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SỐ 251 NGÀY 11  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. 

 
HẠNH CAO, QUẢ LỚN 

 

Kệ 

 

Giải trình với Bạn Vô Vi 
Đừng nên lo sợ, khi đời miệt khinh 

Tâm linh kích động hành trình 
Hạnh cao, Quả lớn, con đường Vô Vi 

 

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. 

2049. Hỏi. Tại sao con người ta, thích Tiên Phật?  

2050. Hỏi. Chừng nào mình gần Tiên Phật ?  

2051. Hỏi. Tiên Phật là gì, là ai?   

2052. Hỏi. Pháp khác tu thì sướng, còn mình tu Vô Vi đời đạo song tu, vừa đi làm, vừa tu, thức 
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đêm thiền và còn bị nhồi quả là sao ?  

2053. Hỏi. Thuyền Bát Nhã là sao, người trong chùa họ xây chiếc thuyền, như vậy đúng không ?  

2054. Hỏi. Người tu nói, tu vượt trùng dương là mình phải đi qua biển có phải không  ? 

2055. Hỏi. Những người không thức tĩnh Tiền, Tình, Danh Vọng chết thì sẽ ra sao  ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/10/2018 
 
2049. Hỏi. Tại sao con người ta, thích Tiên Phật ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Con người thì nặng trược, buồn vui, nóng giận, nay bệnh, mai đau. Ngày nay 

giàu, ngày mai nghèo, ly dị. Đời sống bấp bênh, chết thì về địa ngục, không được lên thiên 
đàng.  

 
Tiên, Phật nhẹ hơn người thường, ai cũng thích. Tiên và Phật, ai cũng tu.  
Tiên và Phật cũng từ người mà ra. Tiên Phật thì xung sướng hơn loài người, ở thiên đàng.  

 
Không có Người, thì không có Tiên Phật. Tiên, Phật và Người giao tiếp nhau, bằng luồng 

điển.  
Anh nghe, anh nói, anh nghĩ về Tiên và Phật, thì có sự cảm ứng. Đó là điển.  
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Điển quang ban chiếu, ở mỗi tầng 
Cho người tu luyện, cấp độ tu 
Ai tu sẽ đạt, theo trình độ 

Do mình tin tưởng, ở pháp tu 
 

 

 
Phù thế ĐẠO, cho người đời giải thoát 

Sống ở đời, chỉ tạm cảnh dừng chân 
Odense, ngày 03/10/2018 

 
2050. Hỏi. Chừng nào mình gần Tiên Phật ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Cuộc đời mình nó như chiếc thuyền trôi trên biển, chán ghét sự ác ôn. Có người 
buồn, đi lang thang, nhìn trời, mây, trăng, nước hoặc vô tình nghe một triết lý nào của Tiên 

Phật, thì họ có cảm giác về Tiên Phật, muốn gần gũi Tiên Phật.  
 

Chỗ Tiên Phật là nơi thanh nhẹ. Nó không có sự chán ghét, hận thù, buồn tủi, như ở thế gian. 
Tâm hồn anh nó trong lành và hạnh phúc.  

Muốn gần Tiên, gần Phật thì cũng phải có duyên lành.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

  
Kệ 

 
Tâm hồn thanh thản, rất dễ thương 

Quý trọng tình thương, của Cha lành 
Ban cho sự sống, trong nguồn đạo 
Tạo thành tác phẩm, của tâm linh 
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Odense, ngày 04/10/2018 

 
2051. Hỏi. Tiên Phật là gì, là ai ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Có Người, mới có Tiên và Phật. Không có NGƯỜI, thì không có TIÊN PHẬT.  
 

Tiên Phật là MÌNH. Mình chịu tu thì thành Tiên Phật.  
 

Tại vì, làm biếng, tin, mà không tu. Tin, mà không làm, cứ cầu xin Tiên Phật hoài. Thì làm 
sao, thành Tiên Phật.  
 

Mình phải bỏ một kỳ công tu luyện. Khả năng của mình là Tiên là Phật, mà Tiên làm biếng, 
thích người ta mỗ xẻ, gắng đồ giả cho đẹp, mà cái xinh đẹp như Tiên, mình tu luyện được.  

 
Xinh đẹp của Tiên cũng là hào quang của Thượng Đế và ý chí của mình. 
 

Ý chí của mình và Thượng Đế giống nhau. Tại vì, xưa nay mình không có pháp tốt tu luyện, để 
có ý chí giống Thượng Đế.  

 
Nay mình mượn pháp điển quang trường sanh học, tu một thời gian thì mình biết gốc gác mình 

cũng từ Tiên Phật mà ra.  
 
