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SỐ 239 NGÀY 11  THÁNG 06 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. 

 
THẦN THÁNH TIÊN PHẬT  

 

Kệ 

 

THẦN linh hổ trợ, giúp chúng sanh 
THÁNH nhân lễ nghĩa, sống giúp đời 

TIÊN đạo giúp người, thêm tươi trẻ 
PHẬT tâm tu luyện, điển hào quang 

 

 
 

(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. 

1965. Hỏi. Con người từ thú đi lên, là sao ?  

1966. Hỏi. Con người bán mất lương tâm, sát hại nhau và làm những chuyện mất đạo đức, sau 

khi chết, họ sẽ đi về đâu ?  

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 2 
 

1967. Hỏi. Không ai thấy, Thần, Thánh, Tiên, Phật là ai và ở đâu, làm sao, trở thành Thần, 

Thánh, Tiên, Phật ?   

1968. Hỏi. Nhiều người và các sư tăng trong chuà, không tin có Thượng Đế?  

1969. Hỏi. Thượng Đế lo cho Phật cái gì ?  

1970. Hỏi. Làm sao gặp Thượng Đế ? 

1971. Hỏi. Linh điển đó nằm ở đâu ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/06/2018 
 

1965. Hỏi. Con người từ thú đi lên, là sao ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Con là con vật, rồi tiến tới người. Thành ngữ ghép lại là, con người.  
 
Con người là từ con vật phát triển đi lên. Tự nhiên thành con người thì không có, nó phải phát 

triển tuần tự, theo chu trình tiến hoá của nó. 
 

Mỗi con vật, nó cũng tu, để phát triển, tình thương. Nên anh thấy, nhiều con vật, nó có lối sinh 
hoạt khác nhau. Có con ăn thịt đồng loại, có con ăn chay. Tánh tình con vật khác nhau.  
 

Rồi con vật nó tu, nó chịu hy sinh xương máu thì biến thành người. Thành người thì có máu thú 
trong đó. Nên có câu, MẶT NGƯỜI THÚ TÁNH, NHẬN KHÔNG RA.  

 
Chu trình thành người bảy ức niên. Nên Phật qúy trọng con người. Nó khổ sở tu luyện, nên nó 
mới thành người, nó thành người, nó chửi và sát phạt lẫn nhau. Nó coi mạng người vài ba đồng.  

 
Con người không hiểu quy trình quý giá bảy ức niên. Nên làm liều lĩnh, làm những chuyện bán 

lương tâm và sát hại nhau.  
 
Khoa học họ cũng dẫn chứng theo thuyết Darwin, con người từ loài vượn phát triển đi lên. 

Nhưng mà nhiều con vật phát triển, chứ không phải chỉ riêng con khỉ. Nên các quốc gia, họ có 
loài thú biểu tượng cho quốc gia, chủng tộc của họ sanh ra. Mỹ, Đức, Áo thờ ó, Pháp thờ gà, Ấn 

Độ thờ bò, heo, chuột, Việt Nam con rồng và con phượng.v.v.  
 
Nhân loại thành người lâu đời quá, hơn bảy ức niên, nên họ không còn nhớ rõ, con người từ loài 

thú phát triển lên. Sau khi con người chết, sẽ hoàn lại cặn bã, rồi trở thành thú thú và đầu thai 
thành baby lần nửa. Tiếp tục vậy hoài.  

 
Thuyết  Vô Vi con người sanh ra từ cặn bã của thanh quang phát triển đi lên, thành cây cỏ, con 
vật, người, ma, qủi, Thần, Thánh, Tiên, Phật và Tiểu Thượng Đế. 

 
Anh tu Vô Vi, anh sẽ thấy, con người diển biến tuần tự, một cách rất khoa học.  

(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
  

 
Kệ 
 

Con người xinh đẹp, biết là bao 
Hạt ngọc kim cương, ẩn trong mình 

Tu luyện điển Trời, nhờ thanh khí 
Hoà vào vũ trụ, sống hồn nhiên  

 
 

 

  
Cây nguyên linh Vô Vi 
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Odense, ngày 03/06/2018 

 
1966. Hỏi. Người bán mất lương tâm, sát hại nhau và làm những chuyện mất đạo đức, sau khi 

chết, họ sẽ đi về đâu ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Thành người mà không muốn, sống sát hại lẫn nhau, sau khi chết thì trở lại 

thành thú. Thành bò, heo, gà, vịt, chó. v.v. Nó cứ trồi lên và thụt xuống. Hại người là hại mình, 
người ta không tin. Nên hại nhau hoài, mai nầy chết thì đền tội lại.  

 
Khi sống mà đối xử người, như con vật, thì khi chết, mình trở thành con vật.  
 

