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SỐ 253 NGÀY 01  THÁNG 11 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. 

 
TRUYỀN TÂM ĐIỂN 

 

Kệ 

 

TRUYỀN cho dấu ấn Di Đà 
TÂM, Thân tu luyện, THIỀN HÀNH ở ta 

ĐIỂN nầy thanh trược dựa nương 
THIỀN HÀNH giải thoát, Ta Bà thế gian  

 

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. 

2063. Hỏi. Bệnh là gì?  

2064. Hỏi. Làm sao biết mình trược ?  

2065. Hỏi. Làm sao giải trược ?   

2066. Hỏi. Tu pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, ngày càng khoẻ và trẻ đúng không ?  
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2067. Hỏi. Nghe nói, điển quang, điển quang, mà điển quang, nằm ở đâu, trong cơ thể mình ?  

2068. Hỏi. Điển quang là gì ? 

2069. Hỏi. Ý chí là gì ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/10/2018 
 
2063. Hỏi. Bệnh là gì ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là trược, độc tố trong người phát sinh. Độc tố ở tiền kiếp cũng có, ở hiện 

tại cũng có. Thành ra con người, giàu, nghèo, khoa học, thông minh, ai cũng bệnh nan y. Hôm 
nay mình giàu, mình mạnh, mình có quyền, ngày mai mình bệnh, mình chết không biết về đâu.  
 

Mình tu pháp điển quang trường sanh học thì mình sẽ giải trược, giải bệnh thì sống thọ trung 
bình cũng có thể trăm năm và hơn.  

 
Ông Trời cho chúng sanh sống trung bình trăm năm. Nên dân gian có câu chúc tụng. Trăm năm 
hạnh phúc. Nhưng mình phải tu luyện điển quang. Đó là sự thật, tôi tiết lộ, mình tu có thể được 

ân huệ Trời ban. Nhất là ngừơi Việt Nam, mình khám phá ra. Mình tu luyện, nó rất khoa học.   
 

Ngồi cầu xin thì không được ban ân huệ, lại oán trách Trời Phật.  
 
Ai cũng có trược, mình vô minh, tưởng mình thanh, thành ra bệnh, mà không biết lý do.  

 
Bác hiểu biết điều nầy thì tu tinh tấn. Cho là mình trược, thì có cơ hội tu, giải trược.  

 
Mình không tu luyện điển quang, tức nhiên anh không biết là con người có điển quang.  
 

Nhiều vị thiền sư không tu điển quang, họ bị tai biến. Bị tai biến là điển xáo trộn, mất quân 
bình.  

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

 
Kệ 

 
Thật lòng nhắc nhở, với chúng sanh 

Trược khí hoành hành, khắp thế gian 
Mình nên dành chút, đỉnh thời giờ 

Tu luyện cho mình, tránh bệnh đau 
 

 

 
 Thiền trong thanh tịnh 

Odense, ngày 23/10/2018 
 
2064. Hỏi. Làm sao biết mình trược ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Trược thì có hai loại, THÂN trược và TÂM trược.  

 
Cái gì mình cũng nhét vào bao tử. Đó là thân trược.  
 

TÂM trược thì.  
Nghe cái gì, mình cũng nhét vào lỗ tai. Thấy cái gì, mình cũng cho là sai, ngửi cái gì, mình cũng 

chê là hôi. Nói điều gì, mình cũng cho là họ sai, mình đúng.  
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Mình hành thiền, thì mình sẽ giác ngộ cái trược, thì cái pháp nầy giúp mình giải ra.  
 

Bây giờ, nói mà không hành. Thì không có kết quả.  
 
Trược không giải, trược không thấy, thì bệnh càng bệnh thêm. 

 
Đó là do cái tâm và tánh, không hành thiền siêng năng, không luyện điển, thì không quân bình. 

 
Bệnh là mình không chấp nhận, mình có nhiều trược. Tưởng mình thanh.  
Bệnh là mình không thích nghe lời giải thích quý giá.  

