SỐ 247

NGÀY 01 THÁNG 09 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.

ÂN ĐIỂN
Kệ
Ân tình sống động, ở nơi ta
Rõ chốn trần gian, cảnh trược tà
Khổ nhục chung vui, hành chơn lý
Lý trí khai vòng, điển phát minh
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.
2021. Hỏi. Tại sao, anh tu lại chửa bệnh miễn phí, thứ nào miễn phí thì không bảo đảm ?
2022. Hỏi. Tu Vô Vi, trị bệnh, nhận tiền TẶNG, có phải lấy đạo, tạo đời không ?
2023. Hỏi. Luyện máu Phật là sao, lần đầu tiên được nghe ?
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2024. Hỏi. Đại anh hùng là sao?
2025. Hỏi. Đi chiến đấu cho lý tưởng, cứu dân, mới gọi là anh hùng, tu Vô Vi, lo bản thân, sao
gọi là anh hùng ?
2026. Hỏi. Điển lực là sao ?
2027. Hỏi. Tại sao Trời Phật che cho hành giả Vô Vi tám, chín phần, còn pháp khác không che
hay che ít hơn ?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/08/2018
2021. Hỏi. Tại sao, anh tu lại chửa bệnh miễn phí, thứ nào miễn phí thì không bảo đảm?
Đáp: Dạ thưa. Tôi tu thiền Vô Vi và trị bệnh miễn phí. Miễn phí không dễ gì làm.
Ngoài đời, bác sĩ, nhà thương không có bảo đảm cho bệnh nhân, họ tính tiền.
Có tiền họ mới chửa, không tiền thì chết đi. Đừng kêu réo.
Tôi làm việc miễn phí, là tôi làm việc cho Thượng Đế.
Tôi chửa bệnh miễn phí, là tôi khuyên người ta tu thiền Vô Vi, cho hết bệnh và sống lâu.
Hơn mười hai năm, từ khi thành lập Vô Vi trung tâm phát triển điển quang trường sinh học ở
Đan Mạch, tôi chửa bệnh miễn phí. Và tự bỏ ra tiền túi. Làm từ bi là phải lỗ.
Nói miệng không ai tin, khi mà mình nói trị bệnh MIỄN PHÍ, họ nhìn mình bằng ánh mắt, khó
chịu, khó tin. Tôi đã giúp một số người hết bệnh, mà Bác Sĩ không trị được.
Tôi nói cho Bạn nghe, Bạn tu Vô Vi, không có ai trọng Bạn và họ khinh miệt Bạn thì có.
Họ cho Bạn, tu Vô Vi là hèn, ngu, dốt. Không tính tiền, làm việc miễn phí, rẻ tiền, v.v.
Tu Vô Vi là Bạn học theo đức tính của ông Trời, Bạn đành chấp nhận, những cái gì thế gian, phỉ
báng. Bạn làm TẤM THẢM CHO NGƯỜI TA ĐẠP.
Bạn NHỊN, chứ không phải Bạn Hèn. Trước kia Bạn là ông tướng, là ông quan, là bà chủ, là
thầy.v.v. Bạn biết, chứ không phải Bạn hèn.
Bạn NGU, là Bạn không giành giựt với người ta. Trước kia Bạn cũng không thua ai...kỹ sư,
bác sĩ, tiến sĩ, tỉ phú....
Bạn dốt đời, là Bạn đại thông minh.
Đại thông minh với người dốt, giống nhau, khó phân biệt.


Kẻ dốt, người ta nói gì, thì không cải. Ngơ ngơ, ngáo ngáo...



Người thông minh, cũng giống y, kẻ dốt. Bạn biết, nhưng Bạn không nói...

Người PHÀM TỤC làm sao phân biệt.
Tu Vô Vi là Bạn làm đại anh hùng.
Pháp thiền điển quang trường sinh học, giúp Bạn trở thành sáng suốt, thông minh.
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com

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

Side 2

Kệ
Sống vui, sống thọ, tu thiền
Con người sẽ hết, buồn phiền nội tâm
Tu tâm, tu điển, sửa mình
Trở về thiên cảnh, sống đời Phật Tiên
(Phật thì tu hào quang, Tiên tu phép màu.)

