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SỐ 270 NGÀY 21  THÁNG 04 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. 

 
TRỤ ĐIỂN 

 

Kệ 

 

Trì chí tu thiền, sẽ trỗ hoa 
Hào quang toả sáng, ở trong ta 

Đừng có mong cầu, thêm thất vọng 
Thả mình, trì chí, niệm Nam Mô 

 

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. 

2182. Hỏi. Tại sao phải gọi là Phật pháp Việt Nam?  

2183. Hỏi. Nặng trược, stress làm sao giải toả ?  

2184. Hỏi. Hay quên làm sao khôi phục trí nhớ?   

2185. Hỏi. Cuốn cuồng, động loạn làm sao thanh tịnh ?  
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2186. Hỏi. Thử thách là sao ?  

2187. Hỏi. Muốn tiến về nguồn mình phải làm sao ? 

2188. Hỏi. Thực hành cái gì ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/04/2019 
 
2182. Hỏi. Tại sao phải gọi là Phật pháp Việt Nam ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Từ xưa cho tới giờ, chưa có ai khẳng định là Việt Nam có phương pháp tu thành 

Phật.  
 
Tu cứ nôm na tu, mượn vay của Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Miến Điện, Tích Lan v.v. không 

dám thẳng thắn tu, một phương pháp nào của Việt Nam.  
 

Ngày nay Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam ra đời và khẳng định rằng. 
 
Phương pháp tu thiền điển quang trường sinh học là của người Việt Nam. Phật Pháp Việt 

Nam. 
 

Không có ngoại lai hay vay mượn.  
 
Do Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu sáng lập, được Đức Thầy Lương Sĩ Hằng quảng bá.  

Có tên gọi  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.  
 

Tới đời tôi, vì nhiều người thắc mắc, hiểu lầm, họ cho pháp nầy vay mượn của Trung Quốc, Tây  
Tạng, Miến Điện, Cam Pu Chia, Thái Lan, v,v, 
 

Tôi xin phép Bề Trên thêm vào hai chữ Việt Nam, để biết rõ.  
Việt Nam cũng có Phật và phương pháp thiền điển quang để quảng bá.  

 
Hiện tại do tôi phổ biến PLVVKHHBPPVN điển quang trường sinh học. Giúp cho người có sức 
khoẻ, ít bệnh hoạn, sống lâu và giải thoát.  

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

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Việt Nam có pháp tu thiền 
Giúp cho thế giới, hết còn bệnh đau 
Con người muốn bỏ sầu đau 

Cần nên tu luyện, pháp thiền Việt Nam 
 
Ban đêm thiền thì điển mình nó nói tiếp với điển thiên 
không 

 

 
 

 

Odense, ngày 13/04/2019 
 

2183. Hỏi. Nặng trược, stress làm sao giải toả?  
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Đáp: Dạ thưa; Nặng trược, stress khó giải toả là do mình hướng ngoại, đem những trược ô vào 

nội tâm. Không có thuốc thang nào giải trược. Vì độc tố nằm trong sớ thịt, máu huyết, thần 
kinh và khối óc.  

 
Muốn giải trược, xả stress mình phải dùng phương pháp thiền điển quang của Phật, để giải 
trược. Dần dần điển quang của Trời Phật sẽ giúp mình khôi phục sức khoẻ và ánh sáng từ bi.  

 
Dứt khoát thì thanh nhẹ.  

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

  
Kệ 
 

Thực hành giải toả, được trược ô 
Mình nên thầm lặng, hít thở đều 

Thuốc Phật thường xuyên, nên phải uống 
Dần dần hồi phục, điển tâm linh 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 

 

 
 

Niệm Phật và uống thuốc Phật thường xuyên 

 

Odense, ngày 14/04/2019 
 
2184. Hỏi. Hay quên làm sao khôi phục trí nhớ ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Soi hồn niệm Phật và thiền định. Tránh nhiều chuyện. Nói nhiều, nhớ những 

chuyện không cần thiết sẽ làm cho mình quẩn trí và sanh ra tâm bệnh.  
 
Con người sẽ đi tới quẩn trí. Mình tu thiền Vô Vi, khôi phục ánh sáng, bớt nhiều chuyện thì sẽ 

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

 
Kệ 

 
Tu thiền Phật sẽ giúp cho 
Điển quang sẽ giúp, cho mình hiền 

Những chuyện trên đời, không cần thiết 
Lo mình tu sửa, khoẻ sống lâu 

 
 

 

 
 
Chửa khỏi, bệnh nhứt đầu kinh niên mấy chục năm, miễn 

phí, nhưng Bà cho tiền thù lao 
 

Odense, ngày 15/04/2019 

 
2185. Hỏi. Cuốn cuồng, động loạn làm sao thanh tịnh?  
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Đáp: Dạ thưa. Giông bão, một cơn rồi nó cũng qua. Động loạn một hồi nó cũng hết. Cái quan 

trọng của mình là trì chí tu hành và mật niệm. Chuyện kích động là thử lòng người tu. Dũng chí 
của người tu ở trong sự cuốn cuồng, động loạn.  

