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SỐ 245 NGÀY 11  THÁNG 08 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. 

 
Tối Thượng  

 

Kệ 

 

Sửa mình thanh điển, bất tham thanh  
Tiến tới cực thanh, mới hồi trào 

Đạt được chơn hồn, không mê chấp 
Hư không cảnh giới, thật là trong 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
Siêu Pháp 

(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. 

2007. Hỏi. Hạnh phúc là sức khoẻ, tại sao ?  

2008. Hỏi. Người ta, nói hạnh phúc ở trí óc là khoa học, đúng hay sai ?  

2009. Hỏi. Người ta nói minh tâm, kiến tánh. Còn anh nói, kiến tánh và minh tâm để thành đạt 
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giải thoát, có lẽ ngược lại, tại sao  ?   

2010. Hỏi. Mình có thắc mắc là tu thân quân bình là sao ?  

2011. Hỏi. Hello hiền huynh, Tu tâm quân bình là sao. Mong được huynh chia sẽ thêm.  ?  

2012. Hỏi. Đề tài luận trong đại hội 2018, TU THIỀN là sao, xin huynh chia sẽ ? 

2013. Hỏi. Con người bệnh nhiều, sống không được lâu, phước phần họ không có, hay sao, xin 

huynh giải thích ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/08/2018 
 

2007. Hỏi. Hạnh phúc là sức khoẻ, tại sao ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Khi mình già, bệnh hoạn, ăn không được, ngũ không yên lo lắng, mất sức khoẻ, 
mình mới hiểu, hạnh phúc là sức khoẻ.  
 

Lúc mình còn trẻ, thừa sức khoẻ, phung phí sức khoẻ, nói đến điển quang sức khoẻ, tuổi trẻ 
không tin.  

 
Có tiền mà thân bệnh họan, thì mới quý trọng sức khoẻ. Sức khoẻ đó, là điển lực.  
 

Người tu Vô Vi, tu về điển quang, sẽ hồi phục sức khoẻ, hồi phục điển quang.  
 

Có sức khoẻ, có điển quang thì mình mới hiểu, sức khoẻ quý hơn vàng. Thì hạnh phúc nó sẽ 
đển với ta.  
 

Hạnh phúc là sức khoẻ, do tâm linh mình hành thiền. Chỉ có thiền điển quang mới phục hồi 
hạnh phúc. Hạnh phúc do mình tạo. Đừng cầu xin, tụng kinh, cúng váy đốt nhang. Khổ vẫn 

khổ, bệnh vẫn bệnh, trách Trời, trách Phật không giúp.  
 
Trời Phật chỉ mình tu luyện để có hạnh phúc, chứ Trời Phật không có làm dùm. Làm dùm có 

nghĩa là Trời Phật dạy mình ù lỳ, làm biếng, trông mong HÌNH TƯỢNG giúp và nhờ THA LỰC.  
 

Trời Phật nói cho mình biết, là khả năng mình có, không thua gì, Trời, Phật.  
 
Tận dụng học pháp nầy, thì ngộ Trời Phật cũng dễ dàng.  

 
Pháp thiền Vô Vi, không ích kỉ, mở rộng cho mình, tiến tới Trời Phật.  

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

 
Kệ 

 
TU thiền phải dụng, hết trí tâm 

NGỘ được bản lai, phải một lòng 
TRỜI chỉ thực lòng, tu trung chánh 
PHẬT ĐÀ di diệu, ở nơi ta 

 

 

   
Mình nên tu thân, tu tâm và tu điển 
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Odense, ngày 03/08/2018 

 
2008. Hỏi. Người ta, nói hạnh phúc ở trí óc là khoa học, đúng hay sai ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hạnh phúc trí óc là khoa học, họ chỉ nói một phần thôi. Họ không nhìn ra thần 
hồn, tâm linh, điển quang dẫn dắt.  

 
Khoa học họ vẫn khổ, vẫn còn chiến tranh và tranh chấp. 

Nhiều nhà khoa học họ vẫn đớn đau trong bệnh hoạn và chết non.  
 
Gần đây anh Steven Job làm hãng Apple sáng chế Iphone, chết ung thư, còn trẻ, trên giường 

bệnh, hối hận vì tham mê, danh vọng, khoa học, để rồi ra đi trong hối tiếc. Chết không biết về 
đâu.  

