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SỐ 243 NGÀY 21  THÁNG 07 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. 

 
TU VI SƠN ĐỈNH 

 

Kệ 

 

TU hành phải thực tâm tu 
VI hành phải luyện, thần hồn sẽ minh 

SƠN đình trước trán mở ra 
ĐỈNH cao Phật Tổ, trung tâm bộ đầu 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

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

 

 
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. 

1993. Hỏi. Bác bạn đạo ở CaLi, muốn lên kí lô, mình phải làm sao, tu ăn chay, mất sức và ốm 

nhiều ?  

1994. Hỏi. Sẵn đây cho mình hỏi là tấm hình Huynh ngồi thiền cởi trần là lúc nào cũng ngồi 
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thiền không mặc áo hay là sao ?  

1995. Hỏi. Lễ tắm Phật mỗi năm trong Chùa, tại sao tu Vô Vi không có  ?   

1996. Hỏi. Tu bao lâu, mới được tắm bằng điển quang Phật ?  

1997. Hỏi. Tu danh, tu chức là tu làm sao ?  

1998. Hỏi. Người ta làm Phật có hình hào quang, chốp nhoáng, trên Facebook, đúng không, 

muốn tạo hào quang, mình phải làm sao ? 

1999. Hỏi. Hào quang thể hiện như thế nào ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/07/2018 
 

1993. Hỏi. Bác bạn đạo ở CaLi, muốn lên kí lô, mình phải làm sao, tu ăn chay, mất sức và ốm 
nhiều ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Tình trạng của Bác cũng giống như những Bạn đạo trước đây, Bác dùng phương 
pháp dưới đây. Bảo đảm sẽ lên kí lô.  

 
 Trước khi ăn, sáng, trưa và chiều. 

Mình phải uống thuốc Phật ( hít thở điển quang), bằng phương pháp con viết trong  
www.voviland.com. Hít thở điển quang (uống thuốc Phật), ngồi hay nằm, làm được hết. 
 

 Sau đó phải tập thể dục Di Đà, lạy Phật. Lạy Phật theo khả năng. Xong rồi mới ăn. 
 

. Nên dùng vitamin thuốc bổ Xương trợ lực. 

. Mua sửa Baby, con nít, về uống, sáng, trưa, chiều. Mỗi lần một ly.  

. Ăn thì không nên, kì thị món ăn. Khi ăn niệm, Nam Mô A Di Đà Phật.  

. Nên ăn trái Đu Đủ.  

. Nên theo dỏi và nghiên cứu báo Phát Triển Điển Quang Trường Sinh Học, con viết mỗi kỳ, để 

tăng thêm điển lực. 
 

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

 
Kệ 
 

Gia tài quý nhất, của chúng ta 
Điển quang, sức khoẻ, rất tối cần 

Sáng tối tu thiền, TINH, KHÍ trụ 
THẦN hồn sáng suốt, niệm Nam Mô 
 

 

   
Phật thì diệt tham  

Odense, ngày 13/07/2018 
 

1994. Hỏi. Sẵn đây cho mình hỏi là tấm hình Huynh ngồi thiền cởi trần là lúc nào cũng ngồi 
thiền không mặc áo hay là sao ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Thiền ở nhà thì mình mặc áo, sở dĩ hình tôi ngồi thiền cỡi trần là mình chứng 
minh tu nó như vậy, có sao để vậy. Tu tới cõi Vô Vi, tu tới núi TU VI SƠN, nó là vậy. Mình nhìn 

hình nghiên cứu.  
 

Nhiều Thầy tu, lớp áo phủ bên ngoài có thể che dấu, cái bụng tham, làn da ghẻ, long ben, v.v. 
Hình tôi chụp cởi trần, chứng tỏ bên ngoài và bên trong, không trược, có sao nói vậy. Thực tế 
hơn.  

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 3 
 

Nhiều Thầy, bệnh và trược, giải không hết. Mà đi giảng đạo gạt người ta, thân thì uống thuốc, 

trược thì nổi chốm đen trên mặt. Nên tôi chụp hình cởi trần cho các Bạn, dễ nhận diện, trược là 
gì.    

 
 Thời đại mới, tôi khám phá ra, mình tu thân, tu điển và tu tâm.  

 

Thân của mình quân bình và mình phải chứng minh. 
 