Bệnh là mình chấp vào người giải thích, ăn mặc bình thường, không phải người tu. 
Bệnh là khinh khi cái pháp đơn giản.  

 
Nhưng mà, họ không biết, pháp ĐƠN GIẢN LÀ SIÊU PHÁP.  
 

Hiếm có ai tìm ra được pháp ĐƠN GIẢN.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 

Pháp thiền điển đạo, cuả Trời ban 
Giúp cho sanh chúng, giải trược tà 
Sống thọ tu thiền, nhờ thanh điển 

Đêm thiền ngày tịnh, sống bình yên 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

  

 
Thổ thần mời tôi ngồi thiền biểu diển ngoài 

cộng đồng 

Odense, ngày 24/10/2018 
 

2065. Hỏi. Làm sao giải trược ?   
 
Đáp: Dạ thưa, Mỗi ngày mình đem độc tố vào người không hay. Ăn, thì ăn đũ thứ, ở thì ở 

không yên, nghe thì bực mình. Đại tiện cũng không xong. 
 

Làm lớn cho cách mấy, mà đại tiện không xong là có chuyện. Trược nó ứ.  
 
Cái gì mình cũng nhét và bao tử nhiều năm. Bao tử mình dơ, yếu. Sinh ra trược, độc tố, bệnh 

ung thư, tiểu đường, máu có mỡ, máu cao, v.v.  
 

Bao tử yếu là mất điển, ăn không ngon, ngủ không yên, loãng xương.  Thiếu dinh dưỡng.  
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Muốn giải trược, mình phải biết là mỗi ngày, mình đem trược vô.  

 
Thì ban đêm, ngồi thiền thanh tịnh tu, uống thuốc Phật, để bồi dưỡng tinh thần.  

 
Phương pháp thiền điển quang là giải trược. Mình tu, mình phải tin tưởng pháp tu thiền là khoa 
học. Vừa giải thích và vừa thực hành. Trược mình phải có và trược mình phải giải.  

 
Thực hành như vậy thì trược nào cũng tan.  

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

 

Kệ 
 
Phải biết con người, sống trược ô 

Thì ta tha thiết, học điển thiền 
Sau nầy kết quả, thành tựu tốt 

Sống đời hạnh phúc, rất vui tươi 
  

 

 
Viết sách điển thơ hai ngôn ngữ VN và 

Denmark 
 

Odense, ngày 25/10/2018 

 
2066. Hỏi.  Tu pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, ngày càng khoẻ và trẻ đúng không?  
  

Đáp: Dạ thưa.  Đúng nó như vậy. Pháp nầy tu luyện về điển quang. Luyện tinh, khí, thần. 
 

Ba báu vật nầy, con người khó tìm ra. Nó ẩn chìm trong cơ tạng và rất là huyền bí.  
 
Bác cần phương pháp của Phật, để khai triển. Bởi vì, nó là điển quang của Trời Phật và mình 

cần có đức tin. Đức tin Bác có, thì tu nó sẽ phục hồi nhanh chóng.  
 

Sự phục hồi sức khoẻ và thông minh. Thì đó là điển và lòng tin.  
 

 
Kệ 
 

Đi đâu tìm kiếm, khắp chân Trời 
Lòng tin, điển đạo, phải chơi vơi 

Nơi đây sẳn có, tâm hồn đạo 
Giúp Bác hồi sinh, đạt quân bình 
 

 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 26/10/2018 

 
2067. Hỏi. Nghe nói, điển quang, điển quang, mà điển quang, nằm ở đâu, trong cơ thể mình?  
 

Đáp: Dạ thưa. Điển quang nó nằm trong tế bào, máu huyết mình. Bác mạnh hay yếu, giác ngộ 
hay không giác ngộ là do phần công phu siêng năng của hành giả.  
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Mình phải giáo dục các tế bào bằng điển quang và pháp của Phật.  

