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SỐ 256 NGÀY 01  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. 

 
XUẤT HỒN  

 

Kệ 

 

Thâu về thái cực âm dương 
Thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng không gian 

Thực hành nguyên lý Trời Ban 
Bạn tu sẽ thấy, vượt sang Thiên Đàng 

 

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. 

2084. Hỏi. Những người giàu có, sang trọng là những người gì, tại sao họ giàu ?  

2085. Hỏi. Những người giàu có, quyền thế sang trọng, tại sao xuống địa ngục ?  

2086. Hỏi. Làm sao để khỏi rớt xuống cõi Địa Ngục ?   

2087. Hỏi. Tự tu là sao ?  
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2088. Hỏi. Đắc đạo là gì ?  

2089. Hỏi. Người ta tìm không ra Thượng Đế tại sao ? 

2090. Hỏi. Đạo nào hay ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/11/2018 
 
2084. Hỏi. Những người giàu có, sang trọng là những người gì, tại sao họ giàu?  

 
Đáp: Dạ thưa. Những người giàu có, sang trọng là những người thông minh. Họ giàu là họ có 

sự cần cù, tiết kiệm và nhẫn nại. Trong sự siêng năng, làm việc kĩ lưỡng, thì sanh ra những ý 
kiến hay và độc đáo. Họ thích phiêu lưu, thám hiểm và học hỏi những điều mới lạ.  
 

Tiền kiếp của họ có đức độ tốt và làm phước nhiều, nên kiếp nầy họ giàu. 
 

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

 
Kệ 
 

Nhứt nghệ tinh thông, sẽ phát lòng 
Tinh thần yêu nghệ, phải dầy công 

Kiếp nầy nên cấy, trồng cây đức 
Phước huệ song tu, sống thiên đàng 
 

 

 
Tu Thiền sống thọ, ít bệnh tật 

 

Odense, ngày 23/11/2018 

 
2085. Hỏi. Những người giàu có, quyền thế sang trọng, tại sao xuống địa ngục ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Những người giàu có, quyền thế sang trọng xuống địa ngục là những người ác. 
Họ giàu có là nhờ công đức của kẻ nghèo đóng góp.  

 
Họ dùng cái học lực, thông minh. Chuyên lợi dụng người nghèo, người yếu. Làm những chuyện 

riêng tư cho cá nhân, gia đình và quốc gia. Thành ra họ thất đức.  
 
Nhiều lãnh tụ và nhà giàu làm việc cho quốc gia, tưởng là mình tốt, mình vì dân, vì nước.  

 
Tốt với dân mình, mà ác với dân khác. Họ nhìn không ra. Mấy anh kinh tế gia, chính trị gia cũng 

thế. Nên nhà giàu, quan quyền xuống địa ngục rất nhiều.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 
Thiên Đàng mở cửa, lại không vô 

Bản tánh khinh khi, chống Phật Trời 
Tưởng ta giàu có, nên kiêu hãnh 

Tham lam ác độc, phải ngồi tù 
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(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, 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 24/11/2018 

 
2086. Hỏi. Làm sao để khỏi rớt xuống cõi Địa Ngục ?   
 

Đáp: Dạ thưa, Người giàu có, thông minh, chết xuống địa ngục thì rất uổng. 
 

Địa ngục là cái cõi U tối. Tham, sân, si, hận thù, ghanh ghét, giết hại đầy dẩy. 
 
Địa là Đất. Ngục là ngu ngục. Nên chết bị giam trong đó, gọi là Địa Ngục.  

 
Sống mà tham quyền cố vị thì nó sẽ rơi vào trong đó.  

Trong đó toàn là ma qủi. Chuyên môn làm điều ác và ăn thịt người.  
 
Lúc còn sống, trên nhơn gian, nghe Vô Vi người ta nói tu, để khỏi rớt xuống Địa Ngục không tin. 

 
Bây giờ, đến lúc bệnh đau, sắp chết, mới tin. Mình sẽ xuống Địa Ngục.  

 
Rồi gia đình đi cầu cứu, trăm ông Cha, trăm ông Thầy, làm lễ cho to, lo lót tiền cho nhiều, để 
Thầy, Cha cầu cho người chết về Thiên Đàng hay cõi Cực Lạc. Việc hối lộ nầy vô ích.  

