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SỐ 254 NGÀY 11  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. 

 
ĐẠI HỒN  

 

Kệ 

 

Hoà vào thế giới, cõi Đại La 
Tình Trời ban rải, thật thiết tha 

Tâm ta cảm thức, Hồn Thượng Đế 
Bao trùm vũ trụ, thật bao la 

 

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. 

2070. Hỏi. Trược biến thanh là sao?  

2071. Hỏi. Thanh biến trược là sao ?  

2072. Hỏi. Hoà vô Đại Hồn là sao ?   

2073. Hỏi. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh để làm gì ?  
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2074. Hỏi. Bực tức, khó chịu có làm cho mình nặng trược, làm sao giải  ?  

2075. Hỏi. Nhập thế, mà không nhập thế là sao  ? 

2076. Hỏi. Đời đạo làm sao quân bình  ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/11/2018 
 
2070. Hỏi. Trược biến thanh là sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Người kia trược. Anh dùng điển hoá giải trược. Họ nghe anh nói chuyện, nói 

pháp một hồi thì họ nhẹ. Có buồn thì hết buồn, có bệnh thì giảm bệnh. Biến giận thành vui. 
Tâm tư họ đổi chiều. Cái gì làm cho họ nhẹ?. 
 

Điển nó làm cho họ nhẹ, không thấy bực tức hay buồn tủi. Thì trược biến thanh. 
 

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

 
Kệ 
 

Có duyên mới gặp, được chơn thiền 
Giúp người hoá giải, những buồn đau 

Chăm lo tu tịnh, hành chơn pháp 
Giải trược về thanh, hết bệnh tình 
 

 

 
Xưa kia tôi cũng bệnh liên tục mỗi khi thời tiết thay đổi  

Tu một thời gian thay đổi  

 

Odense, ngày 03/11/2018 
 

2071. Hỏi. Thanh biến trược là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình là thanh. Thì thanh biến trược, là Anh hoà vào trược để độ trược.  
Lúc nầy thì người ta sẽ thấy bản lãnh của Anh, khắc phục đối phương.  

Việc gì Anh cũng có thể hoá giải được.  
 
Thanh điển của Anh từ trên cao thượng thiên, đột nhiên anh phải trở lại hồng trần để độ trược. 

Là thanh biến trược.  
 

Anh phải ở trong trược một lần nửa. Anh phải trở về khối địa tiên, làm việc cũng như địa tiên, 
nhưng phong thái Anh không phải địa tiên.  
 

Phong thái Anh nó huyền diệu, lúc có, lúc không, lúc ẩn, lúc hiện.  
 

Khi làm việc tâm linh thì nó hiện ra ánh sáng hào quang, khi không làm việc thì rất bình thường 
hoặc tệ hơn người bình thường.  
 

Anh có thể nhìn ra, Tế Điên hoà thượng. Có người nhìn ra Tế Công là Phật, có người cho là 
Điên. Thanh biến trược, nó là vậy.  

 
Tế Điên hoà thượng, ổng ăn thịt chó. Người ta cho rằng, ông nầy TU chắc điên.  
Ổng nói, tôi ăn thịt chó, mà lòng tôi không chó. 
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Còn người tu, cho là mình ăn chay tốt, nhưng lòng họ cũng không khác gì con chó.  
 

Anh tu trình độ điển quang cao, anh có thể hoá giải miếng thịt hoặc ly bia.  
 
Đức tổ Sư, đức Thầy hoá giải được miếng thịt bò, thịt vịt quay và mình cũng hoá giải được.   

 
Thanh biến thành trược là vậy.  

 
 Thanh biến trược chỗ nầy quan trọng, nhiều người tu cao thường hay mắc phải.  
 Quý vị từ thanh, trở về trược độ đời, rất nhiều người tham mê, danh vọng, sắc tướng. Rồi 

biến thành trược luôn. Nên tránh xa đàn bà, nếu mình là Nam và tránh xa thanh niên, 
nếu mình là Nữ.  

 
 Có người xưng là Phật Quán Thế Âm, Phật Vương Di Lạc.....tránh không khỏi.... 

 

 Phật là không, Phật không chức. Có chức sao giải thoát. Phật là bình đẳng.  
 

 Tôi xuất hồn lên cõi trên, thấy được Đức Phật Thích Ca, Ngài rất bình thường, tôi ngạc 
nhiên và khâm phục, tại sao, Ngài giản dị và bình thường. Nhưng phong thái Ngài uy lực 

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

  
Kệ 

 
Trở lại thế gian, để giúp người 

Cùng Trời gánh vác, những buồn đau 
Đi đâu cũng giúp, người tu luyện 
Giải nhẹ phần hồn, tránh trược ô 

 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

  

 
 

Tôi chạy bộ 12.575 km trong hai năm rưởi 
Vòng quanh trái đất 40.000 km.  

