

 Tất cả mọi người cơ cấu nội tạng sanh ra, KHÔNG ĐỒNG ĐỀU. Mình phải luyện cho 

ngũ tạng quân bình.  

 Tất cả mọi người, đều mang điển trược. Họ giận tôi, họ tức tôi. Họ cho tôi thằng khùng.  

 Người đại thông minh, nói ra chân lý cống hiến người đời. Mà họ nói không được. Họ cho 

Vô Vi mình khùng.  

 Chân lý thì nghịch lại bọn ngu đầng. Phật pháp thì nan văn, khó nghe.  

 Nên chúa Giê Su bị đóng đinh, còn Phật Thích Ca bị chửi. Là người bất hiếu, kẻ 

bất nhân, bỏ gia đình, vợ con, đất nước, đi tìm cái ngu si....sống thiếu thốn, sống 

xin ăn...trong khi đó, mình là thái tử.  

 Anh thử, anh là thái tử, nhà tỉ phú, anh làm như Phật Thích Ca thì anh sẽ bị người ta cho 

là thằng khùng.  

 

 Khoa học họ tìm ra, người khùng và đại thông minh, giống nhau.  

 

 Như nhà Bác học Newton, tìm ra được sức đẩy nước, ông chạy ra đường, trần 

truồng, không mặt quần áo. Người ta cho ổng khùng. Người thông minh.  

 Nói những điều, người thường không nói được. 

 Làm những điều, người thường không làm được.  

Mình có thể xét ra, hai người khác nhau rõ ràng.  

 Người khùng không biết viết văn mạch lạc. 

 Người khùng không biết làm chuyện tốt.  

 

 Chúa Giê Su và Phật Thích Ca, là hai người đại thông minh. Hai người nầy, họ đều tu thiền 

điển quang. Một người tu ở Sa Mạc, một người tu ở rừng già.  

 

 Bây giờ thì tu ở Tại Gia. Càng ngày càng văm minh.  

 

 Tại sao ngày xưa, phải tu ở Sa Mạc, tu ở rừng già? 

  Hồi xưa, mấy vị thiền sư, họ trốn đời, họ ẩn mình, họ tu, trong thâm sơn, cùng cốc. Mấy 

vị trốn đời, toàn là quan, là tướng. Lý lịch của họ cao thâm. Vì đời ác trược, nên họ phải 

ẩn mình, đi tu trong chốn hoang vu.  

 

 Bạn tu thiền, bạn cũng sẽ thấy, tiền kiếp của Bạn, ngày xưa cũng là quan, là tướng là mỹ 

nữ là dâm phụ.  
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 Ngày nay mình không cần phải vô thâm sơn, cùng cốc, tìm minh sư. Vô trong đó tu chết 

luôn, và tu không thành đạo. Đạo trong tâm, đạo trong nhà, không phải đạo trong 

rừng. Anh chỉ cần bấm Internet, là anh có thể tìm minh sư, học đạo.  

 

 Thời đại văn minh, là đời đạo song tu. Vừa làm, vừa tu, đạo hạnh mình cao, khỏi nhờ đỡ 

ai cúng cho mình ăn.  

 

 Có gia đình tu cũng đắc.  

 

 Phật Thích Ca có gia đình, Ông Tư và Ông tám cũng có gia đình, Vô Vi Man Thành Lợi 

cũng có gia đình, các bạn cũng có gia đình.  

 

Nr. 1 

        
 
Tập thể dục Di Đà. Lạy Phật kiểu nằm.  
Lạy 6 cái, nếu quen có thể làm thêm.  
Người tàn tật cũng có thể lạy.  
 

Thể Dục Di Đà 

Lạy Phật đã thông 

kinh mạch, tham 

sân si biến mất.  

Về già khỏi chống 

gậy, khỏi đi xe lăn. 
 

 

Nr.2 

 

              
 
 

Tập thể dục Di Đà. Lạy Phật kiểu đứng.  
 
Lạy 6 cái, nếu quen có thể làm thêm. 
 
Khi đứng lên, nhớ đứng thẳng người, không đưa 
mông vào mặt người đứng sau.  
 

Mười đầu ngón tay, ấn xuống, chạm đất, và đẩy 
mạnh, khi đứng lên. Nhớ đầu phải đụng đất.  
 

 
 

 

Nr. 3 

 
 

Đi cầu thang 10 phút, đi cho đổ mồ hôi, có thể làm 
thêm 20-30 phút. Ngừa máu cao, tim yếu, tránh tai 

biến. Về già khỏi chống gậy, khỏi đi xe lăn.  
 

 

Nr. 4 

          
 
Phương pháp ly tâm, xoay vòng bên phải và xoay 
bên trái. Là làm xáo trộn, máu huyết trong người. 
Để điển lực mình dư thừa và tránh tai biến.  
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Xoay 6 vòng bên phải, rồi 6 vòng bên trái. 
 
Khi xoay quen, có thể làm nhiều vòng.  
 
Xong xoa hai tay và vuốt mặt. 

 

 

 
Nr. 5 

 

 
 
Mình ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống 6 cái, làm 
quen có thể làm hơn. 
Về già khỏi chống gậy, tránh tai biến, tránh máu 
cao và tim khoẻ.  

 

 

Kệ 
 
5 bài thể dục, giúp khoẻ tim 
Ráng tập cho siêng, khỏi tốn tiền 
Bạn cứ niệm thầm, khi lúc tập 
Nam Mô A Di Đà Phật, tự tiến 
xuyên.  

 
 
Tại sao gọi thể dục Di Đà? 
 
Phật Di Đà tập thể dục, thường 
niệm Nam Mô A Di Đà Phật.  
 
 

 
 

 
 
 

Tim tốt chạy bộ 12.575 km. trong 2 năm 
rưởi. 
 

 
 

 
 

 
Tim khoẻ, điển quân bình, nhịp tim đo 

bình thường 
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Tim tốt, lặn dưới nước một hơi xa 49.m. 

 
 

 

        
 
Tim tốt, điển quân bình, đo độ stress 1% 

 

 

 

Tập Thể Dục Di Đà 

Lạy Phật 100 cái   
 

Nr. 1 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. 2  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Lạy 100 cái 20. Kg 
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Nr. 3 

 
 
 

 

 
 

Lạy Phật 100 cái 10. kg 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vô Vi Man 60 tuổi Hợi 

 
 

 

 
 

Thành Lợi Lê 

 
 

 

 
 

Lý Tiểu Long khoảng tuổi 

 

 

 

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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