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SỐ 257 NGÀY 11  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. 

 
CHUYÊN GIA NIỆM PHẬT 

 

Kệ 

 

CHUYÊN hành lục tự, điển khai tâm 
GIA hộ Bề Trên, tránh lổi lầm 

NIỆM thầm thường niệm, tâm tịnh lắng 
PHẬT Tổ khai minh, giúp chúng mình 

 

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. 

2091. Hỏi. Vua niệm Phật là sao?  

2092. Hỏi. Chuyên gia niệm Phật là sao ?  

2093. Hỏi. Muốn trở thành chuyên gia niệm Phật thì phải làm sao ?   

2094. Hỏi. Làm sao gần Trời Phật ?  
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2095. Hỏi. Làm sao tránh được bệnh  ?  

2096. Hỏi. Tại sao mỗi ngày, mình phải thiền  ? 

2097. Hỏi. Người ta đọc kinh, tụng, niệm thành tiếng, tại sao Vô Vi không đọc kinh, tụng, niệm 

thành tiếng, tu như vậy, có đúng không ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/12/2018 
 
2091. Hỏi. Vua niệm Phật là sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Để được sự công bằng và lòng thành của mỗi chúng sanh. Ai cũng bình đẳng 

như nhau. Nên Vua cũng phải niệm Phật để về cõi Phật. 
 

Không lẽ ỷ mình làm tổng thống, làm quốc trưởng không tu. Mướn trăm ông thầy, ông cha, 
niệm cho mình về cõi Phật, cõi Chúa.  
 

Muốn làm vua cũng phải tự phấn đấu, muốn về cõi Phật, mình cũng phải tự làm.  
 

Niệm Phật không có khó, có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần mướn người niệm 
dùm.   
 

Người niệm dùm, chính họ không phát quang. Làm sao họ giúp mình phát quang.  
 

Tự lực mới là chính đáng.  
 
Năm 2000 tôi vẻ sáng tác máy soi hồn và niệm Phật. Trình cho Đức Thầy, có nhiều bạn đạo 

chứng thấy. Tôi kiến kúc sư, kỹ nghệ gia thành ra vẻ sáng tác không có gì trở ngại.  
 

Vua thì có nhiều loại vua, như vua dầu hoả, vua cà phê, vua coca cola, vua bánh mì, vua 
computer, vua iphone, vua nhạc rock. v.v.  
 

Bạn hành thì Bạn sẽ thành Vua của một Xá Vệ Quốc. Tôi chỉ giúp và chuyển điển cho Bạn thành 
Vua.  

 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Thực hành mới thấy, điển chiếu ban 

Tu tâm chẳng có, lý luận nhiều 
Ai nói, ai bàn, ta mặc kệ 
Âm thầm tầm Phật, ở nơi ta 

 

 

 
 

Odense, ngày 03/12/2018 

 
2092. Hỏi. Chuyên gia niệm Phật là sao ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Người ta tu, người ta tụng, thành tiếng. Trí ý không mở và làm phiền người 

chung quanh. Nếu người khác không tu, hay khác phái.  
 
Mình tu ở đây, thầm niệm, để phát quang trí tuệ. Mình niệm Phật để trở thành chuyên gia Niệm 
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Phật và professional niệm Phật. Mình niệm không giống như người ta. Khẩu khai thần khí tán.  

 
Mình tu pháp môn Vô Vi điển quang trường sanh học thì tôi chuyển điển, giúp Bạn trở thành 

professionel niệm Phật, chuyên gia niệm Phật.  
 
Tôi phải dùng danh từ độc đáo, professionel niệm Phật, chuyên gia niệm Phật, để chuyển 

điển. Nói thường như những người khác, tôi không nói.  
 

Khi nào Bạn đạt, thì Bạn đem danh hiệu nầy, truyền cho người khác tu, để trở thành chuyên gia 
niệm Phật.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 

CHUYÊN hành lục tự, của Phật ban 
GIA công thiền định, học nhẩn hoà 
NIỆM ở trong lòng, tâm hướng thượng 

PHẬT tâm khai sáng, mở huyền quang 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 

Odense, ngày 04/12/2018 

 
2093. Hỏi. Muốn trở thành chuyên gia niệm Phật thì phải làm sao?   
 

Đáp: Dạ thưa, Mình phải tin tưởng người, tin tưởng mình và tin tưởng Phật.  
 

Chỉ có những kẻ phàm phu tục tử, tu không hành, dối gạt chúng sanh. 
 