Odense, ngày 13/08/2018
2022. Hỏi. Tu Vô Vi, trị bệnh, nhận tiền tặng, có phải lấy đạo, tạo đời không?
Đáp: Dạ thưa; Hơn mười hai năm, tôi giúp người, miễn phí.
Người quen, họ nói: Tôi làm phước, sao không để cho người khác, cùng làm phước.
Nghe vậy, tôi mới nhận tiền, người ta tặng.
Hơn nửa cũng có một số người bệnh, họ tâm sự với tôi, họ nói, họ không phải là người thích
miễn phí. Thành ra tùy lòng của mỗi người. Tôi không biết làm sao, cho vừa lòng tất cả.
Tiền tặng, tôi dành cho công việc hữu ích.
Vả lại hàng tháng, tôi đóng góp tiền cho hội, giúp đỡ trẻ em, nghèo và bệnh trên thế giới.
Tôi trị bệnh là tôi khuyên người ta tu cho hết bệnh và sống thọ. Bệnh là do trược. Trược thì
dùng phương pháp Phật, thiền điển quang mình giải trược. Giải mới hết bệnh và tăng thêm nội
lực. Nhìn hình ảnh tôi chứng minh, Bạn cũng thấy. Trước kia tôi cũng bệnh.
Nhờ pháp Phật nầy, tôi mới tìm ra điển quang và cống hiến miễn phí.
Nhờ tu Vô Vi, tôi mới làm công việc miễn phí.
Mình giúp người ta sống lâu, ít bệnh, tu giải thoát, sao mình không giúp.
Nên tôi tìm phương tiện giúp người, trị bệnh, sống trăm tuổi và tu giải thoát.
Những người nghèo, không tiền đi bác sĩ, nên tu. Tu không có tốn tiền, đơn giản.
Bạn đừng có chờ già, tôi mới tu. Lúc già thì bệnh, bác sĩ, tỉ phú, kể cả thiền sư không tu điển
quang cũng bị bệnh, vua chúa cũng bị bệnh.v.v.
Tu có điển quang và sức khoẻ, giàu hơn tỉ phú, mà bệnh tật.
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ
Chửa bệnh giúp người, nói họ tu
Điển năng sức khoẻ, qúi hơn vàng
Chăm lo tu luyện, đào chân lý
Thu hồi điển lực, sống thọ lâu
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Tu thiền Vô Vi rất dễ, không phức tạp, như
pháp môn khác, ngồi thư giản
Odense, ngày 24/08/2018
2023. Hỏi. Luyện máu Phật là sao, lần đầu tiên được nghe ?
Đáp: Dạ thưa, Tôi khám phá, con người mình có thể tu thiền, luyện điển, biến máu xấu thành
máu Phật. Với phương pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học, nên tôi cống hiến.
Bệnh từ máu sanh ra, máu xấu từ bắt nguồn từ ông bà tổ tiên. Nên tổng thống, tỉ phú, bác sĩ,
cao tăng, bị bệnh đột qụy, ung thư, tim, v.v. Người giàu, người nghèo, trẻ em cũng không tránh
khỏi. Trong cái Zen, cái giống, cái chủng tử, nó đã có trược.
Khi mình đi nhà thương, họ khám bệnh, trước tiên thử máu. Bệnh từ máu sanh ra.
Vả lại tôi cũng khám phá ra. Máu xấu, nó lây, từ người nầy sang người khác, một cách vô hình.
Bởi vì nó là điển.
Tôi cũng khám phá ra. Máu người có lẫn máu thú. Bạn không tin, nhưng Bạn phải tin. Hồi nhỏ
hay lớn mình cũng đã ăn thịt thú. Ông bà mình cũng có ăn thịt thú. Thịt có máu thú.
Tôi nói, con người, từ loài thú phát triển đi lên. Nên máu người, có máu thú một trăm phần
trăm.
Máu thú nó hung, máu người nó độc. Nên mình phải tu thiền điển quang mới giải được, độc.
Đây là phương pháp thiền điển quang của Phật, không phải của tôi.
Tôi học được và chia sẽ với mọi người, để mình thanh lọc máu tốt.
Học thì đơn giản, không có phức tạp.
Mỗi ngày mình làm siêng thì sẽ có kết quả.
Kết quả thì mình học cái kinh nghiệm, mà tôi giải thích mỗi bài báo. Mình thực hành sẽ đạt.
Tu phải có kết quả. Kết quả thì mình xem thành quả, người hướng dẫn.
Khi mà viết ra thành văn Phật, thì mình phải tin. Hiếm có ai, viết được như tôi.
Kệ
Máu mình đã xấu, ở tiền căn
Mình nên thừa nhận, để tu thiền
Không khéo thân người, sanh bệnh tật
Gia tài không đũ, cứu hồi sinh
Máu xấu ghẻ
Máu tốt da mịn
Máu tốt thì thể hiện tánh từ bi
Máu tốt thì làn da mịn, không ghẻ, long
ben,v,v
Odense, ngày 25/08/2018
2024. Hỏi. Đại anh hùng là sao?
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Đáp: Dạ thưa. Đại anh hùng là nói sao, làm vậy. Nói tu là tu, chứ không có tu nửa chừng.
Tu, tham mê danh vọng, không phải anh hùng.
Đức Phật Thích Ca, bỏ sắc tướng. Tu lại rước vô, mà nói đi theo đường lối Đức Phật Thích Ca.
Anh hùng là quân tử, nói đi vượt biển, tìm tự do, là đi vượt biển. Không tham sống, sợ chết.
Tu Vô Vi là đi đường lớn, đời đạo song tu, vừa làm, vừa tu, tự lực, không cúi lòn. Cúi lòn, cầu
xin là đi đường hẻm.
Đại anh hùng là. Trong...tử... có.... sanh....tu xuất hồn.
Kệ
TRONG thân có ẩn, vị anh hùng
TỬ vì trung đạo, chẳng tiếc thân
CÓ diệt nó sanh, điều mới lạ
SANH về Thiên quốc, chẳng tham danh