Nhiều người tu, bị các Thầy lý thuyết gạt. Nên tôi phải cực lòng chỉ cho người ta biết, tu Thân, 
tu Điển, và tu Tâm. Thực tế, tu điển quang, kết quả nó ra sao. Vô Vi nói được và làm được.  
 

Ở cõi trên Thiên Đàng, thực tế cây Nguyên Linh nó là vậy.  
Thân thể mình là cây Nguyên Linh, hồn và vía phải tương xứng, quân bình.  

 
Thiên Đàng du ký, Dương Sinh nói mà không có chứng minh.  
 

Còn phần thứ ba, là về tới Tu Vi Sơn, nó là vậy, không có gì. 
  

Đức Thầy cũng có chụp hình chứng minh, không có gì.   
 

Về tới Tu Vi Sơn. Nó là vậy, quanh năm tuyết phủ.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

  
Kệ 

 
TU thiền đạt tới cõi VÔ 

VI hành trang chẳng, có đeo bên mình 
SƠN thiên phủ tuyết bốn mùa 
ĐỈNH sơn nhọn hoắc, như là cây kim 

 

 
 

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 

Tông chỉ Vô Vi thiền giải thoát 

 

 
Thời tiết trừ - 1*C 

Tu Vô Vi xuất hồn sẽ thấy. 

Đỉnh núi Tu Vi sơn, nhọn hoắc như cây kim, 
Bạn có thể đứng trên đó, không thấy đau hay 
chảy máu. Quanh năm tuyết phủ. Nên trong 

lúc tu, Bạn sẽ thấy cô đơn, lẽ loi. Nhưng mà 
tâm của Bạn không cô đơn, Bạn sẽ được Trời 

Phật hộ phò, cảm thấy hết cô đơn. Lòng từ bi, 
bác ái mở rộng ra rất nhiều. Những gì tôi đi 
qua và đạt được, Bạn sẽ đi qua và đạt được. 

Kêu bằng đồng hành. Thành Lợi Lê.  
 

Odense, ngày 14/07/2018 
 

1995. Hỏi. Lễ tắm Phật mỗi năm trong Chùa, tại sao tu Vô Vi không có ?   
 
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi, anh được tắm điển quang.  

 
Khi mà tam giới, trong bản thể thanh lọc ở cõi trần, thì hồn anh xuất lên Thiên Cung, ở đó có 
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cái trạm, chiêu hiền đải sĩ.  

 
Và anh được tắm điển quang, trước khi vào Thiên Cung. Gọi là tẩy trần.  

 
Bởi vì, sau nầy anh diện kiến các Vị Phật, thì không thể nào có trược.  
 

Còn trong chùa, họ không có tu xuất hồn, nên họ không biết. Rồi họ lập cái kiểu, tắm tượng 
Phật. Làm như vậy không đúng.  

 
Phật đâu có biểu họ tắm dùm Phật bao giờ. Phật có tay chân đàng hoàn. Anh suy nghĩ xem.... 
 

Nếu tắm Phật thì cởi quần áo, tắm trong phòng đàng hoàn, còn đằng nầy, họ để Phật mặc luôn 
quần áo, vã lại, họ còn bày ra, cho công chúng coi, Phật tắm.  

 
Tu, Vô Vi tự tu, thanh lọc, rồi xuất hồn lên cõi trên, được tắm bằng điển quang.  
 

Khi mà anh được tắm điển quang, con người anh nó tươi mát, thanh nhẹ và hương thơm trong 
người anh phảng phất. Và Bạn cảm giác được, bệnh tình gì cũng tiêu.  

 
Tôi nói như vậy, cho các Bạn tự chủ, tự mình làm, tự mình tu. Không cầu xin, đốt nhang, cúng 

Phật.  
 

 
Kệ 
 

Xuất hồn lên được cõi trên 
Bên trên có trạm, cho mình tẩy thân 

Lông, da mịn mát lạ thường 
Hương thơm phảng phất, từ trong ra 
ngoài 

 
 

 
 

 

   

Odense, ngày 15/07/2018 
 
1996. Hỏi. Tu bao lâu, mới được tắm bằng điển quang Phật? 

  
Đáp: Dạ thưa. Tu Vô Vi mà anh hỏi bao lâu, mới được tắm bằng điển quang. Thì Thượng Đế, 

Ngài không trả lời.  
 