Phật Trời không hại chúng sanh, Phật Trời chỉ gia hộ cho chúng sanh và giúp chúng sanh tiến 

hoá. Muốn trở thành chuyên gia niệm Phật thì mình phải tu, mình phải thiền và mình phải thực 
hành những kinh nghiệm của người đóng góp nhiệt tình, không thù lao hay đòi hỏi. 

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

 

Kệ 
 
Có pháp trong tay, chỉ thực hành 

Đừng vì ngoại cảnh, khổ tâm thân 
Quy y theo Phật, thì sáng suốt 

Dầy công tu niệm, tất thành công 
 
(Điển của tôi nó cực kỳ độc đáo, Bạn hành sẽ nhận) 

 

 

 
 
Báo địa phương bộ sức khoẻ, đăng hình tôi trang nhứt, khi tôi 
tham gia đọc diển thơ hạng nhửt cùng 12 nhà văn, Danmark, 
Thụy Điển, Trung Hoa và Việt Nam 
 

Odense, ngày 05/12/2018 

 
2094. Hỏi. Làm sao gần Trời Phật ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Còn khỏe mạnh, còn giàu có, còn quyền lực, nói tới tu, nói tới Trời Phật, 
không tin.  
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Lúc bệnh hoạn, tai nạn ngặt nghèo thì gần Trời Phật và nghe lời Trời Phật.   
 

Bác mượn pháp môn Vô Vi điển quang trường sanh học, Bác thực hành thì Bác sẽ thấy, Trời 
Phật giúp Bác nhiều hơn, trong cơn hoạn nạn và bệnh tật.   
 

Trời Phật không xa, như những người khác nghĩ. Trời Phật rất gần và luôn lúc nào cũng ân độ từ 
li, từ tí. Trời Phật không có bỏ mình, mà chính mình bỏ Trời Phật. Tại vì, mình không may mắn, 

gặp người tu không chánh tu.  
 
Cha mẹ không bao giờ bỏ con cái. Thì Trời Phật cũng vậy. Bề trên luôn lúc nào cũng tận độ, mà 

mình không hay. Có nhiều thầy tu, phỉ báng Ông Trời, không tin Thượng Đế. Tại vì họ, không 
biết cách tu.  

 
Cuối cùng cũng phải bệnh hoạn, lạy Trời, xin ân xá tội lổi.  
 

 
Kệ 

 
Bệnh đau có dịp, nghĩ tới Trời 

Làm người sao khổ, quá Trời ơi! 
Tu tâm sẽ thấy, Trời ân độ 

Xoá hết ưu tư, giải nổi phiền 
 
 

 

 
Đau tim 

 

 
Odense, ngày 06/12/2018 

 
2095. Hỏi.  Làm sao tránh được bệnh ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là do trược, bệnh là do tà khí xâm nhập. Chẳng hạn mình nghe người ta 

nói xấu là mình bệnh. Nói oan là mình bệnh. Đứng tim, đứt mạnh máu, liệt và chết. Bệnh cũng 
do tánh nặng trược sanh ra.  
 

Tránh trược là mỗi ngày mình phải tu, mỗi ngày mình phải giải. Vì mỗi ngày mình nhiễm trược.  
 

Thì phương pháp điển quang giúp cho mình giải độc tố, tránh được bệnh hiện tại và bệnh tiền 
kiếp. Mình có bệnh tiền kiếp mà không hay. Bệnh di tuyền.  
 

Chẳng hạn cha mẹ, cao máu, yếu tim thì con cái cũng cao máu, yếu tim. Ông bà cha mẹ ung 
thư thì con cái cũng ung thư.  

 
Tu về điển mình luyện tim thì tim yếu trở thành mạnh.  
Phổi yếu trở thành mạnh, Thận yếu trở thành  khoẻ.  

 
Tế bào ung thư, mình giáo dục nó bằng điển trở thành tế bào nguyên thuỷ.   

 
Ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoạt động bằng điển. 
Tế bào cũng hoạt động bằng điển.  

 
Mình tu về điển Phật thì Phật sẽ giúp cho các tế bào hoàn nguyên, nguyên thủy.  
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Người ta bay lên Cung Trăng và Sao Hoả.  

 
Thì con người nhứt định, luyện được điển quang. Chính con người có điển quang và hoạt động 

bằng điển quang.  
 
Tu về điển là khoa học và văn minh.  

 
Nói được, viết được, chứng được con người thay đổi được luồng điển. 

 
Đó là văn minh và khoa học.  
 

Văn minh là không tham lam, sống thọ, ít bệnh tật, không trộm cướp, không chiến tranh, không 
thiên tai.   

