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SỐ 261 NGÀY 21  THÁNG 01 NĂM 2019 

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. 

 
PHẬT LÀ BÌNH ĐẲNG 

 

Kệ 

 

Đạo đời tranh cạnh, tạo chiến tranh 
Thến nên thế giới, khó hoà bình 

Thanh tịnh tu thiền, dùng điển Phật 
 Giải trừ mê chấp, đạo lý chân 

 

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. 

2119. Hỏi. Bạn đạo nói, hút thuốc, uống rượu, gia tăng điển năng và giúp cho mình làm việc 

mạnh hơn và làm thơ có khi phát ra, là nhờ rượu và thuốc lá?  

2120. Hỏi. Làm sao có thể chứng minh tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh học khoẻ mạnh và 

thọ đến trăm tuổi ?  
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2121. Hỏi. Con người bệnh từ đâu ?   

2122. Hỏi. Điển trược là gì ?  

2123. Hỏi. Khẩu nghiệp là sao ? 

2124. Hỏi. Làm sao diệt được khẩu nghiệp ? 

2125. Hỏi. Bình đẳng tính là sao, làm sao thực hiện bình đẳng tính ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/01/2019 
 

2119. Hỏi. Bạn đạo nói, hút thuốc, uống rượu, gia tăng điển năng và giúp cho mình làm việc 
mạnh hơn và làm thơ có khi phát ra, là nhờ rượu và thuốc lá? 
 

Đáp: Dạ thưa. Người nầy không tu, thần kinh không ổn định.  
Nhiều người lớn tuổi hút thuốc lá và uống rượu cũng nói với tôi luận điệu đó. Tôi trả lời cho ổng 

như sao.  
 
Đó là rượu viết và thuốc lá làm việc, chứ không phải Bác làm. Thiếu thuốc, thiếu rượu, họ 

không làm ra thơ và không làm ra việc.  
 

Tôi quen rất nhiều người VN và Tây, chết vì bệnh ung thư. Hút thuốc và uống rượu. Tháng trước 
gặp, tháng sau giải phẩu, tháng thứ ba chết.   
 

Tôi có tâm sự với những người quen là tôi hướng dẫn môn thiền điển quang trường sinh học, 
giúp mình ít bệnh tật và sống thọ trăm tuổi và hơn.  

 
Những người quen biết tôi, mà bị tai biến, bệnh ung thư, chết thì uổng.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Thế giới tu thiền, hết bệnh đau 

Điển quang sẽ giúp, cho mình hiền 
Tu tịnh sống thiền, tâm tự thức 
Thanh bình nội tạng, sống an yên 
 

 

 
 

Tránh bệnh đau, mình nên tu thiền điển quang 
 

Odense, ngày 13/01/2019 
 

2120. Hỏi. Làm sao có thể chứng minh tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh học khoẻ mạnh 
và thọ đến trăm tuổi ?  
 

Đáp: Dạ thưa; Người đời họ hy vọng và chúc nhau trong lúc đám cưới. Đôi vợ chồng sống 
lâu, trăm năm hạnh phúc.  

 
Người đạo còn tinh vi và khoa học hơn. Mình tu luyện thì sẽ đạt.  
 
Nếu mình thực hành tu thiền Vô Vi, luyện điển quang trường sanh học thì sẽ có.  
Vì Thượng Đế ban cho con người sống trung bình tới trăm tuổi và hơn. Để chứng minh câu nhân 

gian chúc tụng là có thật. Mình phải hành, mình phải tu luyện điển quang.  
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Tôi nhận thông điệp Bề Trên cho phép tôi, nói ra quần chúng biết. Con người sẽ được những 
ước mơ, mà nhân gian truyền tụng.  

 
(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 nên thơ 
Thích yêu nhân loại, quý Đất Trời 

Vạn vật hữu tình, trong cá tánh 
Xinh tươi linh động, thật mến thương 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 
 

 

 
 

Tin nầy chấn động thế giới năm 2018  
Tôi và con trai tham gia, vẻ ra kế hoạch cứu 12 trẻ 
em bị ngập nước, giam dưới lòng đất 1,5 km trong 
hang động ở Thai Lan, được toà đại sứ khen tặng.  