Đơn phương, độc mã, quảng bá pháp thiền
ngoài công chúng

Odense, ngày 26/08/2018
2025. Hỏi. Đi chiến đấu cho lý tưởng, cứu dân, mới gọi là anh hùng, tu Vô Vi, lo riêng cho bản
thân, sao gọi là anh hùng?
Đáp: Dạ thưa. Đi chiến đấu cho lý tưởng hoà bình, cứu dân thì anh hùng chỉ một mặt, không
phải anh hùng hai mặt.
Anh hùng một mặt, là mình binh một người và mình phải giết kẻ ác, có khi giết lầm kẻ
thiện, người vô tội.
Kẻ ác và người vô tội trên thế gian nầy nhiều lắm. Không lẽ làm anh hùng giết hết kẻ ác.
Hiện tại, khối tự do và cộng sản cũng giết lầm người thiện, người vô tội.
Napoleon, Hitler, Thành Cát Tư Hản, Tần Thuỷ Hoàng, các tướng lãnh giết người.v.v. Ngày xưa
đã làm, họ là anh hùng sao...?


Ai cũng cho lý tưởng mình là đúng. Nên giết qua, giết lại.



Thế gian nó là vậy, anh hùng cái gì.

Rốt cuộc, anh hùng nào cũng chết, chết họ không biết họ là ai, chết đi về đâu.
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Anh hùng, mà đi vô chùa, nhà thờ cầu xin.
Đi cầu xin Trời Phật. Trời Phật khuyên, muốn làm anh hùng, phải biết mình là ai.
Nên làm cách mạnh BẢN THÂN.
Cách mạng bản thân là TU TÂM VÀ DƯỠNG TÁNH. Lo cho bản thân mình. Thân mình tốt, mình
mới giúp ích đời. Đức Phật Thích Ca, anh hùng, cách mạng bản thân.
Anh hùng là mình biết được phần hồn mình.
Anh hùng hai mặt, cứu mình và cứu đời. Không có giết ai và hại ai.
Ai mình cũng giúp và kẻ ác mình cũng giúp.
Kệ
Nếu ai có hỏi, Lão là ai?
Vì phạm thiên nhai, phải bị đài
Sống ở dương gian, tu pháp điển
Tu tâm, dưỡng tánh, giúp chúng sanh
Thành Lợi Lê, 60 tuổi Hợi