 
Bây giờ chiến tranh, khủng bố, trộm cướp, tham lam, thiên tai còn hơn hồi xưa, mà miệng nói 
văn minh.  

 
Thiên tai là con người tham lam. Chiến tranh là con người tham lam. Kém văn minh.  

 
Pháp thiền Vô Vi điển quang trường sanh học là môn khoa học Di Đà. Giúp cho con người văn 

minh theo Phật pháp.  
 

 
Kệ 
 

Ngồi thiền ba pháp, của Vô Vi 
Giúp cho hành giả, giải nổi phiền 

Gia tăng công lực, nhờ thuốc Phật 
Đêm ngày thầm niệm, chữ Nam Mô A Di 
Đà Phật.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 
 

 
Odense, ngày 07/12/2018 

 
2096. Hỏi. Tại sao mỗi ngày, mình phải thiền ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Mỗi ngày, mình mang trược. Ăn bậy, nói bậy, nghĩ sai, làm sai, đi sai, hít chất 
độc, bộ óc, máu huyết và ngũ tạng bị ô nhiễm.  

 
Mình phải dùng phương pháp thiền điển quang và thực hành kinh nghiệm của người đi trước để 

giải trược. Mỗi ngày mình thâu trược.  
 

Mình không thực hành đều đặn thì sẽ bị khối trược lấn ép. Trí óc không minh mẫn và tiêu hao 
sức khoẻ.  
 

Môn thiền điển quang trường sanh học giúp cho mình ít bệnh và sống thọ. Có thể nói sống thọ 
trung bình trăm năm và hơn.  

 
Tôi khẳng định là Bạn có thể nhìn thấy được. 
 

Hiện giờ, có nhiều người không tu thiền điển quang. Họ sống 70-80 tuổi. Nếu họ tu thiền điển 
quang hy vọng họ sống tới trăm tuổi. Tu là mình luyện ngũ tạng quân bình. Bệnh từ ngũ tạng và 
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máu huyết sanh ra. Ngũ tạng và máu huyết hoạt động bằng điển.  

 
Tôi có Mẹ ruột và Mẹ vợ không tu thiền điển quang, hiện nay 90 và 96 tuổi.  

 
Nếu tu thiền Vô Vi điển quang thì hy vọng chắc chắn sẽ đạt trăm tuổi. Bệnh từ ngũ tạng sanh ra.  
 

Vô Vi Điển quang trường sanh học, giúp cho mình luyện ngũ tạng. Tránh tai biến và nhiều chứng 
bệnh ung thư.  

 
Ngũ tạng quân bình, ngũ tạng khoẻ mạnh là do mình tu luyện điển quang.  
 

Chỉ có Vô Vi, mới nói về điển quang.  
Pháp môn khác thì không có điển quang. Họ còn chống đối điển quang. Nói xấu Vô Vi.  

 
Anh tu thiền Vô Vi là mình luyện TÂM, THÂN, ĐIỂN QUÂN BÌNH. 
 

Ung thư là do điển trược sanh ra.  
Tai biến là do điển xáo trộn, mất quân bình.  

 
Nhiều vị thiền sư, sư cô, sư bà đều bị ung thư và tai biến.  

 
Ông Trời cho con người sống một trăm tuổi. Nên có câu, chúc tụng nhau, trong dịp đám cưới.  
Trăm năm hạnh phúc.  

 
Muốn sống trăm năm hạnh phúc, mình phải tu thiền luyện điển, luyện ngũ tạng, máu huyết và 

khối óc quân bình. Không có kiểu ngồi chờ, cầu xin hay cúng váy.  
 
Lời thành thật cống hiến. Mong quý vị thông cảm. 

 
Mỗi ngày mình phải thiền để gia tăng điển lực và phát quang trí tuệ.  

 
Còn mình không thiền đều đặn thì sẽ tiêu hao công lực. Trược càng ngày càng bám.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

TÂM người trong sáng soi căn 
THÂN người khoẻ mạnh, ta thì phải siêng  
ĐIỂN quang trợ giúp đêm ngày 

QUÂN BÌNH đời đạo, ta thì thăng hoa 
 

 

 
    

 

Odense, ngày 08/12/2018 
 
2097. Hỏi. Người ta đọc kinh, tụng, niệm thành tiếng, tại sao Vô Vi không đọc kinh, tụng, niệm 

thành tiếng, tu như vậy, có đúng không?   
 

Đáp. Dạ thưa. Nhiều người đọc kinh, tụng niệm, khang tiếng, đau cỗ họng, yếu tim, yếu phổi. 
Phật cũng không hộ phò. Thấy người ta khang tiếng, mà thương.   
 