Ở cõi Trời các vị Tiên họ cũng tu luyện, như ở thế gian. Tôi đem pháp thiền điển quang trường 

sanh học cống hiến cho quý Bạn. Quý Bạn tu cũng sẽ đạt như Tiên, như Phật.   
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Muốn đẹp như Tiên, thì phải thiền 
Thiền hành rất dễ, ở nơi ta 

Đêm đêm tu luyện, ngày niệm Phật 
Thuốc Phật uống đều, nó trẻ ra 

  

 

 
 

Odense, ngày 05/10/2018 

 
2052. Hỏi. Pháp khác tu thì sướng, còn mình tu Vô Vi đời đạo song tu, vừa đi làm, vừa tu, thức 

đêm thiền và còn bị nhồi quả là sao ?  
  
Đáp: Dạ thưa.  Giải trình cho Bạn đạo Vô Vi tự hào và hãnh diện.  
Tu như vậy, Anh mới biết giá trị của pháp Vô Vi. Có một không có hai. Độc nhứt vô nhị.  
Tu như vậy thì cái quả đương nhiên phải LỚN và HẠNH nó phải CAO. Ông Thượng Đế lập 

ra pháp Vô Vi, để giải thoát NHANH, phải có kết quả TỐT. Là phải bị NHỒI.  
Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời.  
Nên các bạn đừng sợ, mà mừng. Ngàn năm một thuở có dịp gần Vô Vi, đi chung đường 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam.  
 

Các bạn hãnh diện pháp thiền điển quang, thực hành tự cứu.  
 
Quả thì có quả chua, quả ngọt. Người thì có người trược, người thanh. Thuyền thì bị sóng nhồi. 

Những cái kích động là ngũ hành, được chủ nhân ông, Bạn chuyển hoá nó, bằng mật pháp của 
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Vô Vi.  

Mật pháp Vô Vi được nhắc đi, nhắc lại, trình bày bằng hình ảnh chứng minh và trong văn tự. 
Mình coi, đọc và thực hành thì mở ra mật pháp.  

 
Mình tu là mình lái con thuyền Bát Nhã về bến giác. Mà chiếc thuyền Bát Nhã phải vững chắc 
thì mới về tới bến giác. 

 
Bị nhồi quả là được đánh bóng. Bộ đầu Vô Vi nó bóng hơn những cái đầu khác. Nét mặt Vô Vi 

nó sáng hơn, vui ơn và khoẻ hơn.  
 
Sau khi Bạn nghe tôi minh giải bằng điển quang, Bạn sẽ hứng chí và có thêm hùng tâm trên 

con đường trở về nguồn cội.  
 

Có rất nhiều người tu thối lui và cần có sự hỗ trợ về điển quang, để họ có vững niềm tin.  
Và biết chắc chắn rằng, con đường của mình tu là cao cả. Hạnh cao, Quả lớn.  
 

 
Kệ 

 
Con thuyền Bát Nhã, vượt đại dương 

Ý chí Phật gia, phải kiên cường 
Sóng gió bão bùng, không sợ hãi 

Dùi mài kinh điển, sống KHÔNG HAI 
 
 

 

 

 
Sống Không Hai, một lòng tu theo pháp  

 

 

 

Odense, ngày 06/10/2018 
 
2053. Hỏi. Thuyền Bát Nhã là sao, người trong chùa họ xây chiếc thuyền, vậy đúng không ? 

  
Đáp: Dạ thưa. Ở trong chùa, họ đọc sách của những vị Thiền Sư, nói thuyền Bát Nhã, họ nghĩ 

là chiếc thuyền. Nhưng không phải chiếc thuyền.  
 
Vô Vi minh giải. Thuyền Bát Nhã là cái xác mình. Mình phải dẫn cái xác mình tu. Để cái xác giác 

ngộ.  
Có cái xác, mình mới lèo lái về bến giác. Xác mình, nó là chiếc thuyền Bát Nhã.  

Thân mình mục nát thì người ta biết công phu, tu hành của mình tới đâu.  
 
Thành ra đời nay, mình phải tu tâm, tu thân và tu điển. Để chiếc thuyền Bát Nhã của mình 

vững mạnh và vượt trùng dương về Trời.  
 

 
Kệ 

 
Con đường pháp lý, rất giản đơn 
Ba pháp Phật trao, Bạn phải làm 

Có được điển lành, trong thanh tịnh 
Thực hành từng bước, đạo tiến nhanh 
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Odense, ngày 07/10/2018 
 

2054. Hỏi. Người tu nói, tu vượt trùng dương là mình phải đi qua biển có phải không?  
  
Đáp: Dạ tưa. Trùng dương là sóng biển. Mà sóng biển đời, nó giống như sóng biển, nó áp đảo 

người đời, nó áp đảo người tu, nó đập là mình chết. Nhiều người bơi trong biển đời, bơi 
hoài, bơi nhiều kiếp luân hồi, không ra khỏi.  