Bạn hỏi như vậy, thì cũng như Bạn trả giá, món hàng. Thời gian bao lâu, Bạn mới chịu tu.  

 
Mình càng hỏi thời gian bao lâu, thì càng không có.  

 
Nhưng mà Bạn làm thinh tu, như tôi nói thì Bạn sẽ tắm được điển quang. Cái nầy, tôi mách 
cho Bạn biết trước, để tránh cái tham lam và đạt được cái huyền vi của Phật pháp. Nhiều vị cao 

tăng, tu cúng váy hoài, không tắm được điển quang và không giải thoát. Và làm ra cái kiểu 
tắm Phật.  

 
Cái nầy thuộc về điển quang, cõi huyền vi ở bên trên.  
 

Không phải như ở thế gian, đòi hỏi, cấp bậc, danh vọng, vật chất và tiền bạc. Ban cho cái chức, 
tôi mới tu.v.v. 
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Bạn phải trả giá, bằng một kỳ công, do chính Bạn thực hành. Chính Bạn thực hành, thì danh dự 
và giá trị của Bạn, vàng không đổi được.  

 
Vàng không đổi được có nghĩa là người chân tu, không bao giờ, thích danh vọng, địa vị hay tiền 
bạc. Bạn chỉ muốn đem cái văn minh, ánh sáng chia sẽ cho mọi người giải thoát.  

 
Khi Bạn thành công, người ta sẽ dùng tiền, địa vị và sắc đẹp, mua lòng bạn. Nhưng Bạn không 

bao giờ bán, cho kẻ bất nhân. Bạn là giống dân Ngọc Bích của Thượng Đế.  
 
Tôi tu khoảng một năm thì được xuất hồn lên và được tắm điển quang. 

 

 

Kệ 
 

Mỗi ngày thầm lặng, gắng công phu 
Kết hợp lời khuyên, phải thực hành 
Ý chí của mình, trong gian khổ 

Soi hồn, thầm niệm, nhớ lời kinh 
 

 

         
 

 

 
Odense, ngày 16/07/2018 

 
1997. Hỏi. Tu danh, tu chức là tu làm sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Tu danh, tu chức là Phật cũng muốn, danh cũng muốn, tiền cũng muốn, tu 
tham, cái gì cũng THÍCH. Mình lệ thuộc vào cái danh, cái chức.  

 
Cái danh, cái chức, nó đè trên người mình, thì làm sao thanh nhẹ. Danh làm cho mình, ngu 

muội, THÍCH THÚ, để người khác, tâng bốc, không bao giờ giải thoát 
 

Muốn tu giải thoát, Anh phải tu Vô Vi. Cởi bỏ, những cái gì nặng trược trên vai. Anh mới tiến về 
cõi Vô Vi Niết Bàn.  
 

Những vị cao tăng tu cả đời, tâm sự và mong mỏi, được tiến tới cõi Vô Vi Niết Bàn. Để hội tụ 
cùng Thượng Đế. Nhưng mà không được, vì hiện tại, HỌ tu HỮU VI.  

 
Hữu Vi thì không tin có Thượng Đế. Các thầy cho rằng, PHẬT là lớn hơn hết.  
 

Thí dụ, Anh là Phật đi.  
Không lẽ Phật, chế ra được hòn đá, cây bông, con sông, con thú, con người ,v,v,. Tu phải mở trí.  

 
Hào quang Phật, hào quang cây bông là do Thượng Đế ban. Sự sống của mình là do Thượng Đế 
ban.  

Đừng nên nghịch chĩ và nghịch Thiên, mà mắc nạn.  

 

Kệ 
 

Nghịch Thiên thời đại bây giờ 
Hung thần, bất nghĩa, tạo nhiều hờn oan 
Cửa nhà đất nước cháy lan 

Con người bịnh nạn, mới nghe Thiên lời 

              

    
 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 6 
 

 

 
Odense, ngày 17/07/2018 

 
1998. Hỏi. Người ta làm Phật có hình hào quang, chốp nhoáng, trên Facebook, đúng không, 

muốn tạo hào quang, mình phải làm sao ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Hình Phật chốp chốp hào quang trên Facebook, Phật giấy, Phật giả, Phật xi 
măng, người ta thần thánh hoá ông Phật, Phật như người thường, như chúng ta. Tu bộ đầu 
mình sáng là kết tụ thanh quang. Chia sẽ cho mọi nơi.  

