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SỐ 255 NGÀY 21  THÁNG 12 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. 

 
CHIẾU ĐIỂN TỰ THỨC  

 

Kệ 

 

CHIẾU cho hành giả, tu pháp thiền 
ĐIỂN sáng bộ đầu, phải hành siêng 

TỰ nhắc thân mình, tu phải sửa 
THỨC hồn sám hối, lạy ăn năn 

 

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. 

2077. Hỏi. Tu Vô Vi Điển quang trường sanh học có giải nghiệp không?  

2078. Hỏi. Nghiệp tâm là gì ?  

2079. Hỏi. Oan gia, nghiệp chướng là sao ?   

2080. Hỏi. Càng lớn tuổi hay quên, tu Vô Vi có hết không ?  
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2081. Hỏi. Cố chấp là sao ?  

2082. Hỏi. Chiếu điển là sao ? 

2083. Hỏi. Tự thức là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/11/2018 
 
2077. Hỏi. Tu Vô Vi Điển quang trường sanh học có giải nghiệp không ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Pháp thiền điển quang Vô Vi trường sanh học là giúp cho mình giải nghiệp tâm.  

Nghiệp mình, mình giải, dùng phương pháp và kinh nghiệm người đi trước, cống hiến, thì đạt.  
 
Dùng điển mới giải được nghiệp tâm.  

 
Lý thuyết, tụng kinh, cầu khẩn, cúng váy, không giải được, mà còn bệnh hoạn thêm.  

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

 
Kệ 

 
Tu thiền sẽ giải, được nghiệp duyên 

Thanh điển Trời ban, giúp mình hiền 
Vượt qua các cõi, nhờ tự thức 
Gỡ mối tơ lòng, đã thắt sâu 

 

 

 
 

Tu Vô Vi điển quang, luyện tinh khí thần 

 

Odense, ngày 13/11/2018 
 

2078. Hỏi. Nghiệp tâm là gì ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Nghiệp tâm là buồn đau, bệnh hoạn. Giàu mà vẫn khổ, nghèo càng khổ hơn. 
Sanh ra tâm bệnh và thân bệnh.  
 

Có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ, ai cũng lo, cũng bệnh, cũng buồn và ai cũng chết, 
 

Cái rắc rối phiền não, nó đem tới mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc...cái đó là nghiệp tâm.  
 
Cái đó là. Tâm động, thần truy.  

Khi mà cái hồn mình truy, thì sanh ra phiền não. Làm bộ óc, thần hồn mình xáo trộn, stress, 
khủng hoảng. Sanh ra tai biến, bệnh tim, ung thư. v.v.  

 
Thì cái xáo trộn, khủng hoảng, stress nó là điển. Mà điển là thần hồn.  
 

Nghĩ đủ thứ, nào là chết, không biết gia tài, cho ai, để đâu..v.v.  
Có người nghe sư tăng xạo, chết chôn của theo. Như mấy vua bên tàu, chết chôn cuả và chôn 

sống ái phi. Việt Nam cũng nhiều sư tăng bắt chước, bày cúng váy, chôn của theo người tàu.  
 

Anh tu thiền Vô Vi điển quang, từ từ anh sẽ lãnh hội điển và giải được nghiệp tâm . 
Nhớ mình phải tu về điển quang để tránh.  
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Nhiều vị thiền sư nổi tiếng, bị tim, máu cao, tai biến. Là do điển quang không quân bình.  

Bệnh tim, máu cao, tai biến, bệnh nầy nó lây, nó di truyền. Không có thuốc nào chửa được. 
 

Nhưng Anh tu Vô Vi điển quang sẽ hết. Anh khai thác ngũ tạng.  
 
Tim anh nó khoẻ, máu anh tốt tươi, điều hoà, bộ óc sảng khoái thanh nhẹ.  

 
Nói chung ngũ tạng và thân thể của anh khoẻ mạnh và hài hoà.  

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

  
Kệ 
 

Tâm nghiệp của mình, sẽ biến mau 
Thành tâm tu luyện, niệm Di Đà 

Đêm đêm hành thiền, hướng tâm nguyện 
Ăn năn sửa lổi, tránh sai lầm 
 

 
(Mình phải thật lòng làm đúng pháp, đừng có tu nửa chừng) 
 

  

 
 

Tim khoẻ chạy bộ 12.575 km trong hai năm rưởi 
Vòng quanh quả địa cầu 40.000 km 

 

Odense, ngày 14/11/2018 

 
2079. Hỏi. Oan gia, nghiệp chướng là sao ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Oan gia, là trong gia đình nó nổi oan ức. Tôi đẹp mà lấy ông chồng kỳ khôi, 
nghèo dốt, rượu chè cờ bạc, ca hát, bệnh ghẻ, long ben, lát.v.v..  