Luật bù trừ, thưởng phạt phân minh, nên người ác, chết xuống địa ngục, Diêm Vương định tội, 
không có lời gì chối cải, hay hối lộ. Ở Dương Gian thì còn hối lộ, đút nhét.  

 
Xuống tới điạ ngục, im phăng phắt, dù là chức vụ gì, thứ trưởng, tổng thống, vua, hoàng hậu, 
cao tăng, cha thầy.v.v. Đều theo luật BÙ TRỪ. Càng làm to, càng tội lớn.  

 
Nên mấy ông vua, quan, tướng lãnh ác, khi chết trở thành trâu, bò trả nợ.  

Còn những người tu đội lốp, khi chết thành nai, thành dê ăn cỏ.v.v. 
 

Mượn cái gì, thì trả lại cái đó. Chứ làm sao, trở thành Tiên, Thánh, Phật.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

  
Kệ 

 
Con người có dịp, tái đầu thai 

Sống lại nơi đây, để trả bài 
Nợ vay, mang nặng, từ kiếp trước 
Kiếp nầy tu nhục, giải thoát tu 

 
 

 

    
                             Mặt người thú tánh 

Odense, ngày 04/06/2018 
 

1967. Hỏi. Không ai thấy, Thần, Thánh, Tiên, Phật là ai và ở đâu, làm sao, trở thành Thần, 
Thánh, Tiên, Phật ?   
 

Đáp: Dạ thưa; Con người phát triển đi lên, Thần, Thánh, Tiên, Phật, nếu tâm linh Anh tin, có 
Thần, Thánh, Tiên, Phật thì anh sẽ ngộ trong giới đó, để tu luyện, trở thành  Thần, Thánh, 

Tiên, Phật. Khi học thành tâm thì chơn sư, sẽ truyền cho mình thành đạt.  
 
Thần Thánh Tiên Phật ai cũng đều có bí kíp. Thành ra, không ai có thể nào lường gạt. 

 
 Thần thì học trung, học nghĩa, cầu xin, làm phước.  

 Thánh thì học lễ giáo, nhân, lễ, nghĩa, trí, đức, tín.  
 Tiên thì học phép thuật biến hoá, ăn cắp, điển ngũ hành của Ngọc Hoàng Thượng Đế, để 

hoá phép. Phép thuật của Tiên, có hạn kỳ một trăm năm thì bị Ngoc Hoàng thu lại. Tiên 

cũng bị chết, bị đày. Là vì, Tiên dùng phép màu của Ngọc Hoàng làm lợi cho mình. Nó ăn 
cắp điển ngũ hành, mà nó không biết, nó tưởng nó tự làm ra.  

 
 Cuối cùng một trăm năm hết phép, bị ngũ hành phân tán, chết. Cuối cùng cũng theo 

Phật tu, để luyện hào quang vô sanh bất diệt. Cái gì hữu hình, sẽ bị tan nát, nó không 

hay. Tiên là hữu vi.  
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 Tiên, nó không biết nó là Tiên, nó có trí thông minh, tưởng mình là tài giỏi và làm bậy. 
Làm bậy thì bị xử.  

 Tiên cũng có Tiên ác, Tiên hiền, Thánh cũng có, Thánh ác, Thánh hiền.  
 

 Thánh và Thánh đánh nhau, Tiên và Tiên đánh nhau, tranh hùng phép thuật, tranh hùng 

về địa bàn. Cũng không khác vì Mafia.   
 

 Phật thì luyện hào quang.  
 
Luyện hào quang cũng không khác gì Thượng Đế, Thượng Đế, Ngài cũng luyện hào quang, hào 

quang nó không mất. Nên anh thấy mặt Trời toả sáng khắp nơi.  
 

 
Kệ 

 
Thiên đình có cấp, Phật Thánh Tiên 
Thế nên ngai vị, rất rõ ràng 

Để giúp loài người, cùng Thượng Đế 
Sống vui, sống mãi, với tình thương 

 
 

 

 

   
 

Gia đình là nền tảng của quốc gia, kính trên 
nhường dưới 

     

Odense, ngày 05/06/2018 
 

1968. Hỏi. Nhiều người và các sư tăng trong chuà, không tin có Thượng Đế ? 
  

Đáp: Dạ thưa. Người ta không tin có Thượng Đế là gì, người ta tu tụng, tu cầu xin tu hộ độ, tu 
lý thuyết. Tu đạt được Bi Trí Dũng, mới ngộ được Thượng Đế.   
 

Tu trong nhà Phật, chữ DŨNG đứng đầu. DŨNG không đạt, đừng nói chi BI và Trí.  
 

Cầu xin làm sao có Dũng. Nói xạo, nói lý thuyết Bi, Trí.  
 