 
Mình không nên, đem ra làm trò chơi trẻ con. Làm ngụy tạo ông Phật có tội.  

 
Thí dụ, Anh là Phật, trăm tay, nghìn mắt, như trong chuà họ làm.  
Anh coi tướng anh, có dị hợm không.  

Thí dụ, Anh có ba tay, năm, sáu mắt, hai đầu thì sao.....  
 

Thực chất của Phật có sao, để vậy. Phật giống như mình. Chỉ có khác biệt là cái thông minh, 
nằm hẳn trên bộ đầu. 
 

Muốn có hào quang. 
 

Mình phải tu cho chân thật. Trước hết là phải giải trược trong ngũ tạng, máu huyết. Sau đó hào 
quang sẽ tụ trên bộ đầu.  
 

Tất cả, mọi người ai cũng có trược, kể cả khoa học, tiến, sĩ, ông sư, cha thầy, họ không tin là họ 
có trược và họ không thích nghe, những gì tôi cống hiến. Là người mình có trược, mới sanh ra 

bệnh, và chiến tranh.  
 
Giải trược trong ngũ tạng và máu huyết.  

Giáo dục các tế bào bằng thiền điển quang thì các Bạn sẽ thành công.  
Môn thiền nầy là điển quang trường sanh học.  

 
Phương pháp mà tôi gởi cho Bạn hành là phương pháp tạo hào quang.  
Bạn phải thực hành thì sau nầy, bạn kiểm chứng.  

 
Cỏ cây, có hào quang, Bạn cũng có hào quang.  

 
Bạn tu Vô Vi thì bạn sẽ có hào quang như ông Phật.  
 

 
Kệ 

 
Thanh quang ngọc sáng trong lòng 

Tu thân, tâm dưỡng, đêm ngày phải siêng 
Vía hồn hội tụ hợp duyên 
Hào quang toả sáng, ở ngay đỉnh đầu 
 

 

       
    

 
Odense, ngày 18/07/2018 

 
1999. Hỏi. Hào quang thể hiện như thế nào ?   
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Đáp. Dạ thưa. Bộ đầu bạn sáng trưng, Bạn có thể giúp những người, họ cần Bạn giúp đở. Bạn 

không có ghanh tị hay hờn trách một ai. Thế giới nầy đáng yêu và dễ thương, kể cả ma qủi. 
 

 
Kệ 

 
Trên thì thông cả Thiên kinh 
Dưới thì quán hiểu, những gì Địa linh 

Tâm linh trung quán Nhơn tình 
Thiên Đàng, Địa Ngục, Nhơn tình đều minh 

 

 
 
 

 

 
Tin ở Thái Lan làm chấn động cả thế giới. 

13 người bị nước ngập, kẹt trong hang động 

10 km, dưới lòng đất. 

 

Tôi và con trai Sỹ Lê có tham gia và vẻ ra kế 

hoạch cứu giúp 12 thanh niên và một huấn 

luyện viên bóng đá Thái Lan. ngày 10.07.2018. 

 

Được toà đại sứ Thái Lan cám ơn và đánh giá 

cao kế hoạch.  

 

 

   
 

 
 

 
Fra: visathaiembassy@gmail.com 
<visathaiembassy@gmail.com> på vegne af 

Munchuta Suadmalai <visa@thaiembassy.dk> 
Sendt: 12. juli 2018 11:58 

Til: lequocsy@hotmail.com 
Emne: Rescue mission in Tham Luang Cave  
  

Dear Sy Lee and Thanh Loi Le, 
 

Thank you for your mail and your advice. Your 
kind consideration is greatly appreciated. 
 

Best regards, 
Munchuta Suadmalai 
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ĐỨC 
THẦY 

LƯƠNG 
SĨ 

HẰNG 

GIẢI 

 

CAO 
SIÊU 

TÂM 
TRÍ 

THIỀN 

THOÁT 
 

 
 
 

 
 

TU VI SƠN 

TU THIỀN GIẢI THOÁT 
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BỘ 

HÀO 
GIÚP 

MỌI 
THOÁT 

NẠN 

ĐỘNG 

 

ĐẦU 

QUANG 
ĐỠ 

GIỚI 
KHỎI 

TAI 

LOẠN 
 

 

 

 

 
 

TRỊ KHỎI BỆNH BƯỚU SAU GÁY MIỄN PHÍ 
 

 
 

 

 

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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