Odense, ngày 14/01/2019 

 
2121. Hỏi. Con người bệnh từ đâu ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Con người bệnh từ điển trược sanh ra. Thần kinh yếu cũng bị bệnh. Thần kinh là 
điển. Nói tới điển trược thì người đời chưa quen. Chưa quen, vì không tu và không biết. Không 

phải đạo nào tu, cũng biết điển trược.  
 

Duy nhứt chỉ có thiền Việt Nam Vô Vi khám phá ra.  
 
Tu Vô Vi mình sẽ biết điển trược.  

 
Biết được trược, mình mới giải trược, giải trược thì hết bệnh và sống lâu.  

Phương pháp Vô Vi tu thiền giải trược rất khoa học. Ai ai cũng đều dính trược, từ hiện tại và tiền 
kiếp mà không chấp nhận, nên mang bệnh. Dù là cao tăng, tiến sĩ, bác sĩ, khoa học.  
 

Phương pháp nầy của Phật, không phải của người thường. Thành ra Bạn tu, nên kính trọng. 
Không tu thì mình cũng đừng nên phỉ báng.  

 
Người nào tu cũng nhận được kết quả tốt. Mình có sức khoẻ, minh mẫn và sáng suốt.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

Kệ 
 
Kết quả tu thiền, rất khả quan 

Khỏi phải hoang mang, sống bất bình 
Tâm tánh của mình, sẽ dịu lại 

Con người sảng khoái, khoẻ hơn xưa 
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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 15/01/2019 
 

2122. Hỏi. Điển trược là gì ?  
  
Đáp: Dạ thưa. Trong người mình có độc tố, ẩn tàng trong ngủ tạng, máu huyết và khối ốc. 

 
Trược ẩn ở trong thân mình và bên ngoài. Trược vừa hữu hình và vô hình.  

Vô hình là nằm trong thần kinh.  
 
Cái hữu hình lộ diện ra mình có thể thấy, tướng mạo, làn da và âm thanh.  

 
Thấy xâu hơn nửa, người ta có thể đo và rọi quang tuyến, thấy trược, vi trùng trong ngũ tạng, 

máu huyết và khối óc. 
 
Âm thanh trược thì khó phân biệt hơn, vì người ta có thể che dấu sự thật, qua lời đạo đức giả.  

 
Nhưng mà các Bạn tu, có lục tâm thông, người ta không thể nào, lấy vải thưa, che mắt Bạn.  

 
Phật có đệ tam thần nhãn và lục tâm thông.  

 
Còn thấy cao hơn nửa, trong cơ thể chắc chắn có trược, không chối cải. Là tiền kiếp mình có 
trược, nên con người phải tàn, nhanh hay chậm.  

 
Ăn cũng trược, uống cũng trược, hút cũng trược, nói cũng trược, làm cũng trược, nghĩ cũng 

trược, tính toán cũng trược, làm biếng cũng trược.v.v  
 
Thế giới nầy là trược. Nên mình phải học trược. Chấp nhận chơn lý nầy thì tiến vô biên.  

Đừng cho mình là hay. Anh hùng nào cũng phải ra nằm gò.  
 

Học trược xong thì tiến về thanh. Thanh thì tiến về Thiên Đàng, không lụy phiền cảnh thế gian.  
 

 
Kệ 
 

Chấp nhận cuộc đời, thật đáng yêu 
Học pháp tu thân, trở về nguồn 

Xây dựng Thiên Đàng, trong thiền giác 
Sau nầy giải thoát, khỏi trần gian 
 

 

 
 

Sách viết 2005 
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Odense, ngày 16/01/2019 
 

2123. Hỏi. Khẩu nghiệp là sao?  
 
Đáp: Dạ thưa. Là điển không quân bình. Phát ngôn loạn xạ, đụng đâu nói đó. Lâu ngày thành 

thói quen, tập quán xấu. Sanh ra bệnh tật. Nên người ta nói, Thần khẩu hại xác phàm.  
 

Miệng mình nó rất nguy hiểm. Không khác gì, gươm, đao, súng, đạn.  
Một lời nói sai cũng sanh ra thù hận.  
 