 
Khoa học bây giờ, họ tạo động loạn, tạo chiến tranh. Phe nầy, diệt phe kia.  
  

Hạnh phúc của trí óc là tâm linh, mới đúng nghĩa của nó và thực tế hơn.  
 

Anh sống thọ, thanh bình, sảng khoái, không bệnh hoạn, không chiến tranh, không động loạn. 
 

 Hạnh phúc trí óc là tâm linh, nó sẽ đời đời bất diệt.  
 

 Hạnh phúc là Anh tìm được linh hồn Anh, trong thanh tịnh và sáng suốt.  

 
Biết mình từ cõi hư không, xuống thế gian, thay Trời hành đạo hoặc là tu giải nghiệp.   

Con người, ai cũng có mang nghiệp, mà họ không hay. Ỷ mình là số một, đến lúc chết cũng 
không biết, mình đi về đâu. Rồi cúng quảy, cầu xin.   
 

Khoa học họ chế đũ thứ, biết đũ thứ, mà họ không biết thần hồn. Ai làm ra vật chất?  
 

Chính thần hồn, làm ra vật chất. Nhưng mà họ không tìm ra thần hồn, nên họ vẫn khổ, vẫn 
luân hồi. Có hồn không học, có hồn không tu.  
 

Những linh hồn tham mê vật chất, không có hạnh phúc. Tham sân si đầy dẩy.  
 

Hạnh phúc là mình biết được thần hồn mình. Kiến tánh và minh tâm để giải thoát.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 
 

 

  
Kệ 

 
Cuộc đời sinh đẹp, biết là bao 

Cuộc sống tu tâm, rất nhiệm mầu 
Sửa đổi tâm, thân, luôn mạnh khoẻ 
Tâm hồn siêu thoát, khỏi buồn đau 

 

 
  

Thời gian vùn vụt tên bay 
Không tu thì uổng cuộc đời sanh ra 

 

Odense, ngày 04/08/2018 
 
2009. Hỏi. Người ta nói minh tâm, kiến tánh. Còn anh nói, kiến tánh và minh tâm để 
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thành đạt giải thoát, có lẽ ngược lại, tại sao ?   

 
Đáp: Dạ thưa; Người ta nói minh tâm, kiến tánh, là người ta nói theo, nói nhép lại, người 

đi trước, họ tu, không hành. Tu không đạt, nói đại.   
 
Muốn minh tâm, minh tâm có nghĩa là tâm sáng suốt, thì mình phải sửa tánh trước. 

Tâm nó mới minh.  
 

 Tu Vô Vi điển quang trường sanh học là Bạn, sửa tánh trước. Sau đó, thì tâm nó mới 
minh. Tu phải có trật tự. 

 

Họ tu không hành, thành ra nói ngược ngạo. TÁNH NÀO, TẬT NẤY.  
 

Tu như vậy, ngàn đời, tâm không minh, tánh không đổi. Hồn và vía không minh.  
 
Nói tới hồn, họ u ơ, họ cầu siêu, họ cầu xin. Nói tới vía họ không biết.  

 
Hồn và vía phải tương hội. Khi hồn và vía tương hội, hồn và vía nói chuyện thi thơ rất hay.  

 
Hồn và vía bất minh, làm sao nói đạo.   

 
 Kiến TÁNH có nghĩa là THẤY TÁNH.  

 

Mình tu sửa cái tánh trước, thì thần hồn sáng ra. Tu hồn không sáng là tu nhép, tu ngược ngạo. 
Pháp Vô Vi giúp cho Bạn soi hồn thì nó sáng.  

 
Vía và hồn, hoạt động bằng điển. Thần hồn ra lệnh, Vía nó làm. Sự làm, đó là điển.  
 

 Điển hoạt động bằng tay chân, ánh mắt, miệng nói. 
 Điển hoạt động bằng ngòi bút, thi thơ, văn Phật.  

 Điển đem con người giải thoát.  
 Điển giúp cho mình thoát ly khỏi bản thể. 
 Bản thể con người bị, giam trong ngũ hành, kim mộc thuỷ hoả thổ.  

