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SỐ 250 NGÀY 01  THÁNG 10 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. 

 
TRÌNH ĐỘ ĐIỂN QUANG 

 

Kệ 

 

TRÌNH lên với đấng Cha Lành 
ĐỘ hành tiến hoá, giải minh đạo đời 

Chung vui đóng góp chơn lời 
Chúng mình chung lối, bước vào càn khôn 

 

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. 

2042. Hỏi. Thiền có đêm nhẹ, có đêm thiền không nhẹ là sao?  

2043. Hỏi. Người, mà có con ma làm biếng sao ?  

2044. Hỏi. Làm sao dẹp con ma làm biếng trong người ?   

2045. Hỏi. Tu làm sao mình biết có trình độ điển quang ?  
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2046. Hỏi. Tại sao, nhẹ thì ở thiên đàng, còn nặng trược thì ở địa ngục ?  

2047. Hỏi. Tại sao phải ở Thiên Đàng ? 

2048. Hỏi. Mình độ được người là sao? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2018 
 
2042. Hỏi. Thiền có đêm nhẹ, có đêm thiền không nhẹ là sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Đêm nào mình thiền nhẹ thì ngày đó, ban ngày mình làm việc tốt.  

 
Đêm nào mình thiền không nhẹ thì bửa đó mình bực mình, gay gắt với những người chung 
quanh hay người chung quanh áp đảo. Thì cái điển, nó làm cho mình nặng trược. 

 
Lâu dần thì điển mình hướng hạ, làm xao lãng sự hành pháp và mất tự tin, tu không tiến bộ.  

 
Từ từ con ma làm biếng xâm nhập. Nó xúi dục chủ nhân ông làm chuyện nầy, chuyện kia, bỏ 
thiền. Trược càng ngày, càng nhiều. Tu không giải trược ra, mà thu vào.  

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

 

 

Kệ 
 
Tu hành rất dễ, giải trược ra 

Mình nên cố gắng, thực hành đều 
Xem nghiệm coi mình, tu đúng cách 

Ngồi thiền hướng thẳng, đừng quẹo 
cong 
 

 

 
   

Odense, ngày 23/09/2018 
 

2043. Hỏi. Người, mà có con ma làm biếng sao ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Con ma làm biếng có chứ, nó chực chờ, chủ nhân ông lơ là, tham mê tình tiền, 
danh, vọng, là nó nhào vô.  
 

Mình biểu nó, tối nay thiền, nó nói ngủ sướng hơn. Không có ai biết, mình có thiền hay không 
có thiền.  

 
Con ma làm biếng thích ăn ngon, thích ngủ, nhiều hơn tu thiền.  
 

Người siêng năng tu thì có ấn chứng. 
Còn người nào có con ma làm biếng xâm nhập, tu không có ấn chứng.  

 
Người ta nhìn mặt, nhìn tướng, người ta biết. Người siêng năng hành pháp thì mặt sáng, người 

khoẻ mạnh.  
 
Người có con ma làm biếng, mặt bư, người phì, mắt híp.  

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

Con ma làm biếng, rất gần kề 
Nó cứ ngồi lì, ở thế gian 
Lại nghĩ bạc vàng, và danh vọng 

Khiến người mắt híp, giống như Trư 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

  

 
 

Odense, ngày 24/09/2018 
 

2044. Hỏi. Làm sao dẹp con ma làm biếng trong người ?   
 

Đáp: Dạ thưa, Anh dùng mật pháp độc chiêu. Chắc chắn nó phải nghe.  
 
Khi mà nó làm biếng không nghe lời, mình phạt nó, tập thể dục Di Đà, lạy Phật, 10 lạy. 

Mình bắt nó phải nghe lệnh chủ nhân ông. 
 

