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SỐ 249 NGÀY 21  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. 

 
GIẢI NGHIỆP TÂM 

 

Kệ 

 

Cuộc đời khó khổ sầu đau 
Ta nên tu luyện, điển quang của Trời 

Hôm nay đóng góp chơn lời 
Con người sẽ được, hoàn về cõi Thiên 

 

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. 

2035. Hỏi. Ai là người ngạo mạn ?  

2036. Hỏi. Những người ngạo mạn, là những người gì ?  

2037. Hỏi. Mặc dù đi nhà thờ, nhà chùa, nhưng ngạo mạn vẫn còn là sao  ?   

2038. Hỏi. Tại sao những người giàu họ cúng dường nhiều ?  
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2039. Hỏi. Bất chánh là sao, chỉ những người đời thôi, còn người tu không có hay sao ?  

2040. Hỏi. Tại sao tuyệt thực ? 

2041. Hỏi. Tại sao những người ngạo mạn, bất chánh họ giàu, họ làm quan ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/09/2018 
 
2035. Hỏi. Ai là người ngạo mạn ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Ngạo mạn là người có cái gì hơn người khác, như văn bằng, học vấn, quyền thế, 

nghĩ rằng mình khôn hơn, sanh ra kỳ thị, khi dễ, cho người khác thấp hèn. 
 
Ngạo mạn là người có tiền nhiều hơn người khác, tưởng rằng mình, giỏi, xem thường người 

khác, không ra gì.  
 

Đồng tiền có thể sai khiến, người khác làm điều không tốt, họ coi mạng sống người khác rẽ.  
 
Đụng xe, người ta chết, họ nói đền cho nó vài chục triệu là xong.  

 
Mất một lóng tay, có bạc tỉ cũng không mua được, ngón tay thiệt, gắng vô. Tại mình, không 

biết thân thể quý giá cỡ nào.  
 
Mình nuôi một đứa con thì mình mới biết. Nếu mình giàu, mà lỡ, không may, con mình thiếu 

hụt, cái gì trên bàn tay, bàn chân, Bạn có tiền, mà mua không được cho con, Bạn mới biết, thân 
xác, nó qúy cỡ nào. Hay là chính mình mất. Bảy ức niên thành con người. 

 
Nhiều nhà giàu, có bạc tỉ, họ bị mất một lóng tay, họ muốn có ngón thiệt, để vợ khỏi chê, mà 
họ tìm không ra, mua không được. Tại vì, khi họ SỜ vào ai, người khác, rỡn tóc gáy.  

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

 

 

Kệ 
 
Ngạo mạn công cao, tạo cực hình 

Hảy nhìn dung điểm, sẽ tởn kinh 
Hơn thua tranh chấp, sanh hiềm tị 

Kỳ thị con người, bệnh sẽ căn 
 

 

 
Con chó mình cũng thương, đúng không. 

   

Odense, ngày 13/09/2018 

 
2036. Hỏi. Những người ngạo mạn, là những người gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Những người ngạo mạn là những người, coi Thiên Hạ, Trời Đất, không ra gì. 
Tâm linh yếu kém, mặc dù đi nhà thờ, nhà chùa, nhưng ngạo mạn vẫn còn.  

 
Những người ngạo mạn là những người bắt đầu làm ăn khá. Có chút đỉnh tiền, rồi bắt đầu 
phách lối, chê bai đũ thứ, nhưng họ không biết, cái gì vừa vươn lên, là khổ tới.  

 
Tuổi 40, tuổi 48 thường hay xảy ra, đi tới tuổi 58, 68 thì rất khổ, rất phiền sức khoẻ và bệnh 

tật. Điển quang xáo trộn, không biết ra đi ngày nào.  
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Bạn còn trẻ, nhất là Bạn tu Vô Vi trường sanh học, nên thận trọng. Người nghèo mình nên tu, 

để tránh tình trạng bệnh hoạn.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

  

Kệ 
 
Trần đời lắm cảnh, tạo phong ba 

Hoa hé nhụy ra, gặp bão bùng 
Tuổi đời chưa thấm, làm sao biết 

Anh hùng cũng phải, gặp nạn đau 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 

  

 
 

Điển quang xáo trộn, tu thiền điển quang sẻ hết 

Odense, ngày 14/09/2018 
 

2037. Hỏi. Mặc dù đi nhà thờ, nhà chùa, nhưng ngạo mạn vẫn còn là sao ?   
 
Đáp: Dạ thưa, Ai cũng ngạo mạn. Ngạo mạn vẫn còn là chê người khác dỡ và khen mình hay. 