 Kim mộc thuỷ hoả thổ là ĐIỂN của NGỌC HOÀNG.   
 

Con người có điển, không biết. Nên tu tới cấp thiền sư, tiến sĩ, mà bị tai biến.   
Tai biến là điển quang trong người xáo trộn, mất quân bình. Bác sĩ cũng không tránh khỏi.   
 

Tu Vô Vi biết Hồn, biết Vía và biết về Điển quang quân bình. Biết được điển NGỌC HOÀNG.  
Biết được ĐIỂN NGỌC HOÀNG LÀ MÌNH NGỘ ỔNG. Thì tôi nói, ngộ Phật Trời dễ dàng. Đúng 

Không.  
 

 
Kệ 
 

 
THẤY mình động loạn, sửa lấy ta 

TÁNH vía quy không, sẽ về Trời 
LÀ do thanh điển, mình không cải 
THÀNH tựu do ta, quý pháp thiền 

 
 

 

                
 

Cây nguyên Linh Thành Lợi (Thân hay Vía) 
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Odense, ngày 05/08/2018 

 
2010. Hỏi.  Hello hiền huynh, Mình có thắc mắc là tu thân quân bình là sao ? 

  
Đáp: Dạ thưa. Thân không quân bình, là thân không được khoẻ, có hồn, không xác. Vì tướng 
do tâm phát. Mình nhìn vào thì thấy không quân bình.  

 
Thầy nào cũng nói, thân họ quân bình, mà chứng minh không được. Cỡi đồ ra thì thấy, 

chiếc áo tu, không che được thân mình.  
 
Vải, không che được mắt Thánh.   

Chiếc áo tu, lý thuyết tu, không che được, mắt Phật.  
 

Mắt Phật ai cũng có. Phật chỉ cho mình thấy, mình thấy, thì mình cũng có con mắt Phật.  
 
Mắt Phật là mắt HUỆ, là Đệ Tam Thần Nhãn. Nó hiện ra, giữa trán Bạn. Đó là ấn chứng mắt 

Phật. Ở trong chùa họ tu, không chứng, vẻ ra, dị hợm, hình tượng Phật trăm tay, ngàn mắt.  
 

Thực sự Phật có hai mắt như ta và con MẮT THỨ BA, là mắt HUỆ. Xem hình đức Phật Thích Ca, 
đâu có trăm tay, ngàn mắt khỉ gì đâu.  

 
 Thân quân bình, là thân không dấy động.  

 

 Thân không quân bình, mình nhìn ngay cái bụng. Biết cái tâm.   
 

 
Kệ 

 
TƯỚNG người hiện rõ, ở trong xương 
DO đâu tạo được, thể thân nầy 

TÂM trí của mình, ẩn trong đó 
PHÁT ra lộ diện, cả núi sông 

 
 
 

 

 

             
 

Thân người nầy quân bình không?   
 
Trên thiên đình không có Phật Di Lạc nào như ông nầy, 
người tàu họ làm đại, gạt dân.   
 
Phật là diệt tham.  
 

 

 

Odense, ngày 06/08/2018 
 
2011. Hỏi. Hello hiền huynh, Tu tâm quân bình là sao. Mong được huynh chia sẽ thêm. ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Tâm quân bình là hồn vía quy hội, hai luồng điển âm dương quy hội. Khi hai 

luồng điển âm dương quy hội thì tránh nhiều nạn tai, bệnh hoạn.  
 
Thời đại nầy văn minh, dễ hiểu. Muốn biết TÂM quân bình hay không quân bình. 

 
Mình lấy máy, đo tim, thử máu, đo độ stress thì biết liền.  

 
Nhiều thiền sư và thầy dạy tu, tim lớn, tim yếu, máu cao, stress, uống thuốc trường kỳ, là tâm 
không quân bình. Tu không đúng.  
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Tâm không quân bình là không tu về điển quang. Làm điển quang xáo trộn, thành ra bị tai biến.  

Tôi khám phá ra và chứng minh, tâm quân bình thế nào. TÂM liên hệ MÁU, TIM, stress.  
 

Tôi đi đo máu, đo tim, đo stress, bình thường 1%.  
Tôi chứng minh cho quý Bạn thấy rõ hơn. TÂM, THÂN, và ĐIỂN quân bình. 
 