 
Kệ 

 
Đơn giản dễ hành, pháp độc chiêu 
Mấy ai biết được, pháp điển lành 

Giúp đỡ cho mình, tu khoẻ mạnh 
Diệt trừ làm biếng, bệnh gây ra 

 
 
 

 

 
 

Thể dục Di Đà trị bệnh tim, máu cao, sân si, trị ma làm 
biếng  

 

Odense, ngày 25/09/2018 
 
2045. Hỏi.  Tu làm sao mình biết có trình độ điển quang? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Muốn có trình độ điển quang mình phải thực hành siêng năng, thanh lọc, hạ, 

trung, thượng trong bản thể mình. Dần dần cái ánh sáng từ bi, nó bộc phát thì mình mới biết 
thanh, trược như thế nào. (Thanh lọc ba tầng, hạ, trung, thượng tôi có giải thích, mình coi lại 
những bài báo trước).  

 
Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học, nó dẫn dắt mình, từ cái ô trược đến thanh cao. Cái ô 

trược, mình phải dụng pháp, dụng lời khuyên, thực hành, giải nó ra, ngày cũng như đêm ngồi 
thiền. Mình phải gắng bó với pháp tu.  
 

Pháp tu nầy, nó giúp cho mình có trình độ điển quang đàng hoàn. Mình thực hành, thì mình mới 
nhận. Còn mình không thực hành thì mình u ơ, không biết điển quang là gì.  

 
Tại sao, ông Phật có điển quang, mà tôi không có. Nhẹ thì ở thiên đàng, còn trược thì ở địa 
ngục. 

 
Khi mà tu nhẹ, thì anh thấy điển quang của cây cỏ, thực vật, nó toả ra làn ánh sáng.  

 
Nhiều người trước kia không hiểu, không thấy điển quang, tu một thời gian ngắn, họ thấy, điển 
quang phát ra từ cây cỏ.  
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Con người cũng vậy, hào quang toả sáng hơn cây cỏ.  

 
Tu đừng có tham THANH, mà TRƯỢC không giải.  

 

 

Kệ 
 
Đêm ngày thầm lặng, luyện nam mô 

Giải trược trong ta, kiến Di Đà 
Ta phải thực hành, theo tông chỉ 

Dùi mài kinh điển, thực tâm tu 
 

 

 
 

 

 

Odense, ngày 26/09/2018 
 

2046. Hỏi.  Tại sao, nhẹ thì ở thiên đàng, còn nặng trược thì ở địa ngục ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Ở đời mình chịu khó siêng năng đi học, sau nầy thì có chỗ làm sướng, việc nhẹ. 

Ở đạo mình chịu khó tu thì ở Thiên Đàng, đơn giản vậy thôi.  
 

Phật không có hộ phò, làm mọi, cho người không tu, không hành.  
Nhiều người tu không rõ, mình cầu xin Phật, hộ phò, là mình kêu Phật, làm dùm, làm mọi cho 
mình, còn cúng Phật nải chuối. Thì dũng không có. Trí Bi cũng không luôn. Tu hoài không đạt 

dũng.  
Phật chỉ hộ phò, cho những người thật lòng thực hành.  

 
Lý thuyết chẳng có tác dụng, nhiều người đọc kinh như con két. Mà vẫn sa vào địa ngục.  
 

Trược không giải thì làm sao ở cõi thanh cao.  
 

Sau nầy anh tu nhẹ, anh đi bằng điển quang, cái hồn, không phải cái xác. Thành ra, phải tu 
thân và giải trược. Tu thân là luyện mạng. Thân và mạng, giống nhau.  
 

 
Kệ 

 
Dùng điển Di Đà, luyện tánh linh 

Giải trược trong ta, phải thật thà 
Tu luyện cho mình, tâm điển tốt 
Phải hành, phải khổ, vía mới minh 

 
 

              

 
 

Thời đại mới, tu điển, tâm, thân quân bình 

 

 

Odense, ngày 27/09/2018 
 

2047. Hỏi. Tại sao phải ở Thiên Đàng?  
  
Đáp: Dạ thưa. Mình sống ở Thế Gian có khổ không.  