 

Odense, ngày 04/11/2018 
 

2072. Hỏi. Hoà vô Đại Hồn là sao ?   
 
Đáp: Dạ thưa, Phải có trình độ siêu cấp điển quang, mình mới hoà vào Đại Hồn.  

 
Lúc nầy thiên biến vạn hoá. Mỗi việc nó đổi chiều liên tục. Trược biến thanh, thanh biến trược. 

Tuỳ cơ hành sự. 
Lúc nầy Anh có nhiệm vụ làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế biểu sao, Anh làm vậy.  
 

Thượng Đế hiện diện khắp nơi.  
Có khi là con, vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, người không quen v.v. 

 
Từ từ Anh mới cảm nhận được Đại Hồn. Hoà vào Đại hồn là.  
(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 
 

PHỤC tòng ý kiến, của Thiên ban 
VỤ nhiệm Trời ban, phải giúp người 
CHÚNG dân khổ sở, vì tham vọng 

SANH vào thế giới, quá buồn đau 
 

  

 

 
Trị bệnh miễn phí, đau phong thấp đi không 

nổi, trị xong, đá xung phi, đánh võ 
 

Odense, ngày 05/11/2018 

 
2073. Hỏi. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh để làm gì ?  

  
Đáp: Dạ thưa.  Trước đây mình động loạn, không cứu cánh, không phương pháp nào tốt để giải 
toả uất khí, giận hờn, buồn đau bệnh hoạn.  

 
Tu thiền Vô Vi là mình giải trược, giải uất khí, không động loạn. Uất khí thì ai cũng có, nó đè 

nén, trong tim, gan, tỳ, phế, thận, máu huyết và khối óc. Khiến cho người ta bệnh hoạn, buồn 
đau.  
 

Đời sống không an yên, khủng hoảng, mặc dù có tiền, có quyền thế, mà không hạnh phúc. 
Khiến cuộc sống vô ý nghiã. 

 
Tu Vô Vi thiền điển quang trường sanh học, chắc chắn sẽ giúp mình tìm lại được ánh sáng đời 
sống hiện thật, nó rất nên thơ và nhiều ý nghĩa cao đẹp của tình Trời.  

 
Người ta thường ca tụng tình Trời, nhưng không thấy. Tu Vô Vi điển quang trường sanh học, 

Anh sẽ thấy tình Trời hiện hữu rõ ràng, trong Anh và ngoài Anh.  
 
Điển quang Trời Phật sẽ giúp cho Anh phục hồi sinh lực và ý chí.  

 
Sống một cuộc sống thần tiên và đẹp đẻ hơn.  

 
Anh quý yêu anh, quý yêu người, quý yêu vạn vật và kính yêu Phật Trời nhiều hơn, bớt bệnh, 
sống lâu và giải thoát.  

 

 

Kệ 
 

Không gì hơn, bằng tình thương Thượng 
Đế 
Không gì buồn, khi bạn biết tu thân 

Không gì lo, khi ta buông thả hết 
Không gì bằng, sức khoẻ cuả bản thân 

 
 

 

 
 

 

 

Odense, ngày 06/11/2018 
 
2074. Hỏi. Bực tức, khó chịu có làm cho mình nặng trược, làm sao giải ?  
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Đáp: Dạ thưa. Bực tức khó chịu là điển trong người không thông, bị nghẹt, bị ứ. Cái nầy nó dễ 
sanh ra, bệnh tim, cao máu, tai biến, bệnh liệt và chết. 

 
 Phương pháp trị thì Bác uống thuốc Phật (hít thở điển quang) thường xuyên và uống liền, 

khi đụng chạm thì nó giải uất khí ngay.  

 
 Đồng thời Bác tập thể dục Di Đà, lạy Phật, lạy 6 lạy, lạy mỗi ngày và lạy liền, khi bị 

đụng chạm, cũng sẽ hết. Bác mạnh thêm về già không chống gậy, khỏi bệnh tim, máu 
huyết điều hoà, tánh tình cởi mở, điển lực gia tăng.  

 

Hai vị thuốc Phật nầy, đơn giản, khó làm. Thần Thánh Tiên Phật, đều phải kính phục.  
 

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

 
Kệ 
 

Tu thiền cuộc sống, rất an yên 
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hoà, trong cuộc sống 
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 

 
 

              

 
Sức khoẻ và tâm linh  

 

 
Odense, ngày 07/11/2018 
 

2075. Hỏi. Nhập thế, mà không nhập thế là sao ?  
  

Đáp: Dạ thưa. Đạo nó nằm trong đời, mình tu là mình phải nhập thế.  
 