 
Chính Cha, Thầy cũng không có khả năng, về Thiên Đàng, làm sao ổng giúp mình.  

Đem linh hồn người chết về Thiên Đàng.  
 

Nếu Cha, Thầy có khả năng, đem người linh hồn, người khác về Thiên Đàng, thì Cha, Thầy, 
khuyên người ta. PHẢI TỰ TU.  
 

Vô Vi giúp cho mình TỰ TU, để về Thiên Đàng.  
 

Tâm tối thì rớt xuống Địa Ngục. Thông minh, sáng suốt thì về Thiên Đàng. 
 
Anh có phần hồn, anh tu, anh luyện thì về Thiên Đàng, không rớt xuống Địa Ngục. 

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

 

Kệ 
 

Linh hồn thanh nhẹ, sẽ về quê 
Nơi xưa chốn cũ, cảnh Thiên Đàng 
Sống cảnh thanh bình, vui tự tại 

Không còn e ngại, giúp chúng sinh 
 

 
 
  

 

 
 

Bằng khen tặng, Tôi quyên tiền, giúp trẻ em thế giới 
nghèo và bệnh tật 

 

Odense, ngày 25/11/2018 
 

2087. Hỏi.  Tự tu là sao ?  
  

Đáp: Dạ thưa.  Mình nghe người ta giải thích rõ ràng, ĐÚNG, CHƠN LÝ, anh tự thức, anh tu.  
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Tu không có ép.  
 

Thí dụ.  
Tôi nói, ở đời, anh tự đi làm, thì anh giàu có và sung sướng.  
Đâu có cái vụ, làm biếng, mà giàu có, sung sướng.  

 
Tôi nói, ở đời, anh tự đi học, thì anh hiểu biết nhiều và thông minh.  

Đâu có cái vụ, người khác hiểu dùm, học dùm, thông minh dùm.  
 
Tôi nói, không rớt xuống địa ngục, là mình TỰ TU.  

Không có cái vụ, TU DÙM, PHẬT KHÔNG CÓ HỘ PHÒ. CHUÁ KHÔNG CÓ HỘ PHÒ.  
 

Anh tự tu, hạnh của anh nó rất cao. Nhứt là ĐỜI ĐẠO SONG TU. Vừa làm, vừa tu.  
 
Anh không mắc nợ ai, cúng cho mình.  

 
Vả lại trong việc làm, nó là đạo. Thì anh đắc đạo mấy hồi.  

 

 

Kệ 
 

Dũng chí của mình, ẩn nơi gan 
Phải nên học Dũng, ở thân mình 
Tự túc, tự hành, trong khổ nhục 

Chơn hồn khai điển, viết lời kinh 
 

 
 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 26/11/2018 

 
2088. Hỏi.  Đắc đạo là gì?  
 

Đáp: Dạ thưa. Đắc là đạt, đạo là quân bình. Đắc đạo là tâm điển đạt quân bình, thức hoà đồng 
rộng mở. Anh không có kỳ thị, chủng tộc nào và tôn giáo nào. Chủng tộc nào cũng là con của 

Thượng Đế và Đạo nào cũng do Thượng Đế ban cho. Và chính anh cũng là Tiểu Thượng Đế. 
 
Pháp Vô Vi có câu nguyện, tu hành đắc đạo. Thì anh tu, anh  sẽ đắc đạo.  

 
Nhiều pháp môn khác, họ tu không đắc, nên họ không dám công khai, nói tu đắc đạo. 

 
Còn Vô Vi thẳn thắng nói. Con nguyện, tu hành, ĐẮC ĐẠO.  
 

Đi học phải thành tài. Và tu hành cũng phải Đắc quả.  
 

Tu nhiều năm, mà không thành. 
Cũng như học nhiều năm, mà không đậu, không có kết quả. Là cái pháp tu, có vấn đề.  
 

Tu mà bệnh hoạn cũng có vấn đề, mình nên mượn kỹ thuật người thành tựu và thực hành.  
 

Mình tu đã có kinh nghiệm thì việc phục hồi phát triển quang rất nhanh.  
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Phương pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học, giúp cho mình khoẻ mạnh, ít bệnh đau và giải 
thoát.  