 
Tu phải gặp thử thách.  
 

 
Kệ 

 
Chẳng có gì đâu, chẳng sợ nghèo 

Dù là giông bão, cũng chẳng sao 
Xưa nay vẫn thế, trên trần thế 
Có nghiã gì đâu, một cú đòn 

 
(Uống thuốc Phật, uống nước lạnh âm dương Vô Vi mỗi 
buổi sáng thì bụng tránh ung thư ruột, máu tốt, da đẹp) 

 

 

 
 

 

 

 
Odense, ngày 16/04/2019 

 
2186. Hỏi. Thử thách là sao?  
 

Đáp: Dạ thưa. Thử thách là tạo cho mình cái DŨNG của nhà Phật. Anh Chị học ở đây, là mình 
tu trực tiếp với luồng ĐIỂN CÁI. Mà bài trước tôi có giải thích. Muốn về Trời phải dùng ĐIỂN, 

CHỨ KHÔNG CÓ DÙNG LÝ, NÓI SUÔNG.  
 
Nên Vô Vi. Có một bên NHÉP LẠI LỜI PHẬT. Một bên THỰC HÀNH.  

 

 

Kệ 
 

Điển Cái nơi đây, giúp Bạn hiền 
Tu về thanh tịnh, sẽ tiến xuyên 
Bên trên sắp sẳn, chờ mình đến 

Tham thiền nhập định, niệm Nam Mô 
 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 

Quảng bá pháp thiền ngoài công chúng 
 

 
Odense, ngày 17/04/2019 

 
2187. Hỏi. Muốn tiến về nguồn mình phải làm sao ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Muốn tiến về nguồn cội thì mình phải hành, như người đi trước. Họ để lại dấu 
vết, mình chỉ thực hành là mở ra. Đơn giản vậy thôi.  

 
Nói nhiều mình cũng chưa hiểu thấu. Tâm phàm của mình suy nghĩ không ra. Nên mình mượn 

kỹ thuật thiền Vô Vi, để mở HUỆ mình ra.  
Không có pháp nào, chỉ cho mình mở HUỆ.  
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Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, nói thẳng, trực đáo CHƠN TÂM và chỉ cho mình mở 

HUỆ, TRỰC TIẾP. BẠN PHẢI HÀNH.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Nhắc nhở cho nhau, tiến về nguồn 

Đừng làm nủng chí, điển linh quang 
Bên trên chiếu sáng, chờ Bạn tới 

Dũng chí người thiền, chết cũng tu 
  
(Tu mình đừng có làm sơ sài) 

 

  
 

Tu rất đơn giản, không cầu kỳ, ngồi thiền vậy thôi 

 

 

Odense, ngày 18/04/2019 
 
2188. Hỏi. Thực hành cái gì?   

 
Đáp. Dạ thưa. Người tu đạt, đưa ra kinh nghiệm và chỉ rõ, mình gom hết.  

 

 

Kệ 
 
Mật khuyết người thiền, viết điển quang 

Mình nên nghiên cứu, để khai lòng 
Trong không mà có, nhiều huyền bí 

Phật đã tham thiền, phát điển quang  
 
Mình học thuộc câu kinh và hành đúng đắn thì sẽ được Bề 

Trên chiếu giúp.  

 

 
 

Năm 2005 Bạn Đạo bảo lảnh Đức Thầy và Thành Lợi Lê, sang Úc. 
Giấy tờ được Bạn Đạo Võ Anh, cất giữ. Tôi có qua Úc ở làm công 

tác 3 tháng trên thiền viện Vô Vi quốc tế Cairns 
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ĐIỂN HÀO QUANG VÔ VI 

ĐIỂN HÀO QUANG THÌ AI CŨNG CÓ, NGƯỜI CÓ NHIỀU VÀ NGƯỜI CÓ ÍT  

Để dễ nhận xét, mình có thể kiểm chứng mình 

Kính thưa qúy bạn đạo, khi mình tu có hào quang thì nó phát sáng ra, mắt người thường, không 

tu, họ cũng có thể nhìn thấy hào quang của người tu phát sáng, là do tâm linh người đối diện 

quyết định, được thấy hay là không.  

Có khi người tu cũng không thấy hào quang của người khác phát sáng ra, là do tâm linh mình. 

