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SỐ 258 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. 

 
TÂM VÔ QUÁI NGẠI  

 

Kệ 

 

TÂM mình hướng thẳng Hư Không 
VÔ tình sẽ ngộ, Thiên Đường hiện ra 

QUÁI kỳ huyền bí tầm ra 
NGẠI không không ngại, dấn thân cùng Trời 

 

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. 

2098. Hỏi. Cõi Ta Bà là cõi gì?  

2099. Hỏi. Con người là gì ?  

2100. Hỏi. Làm sao Tâm, mình tô điểm được cái đẹp, của chư Tiên, chư Phật ?   

2101. Hỏi. Tô điểm vẻ đẹp trong tâm nó dễ làm, như anh nói, tại sao nhiều người không làm ?  
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2102. Hỏi. Tại sao bài báo nào, anh cũng nói điển, điển. Điển, có gì quan trọng ?  

2103. Hỏi. Hại người là sao ? 

2104. Hỏi. Làm tốt cho người khác là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/12/2018 
 
2098. Hỏi. Cõi Ta Bà là cõi gì ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Cõi Ta Bà là cõi, ông lên, bà xuống, động loạn vô cùng, ai cũng muốn làm anh 

hùng. 
 
Mai nầy ai cũng chết, không biết đi về đâu, mà cũng xưng hùng. Mạnh ông, xưng ông, mạnh 

bà, xưng bà. Sanh ra, tranh chấp, cải vả, từ trong nhà, cho tới chùa, nhà thờ, quốc hội và thế 
giới.  

 
Ai cũng cho Ta là hay, Bà cũng như ông. Nếu có một chút gì quyền thế, giàu có thì họ coi thiên 
hạ không ra gì. Nên cõi Ta Bà nầy đầy trược khí.  

 
Ai cũng muốn giành giựt và hại nhau, nếu anh hơn họ.  

 
Nên anh thấy, họ tiêu diệt lẫn nhau, trên chiến trường, kinh tế, quân sự, chính trị, tình cảm 
v.v.. Miệng nói hoà bình, thương yêu, mà tâm ác độc. Từ đời lẫn đạo. Nên con người trong chốn 

Ta Bà đều bị chèn ép, giành giựt và sát hại lẫn nhau. 
 

Làm quan rồi cũng phải từ quan, làm tổng thống rồi cũng phải xin quy y.  
 
Có như thế thì mình mới tìm con đường giải thoát khỏi chốn Ta Bà.  

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

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Ta Bà động loạn, chốn quyền uy 

Bạn cứ truy đi, sẽ hết hồn 
Ai vô trong đó, đều thảm bại 

Thân tàn, ma dại, khóc than van 
 

 

 
 

Ai cũng bệnh đau 

 

Odense, ngày 13/12/2018 

 
2099. Hỏi. Con người là gì ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Con người là từ con thú, biến đổi thành người. Nên gọi là con người.  
Phước con người là một ánh sáng, do Thượng Đế ân ban, rất hiếm. Không phải dễ thành con 

người. Mình phải tu luyện từ cặn bả thanh quang, từ cát, bụi, cỏ cây, thú, trở thành người. Quá 
trình hình thành con người bảy ức niên, rất quý.   

 
Không phải tự nhiên mình có. Nên đặc tính của con người vĩ đại, chứa đựng cả càn khôn, từ 
thiên nhiên mà đến.  
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Anh Chị đến đây, đều có nhiệm vụ và học hỏi, để phát triển trí huệ và hòa với đấng toàn năng.  
 

Sau khi Anh Chị tìm ra được, CHÂN TƯỚNG của mình thì cảm thấy vui tươi, thầm phục, ông Trời 
tạo tác ra, một nhân sinh hoàn toàn tuyệt đẹp.  
 

Anh Chị là vĩ đại. Có một không hai. Không có ai chế ra được.  
 

Biết ăn, nói, ca hát, buồn vui, giận hờn. Biết Trời, Phật, Thiên Đàng, Địa Ngục và Nhân Gian.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  
Kệ 

 
Anh là thiên tướng, của Trời ban 

Chị là ngọc bích, của Thiên Đàng 
Vĩ nhiên hạnh ngộ, trong thiền giác 
Đại chúng tìm ra, cõi Thiên Đàng 

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

 

 
 

Odense, ngày 14/12/2018 
 
2100. Hỏi. Làm sao Tâm mình tô điểm được cái đẹp của chư Tiên, chư Phật ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Anh Chị là họa sĩ thì có thể vẻ và diển tả bất cứ khía cạnh nào của một vật, một 

cảnh v.v.  
 
Chị là thợ may, thì có thể may và design, thiết kế một chiếc áo thật đẹp. 