Những bài trước tôi có chứng minh, tim, TIM CŨNG THUỘC VỀ TÂM. TIM khoẻ, TÔI chạy được 
12.575 km. 

 
Gan mạnh, đạt dũng, thận khoẻ, thông minh, phổi mạnh thì vui, và nín hơi, lặn dưới nước một 
hơi xa 49 m. bao tử quân bình và sáng suốt, máu huyết, thanh lọc, không cao, không thấp, 

không độc, không mở, không ung thư .v.v. Bệnh cũng từ ngũ tạng, và máu huyết mà ra, do di 
truyền và do mình đem vô.  

 
Mình tu có điển quang tốt, quân bình thì giải được bệnh, thọ lâu.  
 

Khoa học họ cũng muốn ít bệnh tật và sống lâu.  
 

Họ không có thời gian học thiền, tìm hiểu về tâm linh, thần hồn có điển quang.  
Cái THÂN, cái VÍA mình chịu KHỔ luyện và khai mở CÁI THỨC.  

CÁI THỨC là KHỐI ĐIỂN QUANG thì THÂN quân bình, hết bệnh, SÁNG SUỐT.  
 
Pháp thiền nầy giúp mình ít bệnh tật, khoẻ mạnh, sống lâu và tu giải thoát.  

 

 

Kệ 
 

Tu thiền cuộc sống, rất an yên 
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 
Thân thể dung hoà, trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 
 

 
(Tu đúng, tâm và thân khoẻ mạnh, mặt sáng thông minh) 

              

   
 

Tâm quân bình, mình có thể đo độ stress 
 

Dùng máy iphone tải stress check program, đo độ 
stress%. Tôi đo 1 %. Tham sân si 

 
Ai nói TÂM HỌ quân bình, chứng minh 

 

 
Odense, ngày 07/08/2018 

 
2012. Hỏi. Đề tài luận trong đại hội 2018, TU THIỀN là sao, xin huynh chia sẽ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Mình phải hỏi, tại sao phải có chữ Tu, tại sao có chữ Thiền.  
 

Thời đại mới, tôi tìm ra chữ Tu, nó có ý nghiã như sao.  
 

Tu THÂN, tu TÂM và tu ĐIỂN.  
 
Tu là tu Thân cho quân bình,  

Tu là tu Tâm cho quân bình, 
Tu là tu Điển cho quân bình và chứng minh. 
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Thiền là hành theo tông chỉ.  

Tự nhiên sẽ sáng suốt thông minh và khỏe mạnh, tâm và thân. Giúp mình giải thoát. 
 

 
Kệ 

 
 
KIẾN thân tu sửa, học điển thiền 

TÁNH mình thực hiện, nhẫn trung kiên 
MINH đạo, minh đời, không hờn dổi 

TÂM hành chơn pháp, đạt tình siêu 

 

        
 

Thân quân bình, là thân không dấy động. 
Thân quân bình, là không mập, không ốm.  

Ai nói THÂN quân bình, chứng minh. 

 
Odense, ngày 08/08/2018 

2013. Hỏi. Con người bệnh nhiều, sống không được lâu, phước phần họ không có, hay sao, xin 
giải thích?   

 
Đáp. Dạ thưa. Được làm người là có phước, mà mình không hay. Mình với Ông Trời, Ông Phật 
giống nhau. Nếu mình tu khai mở, thì không oán trách ông Trời.  

 
Muốn sống lâu trăm tuổi, ít bệnh tật thì mình phải học thiền luyện điển. Còn không thì mình 

phung phí điển, tiêu hao điển, rước trược vào không hay.  
 

Bây giờ văn minh, giúp các Bạn tự tu tiến. Chỉ cần mình bấm vào internet, thì sẽ có người chỉ 
dẫn, giúp đở, sống lâu. Cái đó là điển quang.  

 

Kệ 
 

Điển quang giúp đỡ, được con người 
Đạt được quân bình, hết khổ đau 

Khổ đau trí óc, thêm cằn cỗi 
Học pháp tu thiền, sẽ hết đau 
 

 

    
Tâm quân bình, mình có thể đo tim, đo máu, chứng minh. 
Tôi đi đo TIM, bình thường, y như trong sách vở.  
TIM thuộc TÂM.  
Ai nói TÂM HỌ quân bình, chứng minh.  
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MÊ TRONG CÁI ĐÚNG LÀ VẪN CÒN MÊ, VẪN CÒN CHẤP 

 
Chia sẽ mê trong cái đúng. 