Nghèo, giàu bệnh chết, không biết đi về đâu. Làm con ma vất dưỡng, tha phương cầu thực. 
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Kiếm miếng ăn, sát hại lẫn nhau.  

 
Chỗ Thiên Đàng sạch sẽ, không khí trong lành, không bệnh tật, không sát hại. Vỉnh viễn không 

bao giờ hoại nát, kim cương bất hoại. Anh có niềm vui vô tận, trí tuệ nó phát triển vô biên, 
không giống như cõi thế gian.  
 

Anh thông minh có cách mấy thì khi chết, trí tuệ mất. Luân hồi lại thế gian. Rồi ở thế gian cả 
nghìn năm, anh cũng phải tìm cách tu, để giải thoát. Về Thiên Đàng.  

 
Thiên Đàng là quê của Anh. Khi gần chết, ai cũng mong về Thiên Đàng hay tây phương cực 
lạc, mà về không được. Vì cầu xin, cúng váy, hối lộ cha thầy, không chịu làm, không chịu tu. 

 
Anh tu pháp nầy, thì anh về Thiên Đàng hay Niết Bàn. Cũng giống như cõi Thế Gian, Anh phải tự 

học.  
 
Về Thiên Đàng không có vụ hối lộ cho thầy cha nào cả.   

 
Rước năm trăm nhà sư, hay cha thầy nào nói, đưa linh hồn cha mẹ, anh về Thiên Đàng hay tây 

phương cực lạc, là không có.  
 

Mình nghĩ coi, ăn cướp, lường gạt, cờ bạc. Đem tiền, hối lộ thầy cha, đưa cha mẹ họ về thiên 
đàng được sao? 
 

Bản thân bất độ, hà thời độ.  
 

Bản thân họ độ họ chưa được, làm sao, họ đưa linh hồn người bặm trợn về Thiên Đàng hay cõi 
vĩnh hằng, không thể có. Họ dùng danh từ hoa mỹ, ru ngủ để kiếm tiền.   
 

Bạn nghĩ coi, nếu mà họ lên Thiên Đàng thì phá hoại và làm ô nhiễm môi sinh thêm.  
Sống ở đời, vì danh vọng, vì miếng ăn, sát hại nhau, mà tưởng mình Thần, Thánh, Tiên, Phật.  

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

 

 
Kệ 
 

Đường về Thiên Quốc, rất vẽ vang 
Tu luyện kim cang, sẽ về Trời 

Bản thể của mình, rất dũng mãnh 
Chỉ cần khổ nhục, diệt tham sân 
 

 

 
    

 
Odense, ngày 28/09/2018 
 

2048. Hỏi. Mình độ được người là sao?   
 

Đáp. Dạ thưa. Mình tu có trình độ điển quang, mình độ mình trước. Sau đó mình có trình độ 
điển quang, mới độ người.  
 

Độ người là giúp người. Đơn giản vậy thôi, rồi thần thánh hoá chữ độ, cho người tu khó hình 
dung, tìm kiếm. Tưởng lầm là chỉ có ông Phật mới độ được người. Độ người hay giúp người cũng 

giống nhau, tuỳ theo trường hợp.  
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 Cha mẹ giúp mình và dạy dỗ mình, là cha mẹ độ mình.  

 
Con cái tu là trã hiếu cha mẹ, cũng là giúp cha mẹ. Giúp là độ cha mẹ và cửu huyền thất tổ.   

 
 Cũng như Quan Âm Thị Kính hay Mục Kiền Liên. Tu để giúp cha mẹ, giúp là độ.  

 

Ông bà cha mẹ ở cửu tuyền, mong con cháu tu. Để giải thoát linh hồn họ.  
 

Những người tu Vô Vi, ông bà cửu huyền thất tổ rất vui mừng và hớn hở.  
Vì hành giả Vô Vi, tu tự lực, tu đúng đường, tu chánh pháp.  
 