 
Tôi hiền mà có bà vợ hung dữ và đanh đá. Vợ chồng là oan gia. 

 
Có chồng khổ theo có chồng, có vợ khổ theo có vợ, không chồng khổ theo không chồng, không 
vợ khổ theo không vợ, không con khổ theo không con, có con khổ theo có con.v.v. 

 
Còn con là nợ. Muốn gì mình cho cái nấy. Thậm chí cha mẹ, còn bị con rầy, chửi và đánh.  

 
Cửa nhà là nghiệp chướng. Có một căn nhà, không chịu, muốn hai, có hai, muốn tới mười.... 
 

Nhiều người làm việc có hai, ba căn nhà, bệnh ốm nhom, gần chết. Mà vẫn muốn mua thêm 
nhà cho thuê....Chết, nhà không có đem theo được. Mà vẫn tham. 

 
Nghe mấy thầy Ba tàu, sư thầy tâm tối, truyền tụng, đốt cho người chết căn nhà lầu ba tầng 
làm bằng giấy, cho người chết. Vậy mà nhiều người VN tin làm theo. 

 
Mấy thầy tăng ngu, xem thường các Bạn, như trẻ nít, nên làm vậy.  

 
Tu Vô Vi, oan gia, nghiệp chướng là cái phước. Hung hoá hiền, yếu thành mạnh, dốt thành 
thông minh. Bề trên sẽ ân độ, cho mình có cơ hội giải nghiệp.  

 
(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 
 

Không tu thì thù, muôn ngàn kiếp 
Có tu thì giải, hết nghiệp oan 
Trận chiến tiền tình, như sấm sét 

Quyền uy tối hậu, phải thứ tha 
 

  

 

 
 

Anh bạn nầy tu thiền hết bệnh LIỆT DƯƠNG 
Khoẻ mạnh hơn xưa rất nhiều 

 

Odense, ngày 15/11/2018 
 

2080. Hỏi. Càng lớn tuổi hay quên, tu Vô Vi có hết không ?  
  
Đáp: Dạ thưa.  80%. Người lớn tuổi hay quên và đi đến tình trạng Lãng tai.  

Tu Vô Vi chắc chắn sẽ trừ được tình trạng nầy. Phương pháp nầy là giúp cho mình sống trung 
bình một trăm tuổi và hơn. Thì đương nhiên quý vị sẽ tránh được tình trạng hay quên và Lãng 

Tai.  
 
Bệnh Lãng Tai rất nguy hiễm. Nó sẽ tạo ra hiểu lầm.  

 
Mình nói không có, tốc độ nói bình thường, nhưng người lãng tai, họ bắt được chữ có.  Thành 

ra, họ hiểu lầm, sanh ra cãi cọ.  
 
Mình nói đừng đi, tốc độ nói bình thường. Nhưng họ bắt được chữ đi.  

 
Tu thiền Vô Vi sẽ trừ được bệnh Lãng tai và hay quên, phương pháp soi hồn, giúp lỗ tai, anh 

nghe rất rõ, trong đêm vắng, anh có thể nghe nhà bên cạnh họ nói chuyện. Nếu ở chung cư.  
 
Còn việc hay quên là mình cứ nhớ chuyện người ta. Cái nầy là cái bệnh. Dần dần nó đi đến 

không nhớ gì và đi đến Lãng Trí. 
 

Nên quên đồ hoài, quên bốp, chìa khoá, quần lót, dây chuyền, đeo bông, bỏ luôn bốp tiền ngoài 
chợ v.v. Ghen ghét, giận hờn, ích kỉ. Một chuyện hỏi rồi, hỏi lại bốn, năm lần.  
 

Bệnh cuả nhân gian là tứ quan bị biến mất, lỗ tai, con mắt, miệng và mũi. Nghe không rõ, nhìn 
thấy mờ, nói lặp cặp, thở không ra hơi.  

 
Nên chưa xuống âm phủ đã ăn cháu LÚ.  
 

 Muốn bỏ cái bệnh nầy, là mình phải nhớ mình. Đừng nhiều chuyện.  
 

 
Kệ 

 
Niệm Phật thường xuyên, Phật giúp ta 
Vượt qua bệnh hoạn, sống thật hoà 

Đừng có ta bà, thì mất của 
Tứ quan thờ thẩn, quá thành ma 
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Odense, ngày 16/11/2018 
 

2081. Hỏi. Cố chấp là sao ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Ỷ mình giàu, ỷ mình giỏi, ỷ mình thông minh. Cho mình là số một.  

Cố chấp là thụt lùi, không tiến.  
 