 Hào quang con người và hào quang muôn vật.  

 Hào quang cũng là điển quang. Ai muốn gọi cái nào cũng được, khỏi tranh cải. Trong hào 

quang, nó có điển quang. 

 Để tiện việc khỏi tranh cải, tôi gọi nó là: Điển Hào Quang.  

Khi mà Bác tu có điển hào quang, Bác sẽ thấy được, điển hào quang của người tu. 

Con mắt thứ ba, huệ nhãn, Bác nhìn, thấy, biết, điển hào quang: con người, vật, cây cỏ, sạn, 

đá, sỏi đều có hào quang. Không ai gạt được Bác. 

Con mắt Bác sẽ nhìn thấy, ban ngày, điển hào quang là một làn ánh sáng trắng, nóng, toả ra, từ 

con người, cây cỏ, trái cây, rau quả, sỏi, cát, sạn, v,v. 

Bác mới hiểu là Trời Phật có điển hào quang, quang chiếu cho Bác tu. Nếu mà không có Trời 

Phật chiếu chỉ, thì mình mù.  

Sau đây là một vài thí dụ bạn đạo Vô Vi tu có điển hào quang, không nhiều thì ít.  
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Hình chú Huệ Thái ở Mỹ 

 

 
 

Hình anh Chị Tâm Niệm ở Úc 

 
 

Hình Chị Duyên ở Úc 

 

 
Bạn đạo Vô Vi ai cũng có HÀO QUANG 

 

 

 Máy đo cũng chứng được hào quang, khi mình đứng trước máy đo, thì màn hình máy cho 

biết, người có điển hào quang nhiều, máy sẽ hiện lên màu đỏ cam, như con cua hấp.  

 Người có điển hào quang ít, máy sẽ cho biết, bao nhiêu phần lớn, nhỏ màu đỏ cam, xuất 

hiện, trên đầu hay toàn thân.  

 Tôi có thử qua, máy đo tôi, toàn thân đỏ như là con cua hấp. Và máy đứng luôn. 

 Còn ông bạn, người Đan Mạch, đứng kế bên, mãng màu đỏ cam hiện trên đầu có rất ít, 

mãnh hào quang khoảng một nấm tay.  

 Còn một ông kế bên, khoảng màu đỏ cam, mãnh lớn hơn khoảng hai lòng bàn tay, trong 

đó có hào quang còn yếu, hiện màu xanh lá cây.  

1. Hào quang thì dễ tìm thấy, mình coi làn da của mình, có đỏ hồng, mịn màn, không ghẻ, 

mục cóc, mục đen, chấm đen, da cá, mốc meo.v.v. Đặc biệt là không uống thuốc tây hay 

thuốc bắc, nam, tàu. 

 

2. Mình coi móng tay, đỏ hồng, và có vòng màu trắng hình vòng cung mặt trăng, hiện lên 

móng tay. Đó là tinh, khí, thần đầy đủ.  

 

3. Nói tóm lại: Tinh; Khí, Thần đầy đủ là có hào quang.  
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4. Nếu mình luyện được thì con người sẽ sống trung bình một trăm tuổi và hơn. Tôi chứng 

minh và khẳng định điều đó có thể được.  

5. Sự thật tôi thấy có nhiều người sống 70-80 tuổi, không tu luyện thiền điển quang, mà họ 

sống tới đó. Nếu mà họ tu điển quang, chắc chắn họ sẽ sống 100 và hơn.  

6. Tôi chứng minh được câu người VN hay chúc nhau. ” Chúc cho đôi vợ chồng trăm năm 

hạnh phúc” . Muốn có 100 năm hạnh phúc, mình phải tu luyện điển quang. 

 

7. Tôi nói, mình tu thiền Vô Vi, có thể sống trung bình 100 năm và hơn, có rất nhiều người 

không có thiện cảm.  

 

8. Nhưng, tôi tu, tôi đem sự sống lâu và tin vui cho mọi người, việc đó tôi vẫn làm và phát 

triển.  

 

9. Tôi phát triển cho ai? Dạ thưa, tôi phát triển cho Vô Vi. Tôi hãnh diện xuất thân từ Vô Vi 

và phát triển cho Vô Vi. Do ông Tư, ông Tám dạy tôi.  

 

10. Con người sống thọ tới 100 tuổi và hơn. Thượng Đế ban. 

 

Tôi dẫn chứng điển hào quang là như vậy, nếu bạn đạo thấy thiếu sót, xin bổ túc.  

Kính lời. 

Thành Lợi Lê 

 

Thưa các Bạn 
 
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 

mình không ngờ.  
 

  
 

 

 

 

 
 

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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