Người làm việc, mà không có nghĩ danh vọng và quyền lợi thì nó khác. Bởi vì mình nhỏ con, 
chưa có chức phận. Chỉ nghĩ làm việc thôi, thì không mê trong cái đúng.  

 
Còn đi tới quyền lợi và danh vọng thì nó quyến rũ, và mê. Trong cái đúng, tưởng mình số 1, 
ngạo mạn, công to.  

 
Cha thầy nào không mê danh. 

 
Đúng trong mê.  
Người khoa học hay người làm nhà hàng có tiền, có địa vị, đúng, không có sai.  

Họ mê trong đúng. Đến một lúc nào đó 10 /20 kiếp, họ sẽ thấy họ mê.  
 

Cái đúng có đũ trình độ.  
Mình làm sao, không mê trong cái đúng. Nó mới siêu. Cái nầy khó không phải dễ.  
 

Khi mà mình mê trong cái đúng. 
Nó sẽ dậm chân tại chỗ. 

 
Thành ra cha thầy cao tăng tu hoài không ngộ được Thượng Đế.  
 

Còn Thượng Đế thì khác.  
Ổng không có mê trong cái đúng của Ngài. Ổng phá mê trong cái đúng, để đi đến đúng tối 

thượng.  
 
Thượng Đế lúc nào cũng làm đúng, nhưng Ngài cho rằng Ổng không đúng. Thì Ngài không mê, 

trong cái đúng.  
 

Cái tư tưởng Thượng Đế nầy, ít người hiểu thấu. Trừ khi nào mình tu và ngộ Ngài trong tâm.  
 
Cái đúng tối thượng. Là Không mê cái đúng hiện tại.  

Là vượt qua cái đúng, hiện tại, thì anh sẽ thấy còn cái đúng khác nửa. 
 

Đúng nó có nhiều trình độ. 
Và Anh tiến tới cao siêu của cái đúng, Tối thượng.  
 

Đúng Tối Thượng là vượt qua cái đúng hiện tại. Không mê hiện tại.  
 

Thí dụ, máy computer hiện tại mới nhứt mình cho rằng đúng, mê tít, thò lò, thì dậm chân tại 
chỗ, đúng không? 

 
Nhà tu mê danh, cái hiện tại cũng không khác.  
 

Sau nầy vì quyền thế và danh vọng sanh ra thủ đoạn. 
 

Những nhà độc tài cộng sản cũng thế. 
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Nói tóm lại, người thi ân, khỏi cần báo, thì phá chấp, phá mê.  
Người mà coi thế gian nầy là giả, thì không mê, không chấp.  

Nghe người ta khen, cũng vui, nhưng dằn lòng lại.  
Nghe người ta chê cũng không buồn.  
 

Chúc quý Bạn vui vẻ.  
Thân 

Thành Lợi 
 

 

 

 

GIÚP 
GIÚP 

HẠI 

HẠI 

 

NGƯỜI 
MÌNH 

NGƯỜI 

MÌNH 
 

 
 

 
 

Thiền Tu Thanh Tịnh 
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CÀNG 

CÀNG 

TỘI 

MÌNH 

 

GIÀU 

THAM 

MÌNH 

GIẢI 
  

 

 

 

VÔ VI TU LUYỆN  

TINH KHÍ THẦN  
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LÀM VIỆC THIỆN CHỬA BỆNH MIỄN PHÍ 
 

AI TÔI CHỬA BỆNH, TÔI ĐỀU KHUYÊN NÊN TU THIỀN LUYỆN ĐẠO CHO HẾT BỆNH 

 
Cô ta bệnh ung thư ngực, sau khi giải phẩu, đau nửa ngực và đưa tay không được 4 

năm. 
 

Cực chẳng đã, đến tìm tôi chửa khỏi. Hết đau ngực, đánh nhau được.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

GIÚP NGƯỜI LÀ GIÚP MÌNH 

HẾT BỆNH THÌ VUI 

 

 

 

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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