Còn anh tu Vô Vi, tu thực hành, tu điển quang, BI TRÍ DŨNG thì anh sẽ chứng nghiệm và tin có 
Thượng Đế. Khi ngộ Thượng Đế, hào quang, Ngài chiếu, dù anh đứng cách xa tỉ tỉ dặm, ánh 
sáng Thượng Đế, làm anh loà mắt.  

 
Thượng Đế là anh và anh là Tiểu Thượng Đế.  

 
Gặp Thượng Đế cũng dễ dãi thôi, Ngài độ cho mình tiến hoá, hợp nhất cùng Ngài, thì mình thấy, 
Ngài không có ích kỉ và giới hạn, trí óc của mình.  

 
Nói đúng ra, Ngài không muốn mình ngu si, đầng độn. Ngài muốn mình, như Ngài. Thì anh cảm 

thấy, anh không bị Thượng Đế chèn ép.  
 
Thượng Đế, Ngài muốn anh thật sự, như là Ngài:  

 
Không khuất phục, không ngần ngại, không tham lam, không qúi tử, không nhút nhát, không 

bủn xỉn, không cầu xin.v.v. 
 
Nói đúng ra, không, không, không là VÔ VI.  
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Trình độ tâm linh mình quá tệ, nên không thấy Ngài và nhận diện Ngài.  
 

Chứ thật ra, Ngài bên cạnh con Ngài từng li, và từng phút, để độ cho con Ngài tiến hoá.  
 
Lúc anh bệnh, anh sẽ cầu Ngài, lúc anh vinh quang, anh cũng cám ơn Ngài.  

Tâm linh anh có, nhưng mà anh không thấy Ngài. Vì anh không tu Vô Vi.  
 

Nếu anh tu Vô Vi, về tới Vô Vi Niết Bàn thì anh nhận ngay, Ngài ngay bên anh, trong lúc anh 
bệnh, lúc anh sa cơ và lúc anh vinh quang.  
 

 Câu Thiên Thượng, Thiên Hạ, duy ngã độc tôn.  
 Có nghĩa là cõi trên, thượng giới và cõi dưới, hạ giới, TẤT CẢ tận tụy, lo cho Anh, lo cho 

Phật.  
 
Ai sinh Anh, ai sinh ra ông Phật, tự Anh và Phật tự sinh ra.  

Tự Anh và Phật tự sanh thì vô lý. Chúa tự sinh thì cũng vô lý.  
 

Chính Thượng Đế sanh ra chúng sanh, TỪ CẶN BÃ của Thanh Quang.  
 

Nếu tu không giải thoát, thì trở về với cặn bã, cát bụi. Uổng cho một kiếp làm người.  
 
Còn Anh tu Vô Vi, thì Anh trở về với HÀO QUANG, ngôi vị của Anh, là Tiểu Linh Căn, Tiểu 

Thượng Đế. 
 

Con người có phần hồn, không tu, thì bị đoạ đày thành cầm thú lần nửa.   
 

 
Kệ 
 

Loài người có tổ và có tông 
Cao hơn ông tổ, là ông Trời 

Thượng Đế Ngọc Hoàng, là Chúa Tể 
Cai quảng Thiên Đàng, Địa Ngục lẫn Thế 
Gian 

 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 06/06/2018 

 
1969. Hỏi. Thượng Đế lo cho mình, lo cho Phật cái gì?  
 

Đáp: Dạ thưa. Thượng Đế, Ổng lo cho mình và lo cho Phật.  
 

Là Ngài chiếu hào quang, cho mình và cho Phật thì mình và Phật mới sống. Ổng không chiếu 
hào quang, làm sao mình và Phật sống. Phật thành đạo cũng nhờ hào quang Thượng Đế lo.  
 

Nếu không có hào quang của Thượng Đế.  
 

Phật, Tiên, Chuá, Thánh, Thần, cũng không tồn tại cho tới bây giờ.  
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Hiện tại sư tăng, cha thầy sống, anh cũng nhờ hào quang của Thượng Đế.  

 
Anh đi, đứng được là nhờ điển quang Ngài ban, mà anh không hay. Tiếng nói, hơi thở của mình 

của Thượng Đế ban luôn.  
 
Thì có phải, gặp Thượng Đế dễ dãi không.  

 

 

Kệ 
 

Hào quang Thượng Đế, toả khắp nơi 
Giúp đỡ chúng sanh, sống thật thà 
Đi đứng vui cười, trong hạnh phúc 

Hồn nhiên tự tại, sống an yên 
 

              

  

 
Odense, ngày 07/06/2018 

 
1970. Hỏi. Làm sao gặp Thượng Đế ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Cái gì cũng có tông chỉ, tu để gặp Thượng Đế. Thì cái pháp Vô Vi Trường sanh 
Học, nó sẽ dẫn dắt và khai mở từng bước, từng cảnh giới để ngộ Thượng Đế.  