  
Anh là thợ hồ, thợ mộc thì có thể xây một căn nhà thật đẹp hay đóng một chiếc ghế thật xinh.  

Là do bàn tay và khối óc. 
 
Thì tô điểm cái đẹp ở trong TÂM, nó dễ hơn là vẻ một bức tranh, may một chiếc áo hay là 

xây một căn nhà.  
 

Vỏn vẹn, nó là cái ĐIỂN. Điển thì mình có thể CHUYỂN.  
 
Tới đây tôi, chuyển Điển... 

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

 

Kệ 
 

Tô lên vẻ đẹp trong người 
Điểm trong tâm trí, Di Đà thường xuyên 
Cho tâm hướng thượng mọi miền 

Mình tầm chơn tánh, thiên tình trổ hoa 
 
(Thiên tình trổ hoa, bộ đầu tỏa sáng) 

 
 
 

 

 
 
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 
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Odense, ngày 15/12/2018 
 

2101. Hỏi. Tô điểm vẻ đẹp trong tâm nó dễ làm, như anh nói, tại sao nhiều người không làm?  
  

Đáp: Dạ thưa. Họ không may mắn, gặp minh sư chỉ điểm, thì làm sao họ thấy được con người 
huyền diệu như vậy. Cái gì cũng phải có cái duyên thì nó mới tới.  

 
Họ cứ khăng khăng nhìn cái cũ, thì làm sao họ biết được sự huyền diệu trong con người. Họ có 
thể tô điểm vẻ đẹp huyền bí cho họ. Ai cũng có thể làm được. Nhưng phải đòi hỏi là mình có 

muốn không.  
 

Tô điểm vẻ đẹp trong tâm nó dễ làm, nhưng Anh Chị phải TU, phải HỌC và phải HÀNH, KHÔNG 
THỂ NÓI NÔM NA, nói suông, nói nhép, như người khác. Vì nó là điển. Điển mới phát triển.  
 

Mình thấy cái cây?  Nó phát triển là nhờ điển.  
 

Xưa kia không tu thiền, ngày nay tu thiền điển quang chắc chắn sẽ phát triển về điển quang.  
 
Con người có điển, nó sẽ đổi chiều và phát triển. 

 
Anh Chị chỉ cần... 

 

 

Kệ 
 
ANH Chị vào tu, phải thật lòng 

CHỈ CẦN hành pháp, thật siêng năng 
HƯỚNG tâm giải thoát, tu thiền định 

THƯỢNG điển trung tâm, việc tốt làm 
 
 

 

 

 
 

Bằng khen, quyên tiền giúp đỡ trẻ em nghèo và bệnh tật 
trên thế giới 

 

 
Odense, ngày 16/12/2018 
 

2102. Hỏi. Tại sao bài báo nào, anh cũng nói điển, điển. Điển, có gì quan trọng ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Môn thiền Vô Vi Điển quang trường sanh học, là tôi giúp cho người học và phát 
triển điển trong con người, rất là quan trọng. Anh giải trược, ít bệnh tật, sống thọ, thông minh 
và giải thoát. 

 
Nên bài nào tôi cũng nhắc, không phải nói một lần, hai, ba lần là ai cũng hiểu.  

Có người hiểu, có người không hiểu, do tiền kiếp tu của mình.  
 
Tôi nói điển, chưa chắc, ông cha, ông sư thầy, ông khoa học hiểu điển quang. Họ không tin, là 

họ có thể tu và phát triển điển để giải trược, sống lâu, ít bệnh tật và giải thoát. Họ không tin thì 
thì làm sao họ hiểu.  

 
Khi nào họ mất điển, điển xáo trộn, tâm thân bất an, bệnh hoạn, ly dị, nạn tai, thì họ có thể 
hiểu, đó là điển quang xáo trộn, mất quân bình. Nói một vài lần, không hiểu hết. Có người nói 

ngàn lần cũng không hiểu.  
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Con thú mới tiến hoá lên con người, không ai trách.  
 

Môn điển quang nầy quá mới, ít ai phổ biến. Hiện tại thì duy nhất chỉ có mình tôi, nói về tu 
thiền, điển, tâm, thân, quân bình.  
 

Tôi viết ra thành sách, thành kinh, thành kệ, chứng minh thì là thực tế và khoa học.  
 

Tôi tu, tôi chỉ giúp người phát triển, sống lâu, tránh bệnh tật và giải thoát, chứ tôi không có biết 
hại người.  
 

 
Kệ 

 
Chơn lý người đời, khó tầm phân 

Phát triển nhơn sinh, giúp ích đời 
Sống thọ tu thiền, không phiền phức 
Vì đời cống hiến, chẳng tính công 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
 

 

Odense, ngày 17/12/2018 
 
2103. Hỏi. Hại người là sao?  

  
Đáp: Dạ thưa. Hại người là nói xấu. Nói xấu là điển mình xấu.  