 

 

Kệ 
 
Lòng thành hiến tặng, giúp Bác tu 

Điển quang pháp Phật, rất nhiệm mầu 
Mình cứ âm thầm, tu sửa tiến 

Bề trên chỉ dạy, ở chung quanh 
 
 
 

              

 
 

 
Odense, ngày 27/11/2018 

 
2089. Hỏi. Người ta tìm không ra Thượng Đế tại sao ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Người ta tìm không ra Thượng Đế là tâm kỳ thị. Chê đạo người, khen đạo mình.  
 

Không tìm thấy Thượng Đế là tạo ra màu sắc, phân biệt. Đạo tôi lớn, đạo tôi hay.  
 

Đạo TÔI lớn, đạo TÔI hay. Mà chính mình KHÔNG HAY.  
 

Tu KHÔNG nó sẽ HAY.  
 
Nhưng mà tu KHÔNG thì họ không dám. Thì chữ DŨNG không có. Thì làm sao thấy Thượng Đế.  

 
Muốn thấy Ngài phải có DŨNG.  

 
Trăm con sông, chạy về biển cả. Muôn đạo giáo, cũng quay về Trời. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Thực hành pháp lý, để thấy ta 
Tu không có sắc, rất lạ kỳ 
Thượng Đế ban hành, không mà có 

Diệu kỳ pháp Phật, thật giản đơn  
 

 

 
 

Cộng đồng Bạn mời tôi ngồi thiền ngoài công chúng 
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Odense, ngày 28/11/2018 

 
2090. Hỏi. Đạo nào hay ?   

 
Đáp. Dạ thưa. Đạo tâm là đạo hay nhất. Đời Đạo song tu là đạo thiết thực nhất.  
Tu trong thực tế, tu trong tự thức. Hào quang mình có, khả năng mình có.  

Đánh thức nó lên bằng dũng chí của mình, bằng tâm điển cuả mình. 
 

Tâm mình, mình phải biết.  
Linh hồn, mình, mình phải biết. Có như vậy, mình mới sáng suốt về Thiên Đàng.  
 

Linh hồn là sao?  
Linh hồn nó vừa là vô hình và hữu hình.  

 
 Vô hình là anh cảm nhận, buồn vui, đau khổ, hận thù, ghanh ghét, sung sướng v.v.  
 Hữu hình là nó hiện ra trên nét mặt và kinh thơ, kinh điển.   

 Đó là điển, đó là hào quang, lúc tối, lúc sáng.  
 

Vô Vi dạy cho mình ĐẠO TÂM. Nhưng mà phải có phương pháp, thực hành.  
 

Nói lý thuyết, nhép theo Thầy, nhép theo Phật, không có lợi cho mình.  
 
Pháp thiền Vô Vi giúp cho mình về với Chúa, về với Phật, về các giáo chủ của mình luôn .v.v.  

 
Trăm con sông, chạy về biển cả. Muôn đạo giáo, cũng quay về Trời. 

 

 

Kệ 
 
Đạo hay giải trược, thoát thế gian 

Ngũ tạng trược ô, phải giải trừ 
Ánh sáng chơn hồn, luôn bật sáng 

Tâm người thanh thản, đạo phát quang 
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Thưa các Bạn 
Xuất hồn nó có nhiều phương pháp xuất hồn 

 
Thí dụ, những kỹ thuật, siêu pháp của người đi 

trước.  
 
Ưng Vô Sở Trụ, di sanh kỳ tâm (Lục Tổ 

Huệ Năng) 
 

Biển cho lặng, minh châu mới hiện 
Lòng cho riêng, mới gọi là thần (Đức Tổ 
Sư) 

 
Thâu về thái cực âm dương 

Thần hồn tỉnh lặng, vượt tầng không gian 
Thực hành nguyên lý Trời Ban 
Bạn tu sẽ thấy, vượt sang Thiên Đàng. 

(Thành Lợi) 
 

Ở đây tôi sẽ giúp cho các bạn xuất hồn qua 
một cảnh. Thì các bạn biết cảnh đó, bạn đã 
qua.  

 
Bạn phải thực hành thì Bạn sẽ vượt qua 

cảnh đó. Phải dùng DŨNG CHÍ.  
 