 
Cứ nghĩ đạo mình là số một, nên xảy ra thánh chiến, kỳ thị tôn giáo. Đạo tôi hay hơn đạo 

anh.  
 
Ở đời không có ai, hơn ai, và ở đời không có ai dỡ.  

 
Người giàu, người thông minh, cũng phải nhờ người nghèo, người dỡ.  

Không nhờ, người nghèo, người dổt, lấy ai, giúp mình giàu. Lấy ai, nói mình thông minh.  
 
Hôm nay mình giàu, thông minh, quyền thế, ngày mai mình bệnh, mình chết.  

 
Hỏi ra thì ngạo mạn, ỷ mình giàu, có tiền, quyền thế. Chết thì kiếp sau nghèo, không có cơm 

ăn.  
 
Những người ăn xin, kiếp trước họ giàu, mà khinh khi, kỳ thị, ngạo mạn, chê bai.  

 

 

Kệ 
 

Thấy hoài mà khó, hiểu thật hư 
Hôm nay minh thị, chỉ rõ ràng 
Bạn luyện môn thiền, thì sẽ thấy 

Rất nhiều cảnh đẹp, ở nhân gian 
 

 

 
 

Từ bi nhân ái  

Odense, ngày 15/09/2018 
 

2038. Hỏi.  Tại sao những người giàu họ cúng dường nhiều? 
  

Đáp: Dạ thưa. Họ đem tiền chuộc tội, tiền bất minh, tiền cặn bã, không dám ôm nhiều. Càng 
ôm nhiều, càng nạn nhiều. Tiền bất chánh.   
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Kệ 
 

Tiền là tạm bợ, chốn trần gian 
Nó tạo cho ta, mất thật thà 
Cứ thế thói đời, xoay chuyển mãi 

Con người mê mãi, mất tánh linh  
 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 16/09/2018 
 

2039. Hỏi.  Bất chánh là sao, chỉ những người đời thôi, còn người tu không có hay sao?  
 

Đáp: Dạ thưa. Bất chánh thì chỗ nào cũng có, không riêng gì người đời, người tu cũng có.  
 
Lạm dụng đạo, làm chuyện phi nhân, phi nghĩa, phi pháp thiếu gì.  

 
Nói, chốn tu hành luôn làm điều đạo đức, mà chính nó, hại nhau. Coi những phim tài liệu cũ, 

rùng mình.   
 
Đạo nầy diệt đạo kia, trong đạo cũng hại nhau và nói xấu đạo kia. Người không có tánh người, là 

phi nhân, lạm dụng tình dục trẻ em.v.v, làm sao có tánh Phật. 
 

Chuyện phi nhân, cùng chung đạo, hại nhau, Thần Tú diệt Lục Tổ Huệ Năng ai cũng biết. Nên 
bây giờ tu ảnh hưởng Thần Tú, cúng bái, cầu xin.  
 

Phi nghĩa, việc có ích cho người, là tu tốt cho mình, mà nó không làm. Biểu người ta cúng 
dường cho Phật. Phật thì viên tịch, ổng đâu có ăn và không xài tiền.  

 
Còn kinh giả dịch kinh bậy, đọc không hiểu, mà cứ ép người ta đọc CHÚ.  
 

Phi pháp là bán xì ke, lấy tiền công quỷ mua trái phiểu, cờ bạc, hụi hè.v.v.  
 

Đạo đời bất chánh chỗ nào cũng có. Xem tài liệu, mở Google coi.  
 

 
Kệ 

 
Chánh pháp khó tầm, chốn trần gian 
Dã tâm tu đạo, khắp thị thành 

Cứ mãi tu hành, theo danh vọng 
Pháp lành cũng phải, biến thành ma 
 

              

 
Ma là mình, tâm xấu, pháp tốt cũng thành xấu 

 

 
Odense, ngày 17/09/2018 

 
2040. Hỏi.  Tại sao tuyệt thực ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Tu nó có nhiều trình độ, ăn mặn, ăn chay, không ăn luôn.  

 
Anh muốn tu trình độ nào, thì tôi giải thích trình độ đó. Trình độ không mua, không bán.  
 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 5 
 

Vô Vi đi tới tối thượng, lần trước tôi có giải thích, tối thượng. Giải chấp phá mê.  