 
Tu với tu, mà còn còn nói xấu nhau. Đó là điển trược, giải thích rõ ràng như vậy. Nhưng cũng có 

người bất tin!  
 

Nếu chưa thì tôi giải thích thêm.  
 
Nhiều thầy, nhiều đạo chửi nhau, đánh nhau, họ đăng lên trên mạng. 

 
Pháp môn nầy dạy điển, tu luyện điển, truyền điển và phát triển điển. Giúp cho người sống lâu, 

ít bệnh tật và giải thoát.  
 
Lời nói xấu, không khác nào súng đạn, gươm đao.  

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

 

 
Kệ 

 
Hại người, người hại, trước sau 
Đó là thời cuộc, hai người không tu 

Cuộc đời khó khổ bệnh đau 
Tu tâm dưỡng tánh, sống lâu hơn người 

 
 

 

 
  

Lời nói mình, như súng, đạn, gươm, đao 
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Odense, ngày 18/12/2018 
 

2104. Hỏi. Làm tốt cho người khác là sao ?   
 
Đáp. Dạ thưa. Muốn làm tốt cho người khác, trước tiên mình phải tu thiền. Nói suông, nói lý 

thuyết, không có tác dụng.  
 

Nhiều người họ cũng làm tốt cho người, nhưng tâm họ so đo, biến chứng.  
 
Nạn vẫn bị nạn. Vì trược, không chịu tu thiền Vô Vi để giải trược.  

 
Trong cơ thể mình vẫn có trược, mình phải nhìn nhận. Đừng cố chấp cho pháp môn mình hay. 

Mà không tu tập. Nhiều vị thiền sư, họ bị tai biến là điển mất quân bình. Không tu điển.  
 
Muốn làm tốt cho người khác là mình làm tốt cho mình, sửa TÁNH và VÍA.  

 
Bằng luồng điển Di Đà. Pháp môn Vô Vi điển quang trường sanh học.  

 
Thì những mật pháp trao mỗi kỳ, mình phải thực hành. Để đi đến quán thông.  

 
Hành xong thì mình mới có khả năng và điển quang, làm tốt cho người.  
 

Làm tốt cho người, có nghĩa là mình làm tốt cho bản thân mình.  
 

Bởi vì, anh chị biết. Làm tốt cho người, là làm tốt CHO MÌNH.  
 
Hiểu cái nầy, mới dấn thân VÔ QUÁI NGẠI. Thi ân không cần đáp. 
 

 

Kệ 
 

Có điển thi ân, giúp đỡ người   
Không cần mong mỏi, đời trả công 
Ơn sâu chưa đáp, sao đành thọ? 

Trả nợ cho đời, kính trọng Nhân 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Vô Vi là con đường giải thoát  
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Uống thuốc Phật là hít thở điển quang trong phương pháp thực hành thiền.www.voviland.com

 

Der er en god smag  
som man aldrig har kendt 

Den skal vi alle bruge 
Fordi den får os til at leve længere 
 

Hvis der er nogle, der ikke er så gode ved 
dig 

Så skal du acceptere det  
Og tænke, at den smag også er god 
Og du vil få det super godt 

 
Man skal lære at tro på 

At man har oplevet en god smag 
Som man overaskes af 
Man skal prøve at acceptere det negative 

 
Gennemfører du min tro 

Får du et rigtigt godt råd og høj energi 
Du får en god oplevelse  

Overvinder det negative og kommer op 
ad 
 

Man accepterer det bitre 
Og opdager den gode smag 

Den bitre smag skal også blive god 
Hvis man vil nyde Guds tanke 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 
 

 

Vị nầy nó rất tốt tươi 
Người ta chưa thể, nếm qua bao giờ 

Thế nên mình thử dùng vào 
Bởi vì rất tốt, cho người sống lâu 
 

Người nào không tốt với ta 
Thì anh phải nghĩ, lời vàng của tôi 

Thử mà ngậm đắng nuốt, sôi 
Thì anh sẽ nhận, lời nầy vàng son 
 

 
Thì mình tin tưởng chữ TIN 

Người mình sẽ nhận, điều lành tốt tươi 
Người anh không thể tưởng chừng 
Ráng mà chịu nhục, những điều trái tai 

 
Thử mà tu luyện cái TIN 

Cuả người truyền điển, cho mình thăng 
hoa 

Thì anh sẽ vượt rất xa 
Từ nơi trần tục, trở về thanh cao 
 

Người mình chịu đựng sầu đau 
Ráng hành mới thấy, pháp nầy thật cao 

Đắng thì vị tốt mới hay 
Nếu anh muốn học, pháp cao của Trời 
 

Quý thương 
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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