 
Khi tôi tìm ra và nói, mình phải giáo dục, các tế bào của mình, tránh ung thư và nhiều thứ bệnh 

nan y khác, người ta không tin. Họ nhìn bề ngoài tôi. Họ khinh khi.  
 
Nhưng mà họ không hiểu, tôi tu thiền điển quang, tôi giác ngộ và tôi viết ra thành văn tự triết 

học, thi thơ và hình ảnh chứng minh. 
 

Tôi nói, họ có điển quang, họ không hiếu.  
 
Tế bào sống bằng điển quang tốt. Điển quang tốt, anh luyện được. Họ cũng chưa hiểu. Vì họ 

nhìn bề ngoài, tôi rất bình thường, không mặc áo tu.  
 

Họ không tìm hiểu người tu Vô Vi, không áo mão, chỉ dụng tâm. Bỏ đời, tầm đạo.  
 
Tế bào ung thư, anh tu thiền điển quang, anh giáo dục bằng phương pháp của Phật, nó sẽ trở 

thành tế bào nguyên thủy thì tránh ung thư. Việc giáo dục các tế bào, bằng thiền định rất 
khoa học.  

 
Tôi viết sách hai ngôn ngữ chứng minh. Chỉ cần thật lòng, thực hành kinh nghiệm, tôi viết ra là 

đạt và tránh bệnh. Các tế bào mình nó bị bệnh, suy yếu, hổn loạn, mình không hay.  
 
Bệnh là do điển trược. Bệnh là do mình không chăm sóc, không tu luyện.  

 
Không có thuốc nào hay và không có khoa học nào giỏi, bằng chính mình giáo dục các TẾ BÀO 

bằng điển quang Phật và uống thuốc Phật.  
 
Tế bào ung thư, tế bào xấu, trở thành nguyên thuỷ. Nguyên thuỷ thì hết bệnh.  

 
Khoa học họ đang tìm cấy tế bào NGUYÊN THUỶ. Cấy thì nó cũng tiếp tục sanh UNG THƯ.  

Tốn tiền, mất thì giờ, không giúp ít. Chết vẫn chết.  
 
Điển quang mới làm việc được. Tôi tu điển, tôi nói về điển. Muốn tránh bệnh và có điển tốt lành 

thì nên tập.  
 

Xung sướng nhất là tập không tốn tiền. Tránh bệnh tật, sống lâu và giải thoát.  
 

 
Kệ 
 

Tránh xa bệnh tật, phải tu thiền 
Sướng nhất là thiền, chẳng tốn xu 

Thanh quang ban chiếu, cho người thiện 
Học pháp tu thiền, giải thoát mau 
 
 

              

 
Trị bệnh miễn phí và khuyên người ta tu 

 
Odense, ngày 27/10/2018 

 
2068. Hỏi. Điển quang là gì ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Điển quang, nó là ý chí mình. Ai cũng có ý chí, mà không chịu hành, không chịu 
làm.  
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Không phải là họ không chịu làm, không chịu hành.  

 
Họ làm biếng, họ kì thị, họ không tin, họ coi thường lời nói.  

 
 Cách đây ba mươi tám năm, có một ông Cha nhà thờ, tu ăn thịt không dứt. Muốn ăn 

chay. Tôi có giúp ông Cha nhà thờ ăn chay.  

 
Bằng cách tôi không cho ăn, bỏ đói, mới đầu ổng giận.  

Một năm sau, Cha nhà thờ ăn chay được, ổng hỏi thăm tôi, cám ơn.  
 
Việc ổng làm được, đó là ý chí, đó là điển quang. Vượt qua tầng số điển trược và tiến về thanh. 

Tiến về thanh thì cám ơn người giúp. Bạc triệu không mua được trí huệ, điển quang.  
 

Tôi, chứng minh tầng số điển trược và tiến về điển thanh rõ ràng cho Bạn thấy.  
 

 Mới đây, có một ông Cha nhà thờ khác, bệnh ung thư, tìm tôi, để tôi giúp.  