 
Biển đời thì nó bao la vô tận. Anh tham gia chỗ nào, cuối cùng cũng lạc lối. Nó không có bến đổ.  
 

Chẳng hạn như chữ tiền, kiếm cho đầy túi, nhưng mà vẫn không đũ.  
Tình thương có rất nhiều, nhưng vẫn thiếu. Ghét cha, ghét mẹ, thù chồng, hận vợ, ly dị, ghét 

con... 
Chữ danh cũng vậy, làm thật lớn, muốn tiêu diệt, người khác, bạn đồng môn và nước khác.  
 

Nếu mà không có phương pháp tu giải thoát thì con người ở trong sóng gió, bão bùng, MÊ VÀ 
HẬN. Cuối cùng bệnh hoạn tai nạn và chết. Chết còn hứa sẽ trã thù.   

 
Bình thường chết thì đầu thai, tái diễn 10 kiếp trả nợ, trong kiếp thú, hay kiếp người, có khi ác 

quá, 100 kiếp cũng không chừng. 
 
Tu Vô Vi điển quang trường sanh học, mình có thể hoá giải nghiệp xưa, nên ăn cướp, tu Vô Vi 

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

 

 

Kệ 
 
Mười kiếp trâu bò, trã nợ xưa 

Khó mà qua khỏi, định luật nhồi 
Giúp cho người đời, mau tĩnh ngộ 

Lộ trình Phật pháp, độ người tu 

 

 
Nhà thơ Việt Nam đầu tiên viết thơ song ngữ, 

Việt Nam/Denmark 
 

 
Odense, ngày 08/10/2018 

 
2055. Hỏi. Những người không thức tĩnh Tiền, Tình, Danh Vọng chết thì sẽ ra sao?   
 

Đáp. Dạ thưa. Nó có cái chỗ là Địa Ngục, để giáo dục phần hồn. Tới đó thì khổ lắm, người thì 
biến thành ma, thành thú.  

 
Thí dụ.  

Ở thế gian mình dùng quyền lực ép bức, ăn xương máu của người khác. Chết biến thành trâu, 
ngựa, trả lại, lông, da, xương thịt, mười kiếp.  
 

Anh xem trong Youtbe, họ quay đoạn phim, người ăn thịt chó, họ hú, họ chung dưới gầm 
giường, như là chó, hai con mắt giống như chó.   

 
Ở thế gian dâm đảng thì chết biến thành con dê, bò cái, heo, mười kiếp.  
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Nên mình thấy cũng là con chó, mà có con thông minh, có con thông minh ít. Con bò, con ngựa 
cũng vậy. Có con ba kiếp làm ngựa thì khổ hơn, ăn cỏ khô, kéo xe và cho người ta cưởi.  

 
Còn con 10 kiếp làm ngựa, làm chó thì sướng hơn, thông minh hơn, được nhà giàu chăm sóc.  
 

Sau khi biến dạng thành thú nhiều kiếp thì mới thức tĩnh. Mong mỏi trở lại thành người.  
Con thú, nó phải tu mười kiếp, để kiếp sau biến thành người.  

 
Con chó, con heo, con ngựa, con gà, con nào cũng tu. Anh nuôi nó, nó mến anh, anh mến nó.  
Con người cũng phải tu 10 kiếp, trở thành Thần, Thánh, Tiên, Phật.  

 
Người mà tu ở cấp Phật, họ đã tu ở cấp Tiên, chín kiếp.  

Khi mà Tiên chết, thì bị Ngọc Hoàng thu hồi phép mầu. Nên Tiên không còn phép.  
 
Rồi Tiên tái thế, học theo pháp Phật giải thoát. Người kiếp trước là Tiên, tu theo Vô Vi cầu mong 

giải thoát, nói tới phép Tiên, họ không hứng thú.  
 

Tiên nào, cũng chết, cũng hết phép.  
 

 
Kệ 

 
Tái sinh hội ngộ, ở dương trần 
Sống ở thời nầy, có dịp may 

Tu luyện cho mình, tâm, thân, điển 
Quân bình đạt đạo, trở về Thiên 

 
 
 

 

 

 
Con đường Vô Vi, là con đường giải thoát  

 

 

 

 
 

KỆ: 
 

PHÙ THẾ ĐẠO, CHO NGƯỜI ĐỜI GIẢI THOÁT 

SỐNG Ở ĐỜI, CHỈ TẠM CẢNH DỪNG CHÂN 

HÔM NAY SỐNG, TA ÂM THẦM TU LUYỆN 

ĐỂ MAI NẦY, HỘI NGỘ VỚI TRỜI THIÊN  

 
Thành Lợi Lê 
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Ai tôi chửa bệnh, tôi đều khuyên nên tu thiền cho hết bệnh 
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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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