Sau nầy Bạn sẽ đi vô nhiều cảnh, để tu, để 

thực hành và xuất hồn.  
 

Muốn xuất hồn, là phải hoà vô, thực hành, hồn 
quen thì thần hồn, thần thức sẽ xuất ra 
cảnh giới đó, mình đang tu và đang học.  

 
Bởi vì, mình đang ở trong MÊ.  

 
Khi Bạn Tĩnh ngộ là mình vượt qua, vượt qua 
là hồn Xuất. Nhưng đòi hỏi, mình phải thực 

hành, phương pháp tôi viết ra, kinh nghiệm, 
bạn mượn đó, mà đi cho nhanh.  

 
Bởi vì kinh nghiệm, mỗi người khác nhau. Đây 

là phương pháp thực tế và đơn giản. Đơn giản 
thực hành là siêu pháp.  
 

 

Cũng như Cha Mẹ ở đời, mong con, cháu, 
giống Cha Mẹ hoặc hơn Cha Mẹ.  

 
Đây là niềm hãnh diện của Cha Mẹ, mong mỏi 

con thành danh. 
 
Trời Phật Chúa cũng mong cho mình thành 

đạo, giống như Ngài. 
 

Cái sai lầm lớn nhất của nhân gian. Là không 
muốn học hỏi, những cái phát minh mới.  
 

Tu hoài, tại sao không thành Phật, tu hoài tại 
sao, không thành Chúa. 

Tu hoài, tại sao không thấy Thượng Đế.  
 
Nhiều sư tăng, tu hoài không thấy, Phật, 

không thấy Thượng Đế, phỉ báng Thượng Đế, 
CÒN NÓI, không tin có Thượng Đế. Đúng là tu 

mù. 
 
Họ ăn cái gì, mặc cái gì, họ ngủ ở đâu, xe hơi, 

iphone, internet họ xử dụng.v.v? 
 

Có Thượng Đế, mình mới có những cái thứ đó 
mình dùng.  
 

Đó là luồng điển ĐẠI BI BAN CHIẾU, mà không 
hay, không hiểu.   

 
Thời đại thay đổi, con người, ngày càng văn 
minh.  

 
Mình nên xét lại và chấp nhận những sai lầm 

thì con người sẽ văn minh.  
 
Văn minh có nghĩa là sống lâu, sống thọ, 

không chiến tranh, động loạn.  
 

Văn minh bây giờ, miệng nói văn minh, mà 
chiến tranh, tham lam, bệnh hoạn, chết non, 

động loạn.  
 
Đời sống mình đang sống giống hệt mấy ngàn 
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Không cầu kỳ phức tạp. Mình cứ noi theo kinh 

nghiệm của người đo trước chia sẽ là mình 
tiến. Tiến rất xa, mỗi ngày, một chút. Lâu dần 

nó là một khối điển quang và hào quang.  
 
Nó là điển.  

ĐIỂN LÀ HỒN, HỒN LÀ ĐIỂN. 
 

Thần hồn có sáng và có tối.  
Là do bạn công phu. Phải dầy công.  
 

Bạn tu về điển, thì thần hồn ngày càng thông 
minh, sáng suốt.   

 
Tu ở đây, là mình luyện về Điển Quang.  
 

Học thuộc bài, trả thuộc bài. Là xuất hồn.  
 

Khi mà anh xuất hồn, qua được cảnh giới đó, 
thì anh nhìn lại, anh thấy.  

 
Ở đây tôi chỉ cho các bạn xuất hồn, rất dễ 
dàng và đơn giản. Phương pháp tôi viết ra, 

đó là pháp Vô Vi, pháp Thượng Đế, pháp 
Phật, mình phải làm. Không phải pháp của 

Tôi.  
 
Cái gì, mình cũng phải thực hành trong đời 

sống hiện tại. 
 

Ngồi thiền là một chuyện, nhưng ban ngày, 
trong việc làm, mình phải thực hành.  
 

Thực hành, thần hồn vượt qua cảnh giới đó 
trực tiếp.  

 
Thì trực giác mình NGỘ NGAY. Kể cả ban 
ngày và ban đêm mình giác Ngộ.  