Báo chụp hình đăng trang 1. Để sáu tháng
trong nhà Văn Hóa thành phố Odense.
Lúc tôi dự diễn thi thơ, hạng nhất, cùng 12 nhà
văn, nhà thơ, Denmark, Thụy Điển, Trung Hoa,
Việt Nam.
Odense, ngày 27/08/2018
2026. Hỏi. Điển lực là sao?
Đáp: Dạ thưa. Con thú có điển, cây cỏ có điển, con người có điển. Có điển mình mới cục cựa.
Cây cỏ có điển, nó phát triển. Sanh ra, lớn lên, đâm chồi, nở bông, kết trái. Cây khô héo thì hết
điển, chết, con người cũng vậy. Già mất điển, điển xáo trộn, bệnh hoạn, tai biến, chết.
Lực là sức mạnh, vươn lên.
Anh tu thiền thì anh có điển lực, chống chọi, phong ba bão tố. Tình đời nó đập vô.
Còn tham đời, thì chưa biết đời là ô trược.
Chừng nào bị nạn tai, bệnh hoạn, lừa bịp, dối trá thì mới biết đời là ô trược.
Anh có điển lực, anh tránh được trược. Nói chung Trời Phật che cho Anh tám, chín phần.
Nếu mình hướng tâm tu thiền Vô Vi. Đó là ÂN ĐIỂN.
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Còn Anh không tu, thì phong ba bão táp, nó đập cho một cái, Anh tránh không nổi.
Như lực sĩ, nhà vô địch quyền anh ở Mỹ, Ali Mohamed. Lực sĩ rất mạnh, bị phong ba, một cái,
tàn tật, loạn thần kinh.
Nhiều nhà thể thao, huấn luyện cũng đứng tim, chết luôn trong trận đấu, khi nạn tấn công.
Những tai nạn xảy ra, là do điển xáo trộn.
Những nhà thiền sư, không tu điển quang, cũng bị phong ba, đập cho một ván, tàn tật, tiêu
luôn.
Anh tu pháp thiền nầy là mình luyện điển trong người quân bình.
Anh về Trời, Anh phải dùng điển. Xác trả cho Đất.
Kệ
Pháp nầy tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Giúp cho hành giả, khỏi bệnh tình
Mạnh khoẻ yêu đời, trong hạnh phúc
Hồn nhiên tự tại, chẳng lụy phiền

Bạn hành, Bạn mới biết Bạn có điển và ông Phật có điển.
Bạn yếu, Bạn sẽ khỏe mạnh.

Chiến sĩ tình thương

Odense, ngày 28/08/2018
2027. Hỏi. Tại sao Trời Phật che cho hành giả Vô Vi tám, chín phần, còn pháp khác không che
hay che ít hơn?
Đáp. Dạ thưa. Cái nầy là phước lớn cho hành giả Vô Vi. Bởi vì, Vô Vi trực tiếp tu về điển
quang. Tu ngay ông Trời, tu ngay ông Phật. Nên tôi mới nói ÂN ĐIỂN.
Ân điển nầy nó hiếm lắm. Chỉ có hành giả Vô Vi, mới được hưởng và chứng nghiệm.
Anh hành khổ thì hiểu...ÂN ĐIỂN.....còn pháp khác nói u ơ....nói không chính xác.
Khi Anh thực hành pháp môn Vô Vi chính chắn, đàng hoàn.
Anh gặp tai nạn, thì nạn của Anh được che tám, chín phần.
Tai nạn thì mọi người, ai cũng gặp. Tiên Phật nào cũng gặp.
Càng tu cao thì tai nạn càng nhiều. Tai nạn càng nhiều thì Trời Phật che càng nhiều.
Càng khổ nhiều, thì Trời Phật càng giúp nhiều.
Thì đó là ân điển.
Ân điển thì pháp nầy sẽ chiếu cho Bạn. Bề trên ban cho Bạn.
Chỉ chờ Bạn siêng năng, áp dụng, làm trong lúc khó, khổ. Tu gặp khó khổ chạy trốn, thì chỉ giỏi
TĂN U.
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Kệ
Điển Trời ban rải, khắp mọi nơi
Cố gắng công phu, sẽ đạt nhiều
Tâm điển của Trời, đang ban chiếu
Cho người hành khổ, pháp điển quang

Đi trong mưa, nắng, quyên tiền cho trẻ em
bệnh tật trên thế giới
Tu luôn trong tuyết, nhiệt độ trừ – 1C*

LÀM PHƯỚC TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ

Ông Tư, nói
Trống lòng, đầy bụng là giềng mối.
Tôi chứng minh, bụng mình không có gì

https://www.voviland.com
email.bandao4p@gmail.com
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Anh nầy cỗ cứng và cánh tay ngủ, bác sĩ
đề nghị giải phẫu, tôi chửa khỏi

Cánh tay bị ngủ, bác sĩ đề nghị giải phẫu
Tôi chửa khỏi

Tặng tiền chửa bệnh

Làm việc thiện, được biểu dương nơi cư
ngụ Denmark

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.

https://www.voviland.com
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Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.
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