Ông Trời không có cố chấp. Ổng còn là đống phân. Mình chê ổng bao nhiêu, ổng cũng không 
buồn. Mình chưa thấy cái di diệu của Ông Trời. Ông phạt một cái là tiêu tán tùng. Nhưng mà ổng 
không làm. Có người chửi Ổng, ổng cũng không oán. Mà trái lại, ổng rất thương, những người 

chửi ổng.  
 

Nên cũng có người, nói.  
 
Ông Thượng Đế  hay sao ông, không diệt, người ác, để nó sống làm gì? 

Ổng hay, nên ổng không diệt. Ổng để cho người ác tự thức và tự diệt.  
 

 Thứ nhứt là người ác có cơ hội tự thức.  
 Thứ hai, nếu người ác ngoan cố, cố chấp. Thì người ác tự diệt.  

 Cái chuyện TỰ THỨC dễ quá, mà không làm. Thì người ác ôn, sẽ bị ác ôn, trừng trị. Đang 
diễn biến rầm rầm ở Việt Nam và thế giới. 

 

Cố chấp là lỳ.  
Tưởng mình hay, tưởng mình số một. Trên đời nầy, không có ai số một.  

 
Thí dụ: Thành Cát Tư Hãn, Hitle, Napoleon, Tần Thuỷ Hoàng. Có ai là số một? 
 

Nhiều người có bằng cấp cao học, khoa học, mà không hiểu sự cố chấp là thiếu trí, kém thông 
minh, cứ nhìn vào cái cũ, nhìn bản thân là số một. Nên chiến tranh dài dài, mấy ngàn năm 

chưa dứt.  
 

 
Kệ 
 

Tham lam tranh đấu, chẳng chịu ngừng 
Tâm thức con ngừời, ích kỉ riêng 

Cứ tham cái có, rồi tham sống 
Cố chấp giựt giành, hại chúng sanh 
 

              

 
 

Giúp cho anh nầy, trị bệnh đau đầu, cứng cỗ 

 

 

Odense, ngày 17/11/2018 
 
2082. Hỏi. Chiếu điển là sao ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Mình làm những lời minh giải thì Bề Trên chiếu. Thực hành đúng đắn thì Bề Trên, 

chiếu. Chiếu điển là TỰ THỨC.  
 
(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 
 

Thực hành đúng đắn, sẽ mở ra 
Điển tâm thanh tịnh, ở đỉnh đầu 
Hướng thượng hành thiền, tu sám hối 

Bề trên sẽ chiếu, giác ngộ sai 
 

 

 
 

Chửa bệnh nhứt đầu kinh niên cho bà cụ  

    

 
Odense, ngày 18/11/2018 

 
2083. Hỏi. Tự thức là sao ?   

 
Đáp. Dạ thưa. Con người ta có nổi sầu uất hận, trong lòng. Mối tơ lòng không sao giải được. 

 
Mối tơ lòng là sợi dây tơ, dây huyền bí vô hình, thắt trong ruột, gan, tim, máu huyết và khối óc, 
không cách giải.  

 
Mối tơ lòng:   

Là sầu về tình, ghét vì thương, hận vì nghèo, buồn vì bệnh, giàu vì tham lam ích kỉ. 
 
Tự thức là mình thực hành. 

 
Thực hành thì giải toả hết tội, rất dễ mà người ta không làm. Là tánh kỳ thị.  

 
Tự thức là thấy mình tâm tối, thấy mình sai.  
 

 
Kệ 

 
Điển chiếu nơi đây, rất thật thà 

Huyền bí trong mình, sẽ hiện ra 
Ánh sáng tu thiền, luôn bật sáng 
Cho người tu luyện, pháp trường sanh 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Thổ thần mời tôi thiền ngoài cộng đồng  
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Tình nầy tôi biếu cho không 
Mời người nán lại, nghe lời tôi phân 

Xin người đừng có rời chân 

Bởi vì quá tốt, làm người sướng vui 
 

Tình trường thường lắm trái ngang 
Nên mình không thể, thắng qua tình đời 

Vì tình mình quá tự cao 

Thế nên mình mất, con đường tình thương 
 

Người anh nên học dở hay 
Ráng mà tu luyện, những điều trái tai 

Thì anh sẽ vượt mây bay 

Thắng trong mọi giới, giới nào cũng xuyên 
 

Tình trường thường lắm trái duyên 
Nhưng anh không, thể chia lìa hai nơi 

Anh nên thử học cái sai 
Anh yêu tất cả, yêu người yêu tôi 

 

Và anh sẽ thắng rất siêu 
Yêu anh tôi nghĩ, tới anh rất nhiều 

Tình tôi gửi đến muôn chiều 
Cho không tất cả, cho người biết thương 

 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

Odense, den 09/02/2009 
 

 

 

 

 

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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