 
Giác ngộ là thức giác. Thức giác là giác ngộ 

giống nhau. Đó là phần hồn vượt qua cảnh giới 
đó.  
 

Tu không nên, chấp vào danh từ.  
 

Triệu US dollars, không mua được giác NGỘ. 
Vì tu Vô Vi là tu về điển giới.  
 

Điển giới, mới đem mình về Trời.  
 

Tu Vô Vi là trong đời thì VƯỢT QUA CẢNH 
HỒNG TRẦN.  

 
Điển giới.  

năm nay, nó vẫn vậy và quá ấu trỉ. Tham lam 

càng tham lam, tu vẫn tham, chiến tranh hung 
tợn hơn. Mình nghĩ thêm..thì nó kinh hoàng. 

Gia đình thì ly dị 90%, chết non, bệnh tật.v.v. 
 
Anh tu thiền điển quang giác ngộ thì thái bình 

sẽ đến. Những cái chiến tranh, tham lam, 
bệnh hoạn, phiền muộn, hận thù, chết non, 

động loạn, BIẾN MẤT.  
 
Thì sống lâu, sống thọ, sống vui thì đúng là 

văn minh.  
 

Thời kỳ nầy là văn minh Phật pháp xuất hiện 
để giúp thế gian, có một đời sống thực sự là 
văn minh. Đó là điển quang.  

 
Mình ghi nhớ. 

Vô Vi học lý thuyết là phải thực hành, 
không nói suông.    

Vô Vi không cầu hộ phò. 
Vô Vi dạy cho mình cái DŨNG TIẾN.  
Vô Vi dạy cho mình cái thần hồn sáng 

suốt. 
 

Bạn làm như tôi giải thích thì thần hồn, sẽ đi 
học trong ba cõi thiên đàng, địa ngục và nhân 
gian. 

 
Thiên đàng thì sáng lạn, thẳng băng. 

Địa ngục âm u, tối mò, hạn hẹp. 
Nhơn gian tham lam, quanh quẹo, qủi quái.  
 

Xuất hồn là mình trải qua cảnh địa ngục Trần 
Gian thì về Thiên Đàng.  

 
Xem cuốn sách Đường Về Thiên Quốc, nghiên 
cứu. www.voviland.com 

 
Tôi nhận được sự giáo điển của Bề Trên thì tôi 

chia sẽ đến các Bạn.  
 
Tôi cũng cầu mong và chúc các Bạn thành 

công trên con đường tìm về nguồn cội.  
 

Mình có Cha Mẹ ruột ở đời và mình cũng có 
Cha Mẹ trên Trời.  
 

Cha Mẹ trên Trời mong mỏi mình sớm trở về 
cố hương.  

 
Họ cũng nhớ mình. Và mình cũng nhớ họ. 

 
Mình cũng sẽ rơi lệ, khi nghĩ đến NGƯỜI.  
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Có tiền, có quyền thế cũng mua không được 

một giọt điển.  
 

Mình có điển, mới về được thiên đàng.  
 
Thì sau nầy, vía và hồn mình tương hội và quy 

nguyên nguồn cội.  
 

Phương pháp điển quang nầy của Phật và 
Thượng Đế, giúp mình trở về, tìm lại chính 
mình.  

 
Chính anh là Phật, chính anh là Chúa, và 

cũng chính anh là Thượng Đế.  
 
Tôi có đôi lời nhắn gởi những bạn đạo Thiên 

Chuá, mượn kinh nghiệm của tôi, thực hành, 
thì thấy Bạn là Chúa. Chúa và Bạn không xa. 

Tu thành Chúa.  
 

Tu theo phương pháp Vô Vi điển quang là 
không phản Chúa. Mà trái lại gần Chúa nhiều 
hơn và thành Chúa.  

 
Chúa nhắn với các Bạn, nên tu theo điển 

quang Vô Vi thì phát triển nhanh hơn.  
 
Chúa ở trong các Bạn.  

 
Tôi tu Vô Vi, tôi ngộ được Chúa. Tôi ngạc 

nhiên. Thành ra tôi chia sẽ cho các Bạn tu để 
thành Chúa. Chúa cũng mong các Bạn thành 
Chúa.  

 

 

Kính bái  
Thành Lợi Lê 

 
 
 

 

 

 

 

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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