 
Từng bước, từng cảnh giới, có nghiã là, anh phải hành, từng lời chỉ thị, của người truyền pháp.  
 

Không phải đột nhiên, tự nhiên gặp Thượng Đế, mà không trải qua nhiều cảnh giới khác nhau. 
Thế nên mình phải tu tuần tự, thì cái pháp nó sẽ tự động mở cho mình. Với điều kiện là phải 

siêng năng và thành thật.   
 

Anh phải trã một giá rất đắc, hy sinh cả tâm và thân.  
 
Tôi tiết lộ ra, cho người đời hiểu pháp nầy nó có giá trị tới đâu. Bởi vì, anh đổi lấy Thượng Đế. 

 
Pháp nầy của Thượng Đế chứ không phải của tôi. Nên tôi không có làm của riêng.  

 
Nói tóm lại muốn ngộ Thượng Đế, là Anh phải mượn linh điển của Đức Phật truyền, linh điển Đức 
Chúa Truyền, đó là tôi hé mở cho những người tu theo Chúa.  

 
 Tôi tu Vô Vi, ngộ Phật thì cũng thường tình.  

 
 Tôi tu Vô Vi, tôi ngộ Chuá, là một điều tôi ngạc nhiên. 

 

Khi tham thiền, tôi xuất hồn và tôi thấy, các Cha, các Dì Phước sáng sớm đi lễ, bên thành 
Jerusalem. Còn Chúa Giê Su thì xuất hiện trên không gian.  

 
Tôi bở ngở, tôi không có đạo Chúa, nhưng sao tôi thấy Đức Chúa Giê Su, trong lúc tham thiền.  
 

Tôi thấy là gì, tôi tu, tôi phá được cảnh giới HOÀ ĐỒNG. 
 

Không phải ngang nhiên tôi thấy Chuá. Thành ra tôi tiết lộ cho các bạn thiên Chúa.  
 
Bạn tu Vô Vi bạn sẽ thấy Chúa Giê Su.  

 
 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 7 
 

 

Kệ 
 

Nhắc nhở cho nhau, giải mối sầu 
Đi tìm Thượng Đế, chẳng có xa 
Trong ta có hẳn, Ngài trong ấy 

Tu luyện đêm ngày, sẽ ngộ Ta 
 

 

 

          
       Quyên tiền giúp trẻ em 

    

 

Odense, ngày 08/06/2018 
 

1971. Hỏi. Linh điển đó nằm ở đâu ?   
 
Đáp. Dạ thưa. Linh điển đó nằm trong www.vovilamd.com. Mở mục linh điển thì sẽ thấy. 

Linh điển của Chúa và của các vì Phật, tôi có viết ra, Thượng Đế, Hắc Bì Phật Tổ, Đức Phật Như 
Lai, đức Phật Thích Ca, Đức Phật Quán Thế Âm, Phật Tổ Sư Đạt Ma .v.v. 

 
Linh là linh hồn, tâm linh, anh nghĩ về Thượng Đế, Phật, Chúa, Phật Quán Thế Âm, Phật Thích 
Ca, Phật Di Đà.v.v. 

 
Điển nó là luồng điển vận chuyển trí óc, anh hiểu thấu, từ Thế Gian cho đến Thiên Đàng.  

 
Anh sẽ ngộ hết các vì Phật, Chúa và Thượng Đế, trong anh.   
 

Linh Điển, nó là tánh linh. Trong tánh của anh, nó có điển. Có điển, anh mới sống và phát 
triển.  

 
Thượng Đế cũng phát triển Điển, nên Thượng Đế tồn tại mãi mãi.  
 

Phật cũng như Thượng Đế. Thượng Đế, Ngài không muốn con Ngài bị hủy diệt.  
 

Anh nên tu luyện tánh Linh, anh sẽ ngộ Ngài.  
 
Tánh linh nó là tam bảo của người tu Vô Vi, Tinh, Khí, Thần.  

 

 

Kệ 
 

Giác cảm con người, ấy tánh linh 
Xúc tích nơi tâm, bớ Bạn hiền 
Tu luyện cho mình, trung chánh hiếu 

Linh khiếu của mình, sẽ mở toan 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

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

 

 

THẾ 
KHỔ 

BỆNH 

TRIỀN 
TU 

GIẢI 

 

GIAN 
NẠN 

HOẠN 

MIÊN 
THIỀN 

NẠN 
 

 

 
 

 
 

Trị Bệnh Phong Thấp Miễn Phí 
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THIÊN 
MỞ 

ĐÓN 

TU 
VỀ 

THIÊN 

 

ĐÀNG 
CỬA 

BẠN 

THIỀN 
NƠI 

QUỐC 
 

 

 

 

 
 

 

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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