Lỗ tai mình cũng nguy hiểm vô cùng.  
Nếu nghe lầm và nghe không hết câu, cũng sanh ra chiến tranh.  

 
Ăn bậy, phỉ báng, chê bai, nói xấu, khoe khoan. Là khẩu nghiệp.  
 

Đạo nầy cao, đạo nầy lớn, đại thừa, đạo kia nhỏ, đạo kia thấp, tiểu thừa.  
 

Biết đạo, hiểu đạo, quán thông đạo. Thì không có đạo nào cao, cũng chẳng có đạo nào thấp.  
 

Còn cao, thấp thì chiến tranh đạo, sanh ra thánh chiến và chưa thực hiện được, Bình Đẳng 
Tính. Thần, Thánh, Tiên, còn đánh nhau, xâm chiếm địa bàn.  
 

 
Kệ 

 
Thần khẩu con người, rất hiểm nguy 

Như dao, súng, đạn, nổ li bì 
Còn cao, còn thấp, còn đố kị 
Trở về nguyên vị, ngộ Như Lai 

 
Nguyên vị của Bạn là Tiên là Phật. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
Lời nói như súng, đạn, gươm, đao 

 

Odense, ngày 17/01/2019 
 

2124. Hỏi. Làm sao diệt được khẩu nghiệp ?  
  
Đáp: Dạ thưa. Mình tu mới diệt được khẩu nghiệp. Còn nói, còn so đo thì khó diệt được khẩu 

nghiệp. Cái khen cũng là khẩu nghiệp, cái chê cũng là khẩu nghiệp.  
 

Không đúng, mà nó cũng khen cũng là khẩu nghiệp.  
 
Cái mình làm không được, mà cứ chê, cũng là khẩu nghiệp.  

 
Anh tu thiền, Anh mới khám phá ra. Tu chưa giải thoát là khẩu nghiệp dài dài. Bệnh vì cái 

miệng... 
 

Muốn diệt được khẩu nghiệp....tu quyết tâm. Cái gì cũng phải trì chí. Thì sẽ đạt.  
 
(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 ai biết được, ý Trời 
ĐÚNG đâu có đúng, mới tài, mới oai 
KHÔNG ai biết được, lòng Trời 

SAI thì tới đó, lấy gì mà sai 
 
(Tu tới đây thì mở ra thức hoà đồng). 
 
Không đúng: Anh chế ra máy iphone hiện đại, không hoàn toàn 
đúng hẳn. Thời gian cũng biến rất nhanh.  
 
Không đúng mới tài: Là học đức tánh của Ông Trời. Ông Trời 
luôn lúc nào cũng thấy cái sai, nên Ổng không sai, hoàn toàn bất 
diệt. Anh chửi Ổng, Ổng vẫn làm thinh. 
 
Anh nói Ổng làm thiên tai, Ổng cũng cho rằng Anh đúng.  
Giông, gió, bão, tuyết, mưa, hạn hán là Ông giúp mình phát triển.   

 

 

  
 
Không sai: Khả năng Anh làm tới đó, lấy gì Anh sai. Chẳng 

hạn phu hốt rác, người ta chê và nói anh làm sai phạm điều gì, 
nên nó đi làm nghề dơ bẩn. Người mà chê, mai mốt họ sẽ làm 
hốt rác.  
 
Có nhiều người làm việc xã hội, khoa học, luật sư, bị khùng. Họ 
xin đi hốt rác, cho khỏi khùng. Hốt rác bên nầy tiền lương cao. 

  
Người nào chê rác bẩn, sau nầy chết, rác phủ lên đầu. Hốt rác 
làm tỉ phú và có thể tu thành đạo. 

 

 

Odense, ngày 18/01/2019 
 

2125. Hỏi. Bình đẳng tính là sao, làm sao thực hiện bình đẳng tính?   
 
Đáp. Dạ thưa. Tổng Thống với Bác Nông Dân giống nhau.  