Khi mình tu giải thoát thì ông bà ở cửu tuyền cũng giải thoát.  
 Ở ngoài đời, người mà GIÚP mình, qua cảnh khó khăn, là họ ĐỘ mình.  

 GIÚP là ĐỘ. ĐỘ là GIÚP giống nhau.  
 
Anh có tiền, anh giúp người, qua cảnh khó khăn là anh độ.  

Thầy tu, không có tiền ăn và ở, Anh giúp Thầy tu.  Là Anh độ, mấy Thầy tu, tu.  
 

Không phải mấy Thầy tu, độ Anh đâu. Chính Anh độ Thầy tu.  
Thầy độ thầy chưa xong, làm sao Thầy có điển quang để độ Anh. 

 
Phải hiểu nó như vậy. Thì Thầy tu, không có trịch thượng. Nhiều Thầy tu trịch thượng.  
Trịch thượng là sao?  

Là thích ngồi cao, cho người ta cúng lạy mình, xem mình như là Phật. Nhưng không biết, Phật là 
bình đẳng.  

 
Tôi tu thiền xuất hồn lên cõi Phật thì thấy, các vị Phật quý trọng mình, như họ. Rất đáng kính.  
 

Còn ở thế gian, gặp thầy tu, chán ngắt, họ tưởng mặc chiếc áo tu là cao siêu. Họ bắt người ta 
phải quỳ lạy. Họ không hiểu, mọi người đồng đẳng như nhau.  

 
Mình phải nhờ hạt luá mình ăn, cái áo mình mặc, cái chăn mình đắp, nước lạnh mình uống.v.v. 
Tu phải mở thức hoà đồng thì không dám cho ta là cao. Còn ăn bám chúng sanh, làm sao cao.  

 
Còn mình tu đời đạo song tu, vừa làm, vừa tu, thì cái HẠNH TU NÓ KHÁC. Mình không ăn bám 

chúng sanh.   
Thầy tu, phải có trình độ điển quang, mới độ được.  
 

Như người ta nặng trược, mình có trình độ điển quang, giải dùm.  
Giải dùm là độ người. Giúp người cũng là độ người.  

 
Đơn giản vậy thôi, giảng chi dài dòng, mà không độ được ai. Bản thân bất độ, hà thời độ.  
 

 
Kệ 

 
Thế gian tu lý, lắm lời 

Làm cho thiên hạ, rối bời tâm can 
Con đường tu chánh, trái ngang 
Gặp nhiều khổ nạn, đạt nhiều thanh quang 

 
 

 
 

 

 
Con đường Vô Vi, là con đường giải thoát  
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CỬU thiên thế giới, ta đà tới 

HUYỀN thiên chư Phật, thập phương xa 

THẤT trùng hàng thọ, là châu báu 

TỔ phụ hồi quang, nhập Niết Bàn 

LÊ tử ngày nay, đãnh lễ Phật 

THÀNH tâm tu luyện, ở nơi mình 

LỢI XÁ Như Lai, thâu điển Phật 

XƯỚNG cùng thế giới, THÁNH TIÊN PHẬT 

DANH tánh cửu huyền, đã đợi mong 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 

 

Kệ 

THỰC HÀNH tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN 

CHỨNG TỎ người tu, sẽ đạt thành 

TRÌNH ĐỘ người người, sẽ tiến mãi 

ĐIỂN QUANG phân giải, nhẹ tâm thân 

Thành Lợi Lê 

Kính bái 
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Ai tôi chửa bệnh, tôi cũng đều khuyên và mong họ tu thiền, để hết bệnh. 

Hơn mười hai năm, tôi giúp người miễn phí. 

Họ khỏi bệnh thì mừng, họ tặng tôi chút tiền, họ nói.  

Anh nhận, để thù lao. Tôi nhận thì họ vui. Tiền danh dự.  

Tu thì bị khinh khi và cho là vô dụng, nay lập được chút công, không phải là vô dụng, 

mà là hữu dụng. 

Khi tu, bị khinh khi, các Bạn đừng sợ.  

  

 

 

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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