Nhập thế là mình hoà vào trong mọi cảnh để học. Vô, mà mình không theo. Không theo mà 

mình vẫn theo. Anh ở trong thức trung dung tiến hoá.  
 

Bởi vì, cảnh đời, nó dẫn dắt, làm cho mình mê.  
Ở trong mê, ở trong đời, mà mình không mê, kêu bằng, NHẬP THẾ, mà không nhập thế.  
 

Tới đây là giải mê, phá chấp, trình độ điển quang của mình phải nhẹ.  
 

Anh có thể độ được thức ăn và độ được người trược. 
 
Thành ra mình phải bị, người khác ngộ nhận.  

 
Họ nói, Anh nầy nói là tu, sao giống như người không tu.  

 
Pháp lực Anh có thì có thể độ được thức ăn mặn, người khác họ hiểu lầm, anh tu, sao ăn mặn.  
 

Anh tu, anh có thể mặc quần áo đẹp, tươm tất, đàng hoàn, người khác họ hiểu lầm, tu mà diện. 
 

Anh có thể nhịn đói, không ăn. Nhưng vì mình sống, nên phải ăn.  
 
Không phải, ĂN ĐỂ HƯỞNG THỤ. Ăn mà không chấp, chay hay mặn. Người ta chửi, anh cũng 
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không giận. 

 
Trước kia, anh tu, anh lèm xèm, đơn giản.  

Sau khi tu, anh đàng hoàn, chính chắn, mạnh khoẻ. Nó biến dạng.  
 
Anh có thể, hoà vô, bất cứ trường hợp nào. Anh vô trong đó, anh học. Anh vô trong đó, anh tu. 

Cảnh đời là bải trường thi.  
 

Anh vô, mà anh không mê. Anh biết rằng, cảnh nầy giả. Hoà vô đại hồn. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
Hoà vào thế giới Đại La 

Tâm ta lại thấy, tình Trời bao la 
Đi đâu cũng muốn giúp người 
Ai ai cũng đẹp, người người cũng xinh  

(Anh không buồn, không ghét ai) 

 

 

 
    

 

Odense, ngày 08/11/2018 
 

2076. Hỏi. Đời đạo làm sao quân bình ?   
 

Đáp. Dạ thưa. Mình tu, nên dung hoà giữa đời và đạo. Trong sự dung hoà, nó có sự trở ngại. 
 
Mê và chấp.  

 
Muốn cho quân bình, mình phải giải trược. Thấy trược, mà không trược.  

 
Nhờ cái trược, giúp cho mình không trược. Anh phải hoà vào trược. Tới đây, mình phải hết sức 
nhẹ nhàng và thanh tịnh.  

 
Từ cái ăn, tiếng nói, tay chân, đi đứng, hơi thở, ánh mắt. Anh tu là anh phải nhập thế.  

Nó mới quân bình.  
 
Còn như pháp môn khác, họ xuất thế, vô chùa, vô nhà thờ, làm sao quân bình, giữa đời và 

đạo. Họ cách ly, xa lánh hồng trần.  
 

Chính hồng trần làm cho mình thăng hoa.  
Anh phải giải thoát cõi hồng trần. Giải thoát là phải tu, trong hồng trần. 
 

Không phải vô trong chùa hay nhà thờ, tu viện và nói rằng giải thoát cõi hồng trần.  
 

Cái nầy là lánh xa cõi hồng trần. Lánh xa, không khác nào chạy trốn cõi hồng trần.  
 
Tu như vậy. Biết chừng nào giải thoát. Cứ khen đạo, chê đời, xa lánh đời.   

 
Không có đời, làm sao có ngôi chùa đẹp, nhà thờ lộng lẩy.  

 
Có quần áo đẹp, có xe hơi Luxus Cha, Thầy xử dụng, Internet, điện thoại iphone.v.v. 
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Thời đại nầy, các Bạn nên tu Đời Đạo, nó văn minh và hợp thời. Tự lực cánh sinh thì dũng mãnh 
hơn nhiều. Bi Trí Dũng là đây. Tu thiền Vô Vi sẽ đạt.  

 

 

Kệ 
 
Cảnh đời xinh đẹp, biết là bao 

Sao Anh chạy trốn, lánh xa trần 
Nó tạo cho ta, nhiều kỳ tích 

Quân bình đời đạo, rất văn minh 
 

 

 
 

Vô Vi là con đường giải thoát 
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Cô Sinh viên người Denmark bị bệnh nhức đầu và 

đau nửa thân người 7 năm, được chửa khỏi, cô 

mừng chảy nước mắt.  

  

 

 
 

 

 

 

 

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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