Mình đọc kinh, tụng niệm thành tiếng, rủi mà ở chung cư, thì phiền láng giềng. Họ không thích 
nghe, nhứt đầu và làm ồn nơi mình ở. Người hồi giáo, họ mở kinh, lớn cả khu chung cư.  
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Trong gia đình, ai bệnh tim, stress, bệnh phổi, đau nhứt đầu, thì khùng luôn.  
 

Mình đọc kinh, tụng niệm thành tiếng, tưởng Phật nghe.  
Phật nào nghe, tượng làm sao nghe. Nếu Phật nghe thì ổng cứu mình rồi.  
 

Càng tụng niệm, càng đau cỗ họng. Trí huệ không mở.  
 

Niệm Phật phải âm thầm niệm.  
Niệm thường xuyên, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ và làm việc. 
Niệm trở thành chuyên gia niệm Phật, professionel niệm Phật. Niệm như vậy mới niệm.  

 
Đức Phật Thích Ca và nhiều danh thiền đắc đạo, không ai, tụng niệm, thành tiếng.  

 
Anh đi học lớp mẩu giáo khác, trung học khác, đại học khác.  
 

Học đại học là tự học và âm thầm học. Học không có phát ra thành tiếng, mới siêu.  
 

Thầm niệm Phật để mở đại trí. Vô Vi chuyển đại trí đến hành giả âm thầm, niệm.  
 

 
Kệ 

 
TU thiền thầm niệm, trở về không 
KHÔNG nghe, không nói, cũng chẳng nhìn 

SẼ biến con người, về trung cảnh 
MỞ ra chơn đạo, cũng về không 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vô Vi là con đường giải thoát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voviland.com/


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

 

 

 

 

Thưa các Bạn 
Hồi xưa nghe Đức Thầy nói, mình uống ly cà 

phê cõi trên thơm cả tháng.  
 

Lúc đó tôi nguyện ráng tu, để được uống ly cà 
phê cõi trên, xem ra sao.  
 

Sự thật là có, lúc mà tôi được Phật ban cho ly 
cà phê cõi trên. Tôi ngạc nhiên vô cùng.  

 
Lúc tôi xuất hồn lên cõi trên thì được Phật Ngài 
ban cho ly cà phê, nhưng tôi ngại không uống.  

 
Lần thứ nhì xuất hồn cũng vậy, Phật Ngài cũng 

ban cho ly cà phê, tôi ngại, cũng không uống.  
 
Bởi vì, lúc tu thì tôi không uống cà phê.  

 
Nên khi được Phật Ngài ban cho ly cà phê thì 

tôi ngại, không uống.  
 
Nhưng mà ngộ ra, thì Phật Ngài dạy cho mình 

hoá phép.  
Phật Ngài chuyển ý thì mình làm. Tôi cũng làm 

y vậy. Thì ly cà phê hiện ra. 
Lúc mà tôi ngộ và hóa phép được ly cà phê thì 
nó ngon và thơm phức. 

 
Đức Thầy có nói, ở cõi trên, người ta muốn 

uống ly cà phê là tự nhiên có. Là Phật dạy 
mình hoá phép.  
 

Điều nầy tôi chứng là có thật.  
Mình không muốn, nhưng mà nó có.  

Anh tu sẽ chứng.  
 

 

 

 
 

 

Cà Phê Thiên Cung 
 

Lạ kỳ ở cõi thiên cung 

Ý mình muốn có, thì là hiện ra 
Không ngờ pháp Phật cao xa 

Giúp mình tu luyện, để mà hoá ra 
 

Cà phê thơm ngát ngọt ngào 

Toả ra hương vị, thật là diệu ngon 
Nhìn vào thì thấy lạ hay 

Tu không, mà có, đồ dùng hiện ra 
 

Không ngờ pháp Phật dạy ta 

Tự tu, tự tiến, để mà tự lo 
Không còn đói khổ sợ lo 

Miếng cơm manh áo, ta bà thế gian 
 

Đường về Thiên quốc cao sang 

Cà phê hão hạng, Cha Trời dạy cho 
Thơm ngon phảng phất muôn vàn 

Ý mình muốn có, thì là hiện ra 
 

Thưởng thức được ly cà phê cõi trên thì cà phê 

thế gian không có nghĩa lý gì.  
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 
Kỳ sau, tôi kể Bạn nghe, được Diêu Trì Kim 

Mẫu ban cho trái cây.  
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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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