 
Vô Vi điển quang trường sanh học có đũ trình độ, cho Anh luyện.  

 
Nhất bổn, tán vạn thù. Vạn thù, sanh nhứt bổn. Quy nguyên. 
 

TUYỆT có nghĩa là tuyệt đối, tuyệt là nhứt, tuyệt là dứt tuyệt. 
 

THỰC là thực phẩm, thức ăn.  
 
Đi tới Vô Vi thì phải chứng, dứt tuyệt. Thì sẽ chứng được TUYỆT ĐĨNH.  

 
Môn TUYỆT THỰC, tôi đóng góp và hy vọng một số người, ai thích tu có trình độ cao và những 

người trong tù, tu tuyệt thực.  
 
NGHĨA thứ hai.  

THỰC có nghĩa là THẬT, mà THẬT cũng có nghĩa THẬT TUYỆT, TUYỆT ĐĨNH.  
 

Tiếng Việt Nam nó cao siêu lắm. Đâu có cần đọc chú tiếng Phạn, tu không hiểu gì hết.  
 

Tu hoài không giải thoát và họ không tin có Thượng Đế.  
 
Anh thấy món đồ hàng xịn, hàng THẬT thì giá trị cao.  

 
Vàng thật, vàng ròng, thì chói sáng rực. 

 
Hào quang THỰC, thì nó sáng kinh luôn. Trong người mình có.  
 

Tôi chỉ đóng góp cho số người tu thích tu, trên núi và trong tù, NHỊN ĂN, TUYỆT THỰC, uống 
thuốc Phật, (hít thở điển quang), để trừ cơm.  

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

 

 

Kệ 
 

Muốn là tuyệt phẩm, của nhân gian 
Bạn nên dứt khoát, ở cảnh trần 
Tâm động thần truy, không lối thoát 

Thực hành TÔNG CHỈ, luyện kim cang 
 

 

 
    

 
Odense, ngày 18/09/2018 

 
2041. Hỏi. Tại sao những người ngạo mạn, bất chánh họ giàu, họ làm quan?   
 

Đáp. Dạ thưa. Cái phước của ông bà tổ tiên họ để lại thành ra họ phải hưởng cho hết. Nên 
Thượng Đế, không can thiệp, vào cái phước của ông bà tổ tiên họ.  

 
Nhưng mà nghiệp lực của họ kinh khủng, sanh ra, tai nạn, tai biến, bệnh hoạn nan y, đủ 
chuyện.  

 
Người nghèo cũng có nghiệp lực, tội tiền kiếp cũng không nhỏ.  
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Tiền kiếp cũng phá phách đũ chuyện, nên nghèo. Có cơm ăn thì vứt, đổ, có nhà ở, lại chê.  
 

Thành ra ở thế gian, ai cũng mang nghiệp lực.  
 
Anh tu thì Anh giải nghiệp lực. Giải được nghiệp lực là thành Phật.  

 
Đến nổi ăn cướp, mà chịu tu cũng thành Phật. Thành ra ông Trời, ổng đâu có bỏ ai.  

 
Anh tu Vô Vi điển quang trường sanh học thì Anh sẽ thấy cái tội, rồi mình giải, thì sẽ hết.  
 

Còn người khác, họ tu, môn phái khác, họ không thấy tội, họ không thấy nghiệp lực tiền 
kiếp.  

 
Họ thấy họ đúng không à.....Nên tu hoài không giải nghiệp.  
 

Nghiệp lực tiền kiếp KHÔNG PHẢI DỄ THẤY VÀ DỄ GIẢI.  
 

Anh tu ở đây, chắc chắn Anh sẽ THẤY và Anh giải được nghiệp. Anh tu trong thực tế.  
 

Bài hôm trước số báo 248, nói về NGHIỆP PHƯỚC.  
 

 
Kệ 
 

Tâm làm thân chịu, chẳng than van 
Cá tánh hùng anh, phải gian nan 

Lấy pháp tham thiền, tu nhập định 
Trở về thanh cảnh, giải trược thanh 
 

 
 

 

 

         
 

Giải được trược 
Tham Sân Si, Stress, đo 1% 

 

 

 

Ngồi thiền thanh tịnh, thoải mái, xem như ngồi thư giản 

Tu thiền mau giác ngộ, xưa nay nó là vậy  
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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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