 Nhà nước Denmark có cấp cho tôi văn phòng trụ sở làm việc hơn mười hai năm.  
 

Tôi nói với Cha nhà thờ, tất cả mọi người, ai cũng có trược. Bên ngoài và bên trong cơ tạng 
cùng máu huyết. Nên tu thiền điển quang để gia hạn sự sống. Phương pháp nầy mới nhứt.  

 
 Vài Sư Sải, bên USA đứng trước cửa Phước Lộc Thọ, phố Bolsa Cali xin tiền.  

 

 Mỗi lần tôi gặp, mỗi lần tôi cũng giúp cho SƯ, Stop, xin tiền.  
 

 Xin tiền, tạo nghiệp thêm, ý chí không có, dũng không có, làm lụn bại mình và nhà Phật. 
 

 Đời đạo song tu, có phải hạnh phúc không.  

 
 Ở Cali tôi cũng có chỉ một Thầy tu khác.  

 
 Ổng cũng đứng xin tiền và nói với tôi ngoài phố Bolsa, ổng bị trụ trì đuổi không cho ở, 

không có tiền. Tôi chỉ ổng và giới thiệu đi làm rửa chén nhà hàng, có tiền, rồi tu. Trả tiền 

share phòng dễ dàng.  
 

 Sư ở VN, Vũng Tàu, hút thuốc, tôi chỉ cách uống nước lạnh Vô Vi âm dương và niệm Phật 
bỏ hút thuốc. 

  

 Có chùa mới xây, họ nhờ tôi đề thơ, thờ trong chánh điện.  
 

Mình thiền và thực hành những kinh nghiệm tôi viết ra chia sẽ, thì mình sẽ giác ngộ, ý chí thần 
hồn có điển quang. Những gì tôi cống hiến là có kết quả.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

 
Thần hồn tu luyện, sẽ thông minh 
Bạn cứ làm thinh, học nhẫn hoà 

Trong ta có điển, thanh và trược 
Thanh lọc ngồi thiền, điển phát quang 

 

 

 
 

Làm thiện, trị bệnh nhứt đầu kinh niên nhiều năm 
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Odense, ngày 28/10/2018 
 

2069. Hỏi. Ý chí là gì ?   
 
Đáp. Dạ thưa. Ý chí, nó là DŨNG. Mình phải học trước tiên, phải dấn thân hành khổ, mới tìm 

ra.  
 

Tu nôm na, tu cho có chừng thì mình nhép theo sách vở, nhép theo danh từ hoa mỹ.  
 
Tu thực hành thì nó mở theo thứ tự đàng hoàn.   

 
Có DŨNG, nó mới sanh ra, TRÍ và BI.  

Dũng là con đường thử thách, dẫn dắt phần hồn vượt qua sanh tử.  
 
Tu ở đây là mình tu giải thoát. 

Dũng không có thì làm sao, có Trí, có Bi.  
 

Pháp tướng, khuôn mặt thể hiện người chơn tu. Mình không có gạt được người chơn tu.  
 

Ý chí, nó là điển quang, thanh nhẹ, nặng trược.  
 
Nhẹ thì ở cõi Trời, nặng thì ở cõi Địa ngục và Thế gian.  

 
Ý chí cũng là cái HỒN. MINH hay KHÔNG MINH.  

 
Không MINH là nghe người ta nói một câu, là mình ghét, mình chấp.   
 

MINH là nghe người ta, nói một câu, là mình thông suốt và thông cảm đối phương.  
 

Ý chí nó là ĐIỂN, nó là cái HỒN. Pháp lực Bác mạnh vô biên. Truyền tâm điển là vậy. 
 

 
Kệ 
 

Ý chí con người, nó chìm sâu 
Ở trong vật chất, mất linh hồn 

Cứ thế mê mù, không lối thoát 
Thiền Hành dứt khoát, điển thăng hoa 
 

 
 

 

 
 

Nhớ hoài tâm điển, phải làm siêng 

 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 8 
 

 

 

 

 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 

 

https://www.voviland.com/