Ông Phật và người thường cũng giống nhau. Ông Phật có tai, mắt, mũi, miệng, người thường 
cũng có tai, mắt, mũi, miệng. Ông Phật ăn, uống, ngủ, hít thở cũng giống như người thường.  

 
Phật, ổng thấy cái nầy, người khác không thấy. Đôi giầy Phật đi, người ta đóng. Phật làm không 
được. Nên Phật không dám công cao, Phật còn nhờ chúng sanh.  

 
Bình đẳng tính của Phật nó là vậy. Còn người khác ỷ làm lớn áo mão, khinh thị chúng sanh. 

 
Bạn tu xuất hồn lên cõi trên, gặp được Phật, Bạn kinh ngạc, tại sao Phật cao quý như vậy, mà 
Phật ngài tiếp Bạn niềm nở. Phật ngài thật đơn giản, chính tôi diện kiến Phật.  

 
Có người chế nhạo, nói Phật giỏi hơn người thường, sao không chế máy bay, mà còn 

phải mua vé?  
Không phải, Phật không đóng được đôi dép. Không phải, Phật không chế được máy bay.  

 
Đóng được đôi dép hay chế được máy bay. Cũng không có cứu được người bớt bệnh, sống lâu và 
giải thoát.  

 
Nhiệm vụ của Phật, không phải đóng đôi dép hay chế máy bay.  

Nhiệm vụ của Phật, cứu người khỏi bệnh, giúp người sống lâu và giải thoát.  
 
Phật thì về Trời được, Phật phục vụ người cõi trên, giải thoát. 

 
Người chế máy bay, phục vụ cõi hạ giới.  

Cõi hạ giới bị diệt, bệnh hoạn ung thư, tai biến, nay sống, mai chết, chiến tranh dài dài.  
Bom đạn cũng từ máy bay giết hại.  
 

Phật là bình đẳng. Cõi trên thiên đàng thì ngàn năm vĩnh cữu. 
 

Một chiếc thuyền Từ của Phật chở chúng sanh, bao nhiêu cũng hết.  
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Một lời nói của Phật còn quý hơn vàng. Vàng thì xài hết.  
 

Chứ chân lý thì tầm không ra. Tiền tỉ mua cũng không được.  
 

 
Kệ 
 

Tu hành chẳng có thấp cao 
Người tu đi trước, dìu người đi sau 

Càn khôn vũ trụ chung tàu 
Cùng chung một tánh, quý thương muôn 
loài  

 

 

 
 

Trị bệnh miễn phí 
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Vòng quanh quả Đất 40.000 km 
Tôi chạy bộ 12.575 km trong hai năm rưởi.  

Chạy luôn trong mưa, gió, tuyết, ngạc nhiên, sao không bị bệnh.   
 

Trước kia chưa tu, bệnh tứ thời, cứ đổi muà là bệnh cảm cúm.  
Cảm cúm mau già, xuống sắc, giảm thọ.  

 

Tu thiền điển quang thanh lọc tốt chắc chắn Bạn sẽ khoẻ, minh mẫn và giải thoát.  
Vì Bạn giải được, trược trong ngũ tạng, tránh tai biến, ung thư. v.v. 

 
Khi ngũ tạng giải được trược thì đương nhiên cơ thể khoẻ mạnh và khối óc phát 

quang.  

Ít bệnh hoạn, sống lâu là nhờ ngũ tạng biết tập luyện điển quang mỗi ngày.  
Tu cải sửa luồng điển quang trong người, rất khoa học.   

 
Tôi là người chứng thực, trước kia bệnh hoạn. Sau khi tu Vô Vi thì thay đổi pháp 

tướng.  

 
Bạn có thể tìm được 72 diệu tướng của Thượng Đế, trong Vô Vi.  

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Thưa các Bạn 
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 
mình không ngờ.  

 

 

Kỳ sau, tôi sẽ kể Bạn nghe, tắm điển Phật. 
Không giống như trong Chùa, tắm Phật. 

 

 
 

Thành Lợi Lê 
 

 

 

 
 

Con Trai tôi, đứng thứ ba, từ bên trái 

Hình cạnh tôi là tài tử Hong Kong Jacki Chan 

 

Tôi tuổi Hợi 60  

 

 

 

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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