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SỐ 274 NGÀY 21  THÁNG 05 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. 

 
 Luyện Chủng Tử, Tế Bào 

Kho Tàng Vô Tận 
Ăn cướp tu cũng thành đạo 

 

Kệ 

 

Trường sanh môn học, pháp điển thiền 
Giúp cho hành giả, sống thọ hiền 

Quy về vị trí, tâm thanh tịnh  
Quyết phải tu thân, sửa điển 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. 

2211. Hỏi. Mình đi bầu cử thì nên chọn ai ?  

2212. Hỏi. Bầu cử là gì ?  
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2213. Hỏi. Không có người nào tín nhiệm thì làm sao?   

2214. Hỏi. Tại sao phải đi bầu?  

2215. Hỏi. Chánh sách là sao ?  

2216. Hỏi. Muốn diệt tham thì phải làm sao ? 

2217. Hỏi. Thời đại tham lam, ngụy quân tử quá nhiều, trong đời và đạo, kiếm đâu ra, người 

hiền đức ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/05/2019 
 

2211. Hỏi. Mình đi bầu cử thì nên chọn ai? 
 

Đáp: Bầu thì mình nên chọn người hiền đức. Người hiền đức, họ mới đem lại nếp sống vui tươi 
và lành mạnh. Chọn người hung hiểm, sanh ra ấu đả, tranh chấp thì tạo động, gây hấn, bất an, 
tranh quyền cố vị.  
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Làm hiền thì tránh, được tai ương 
Phải dùng thanh điển, của pháp thiền 

Thức giác không còn, gây động loạn 
Trở về thanh tịnh, sống an yên 

 
 

 

 
Tu các Bạn phải thành tâm nguyện với chính mình, tu hành 

đắc đạo. 

Odense, ngày 23/05/2019 

 
2212. Hỏi. Bầu cử là gì?  
 

Đáp: Dạ thưa; Đặc tính ở thế gian cuộc bầu cử tổng thống hay chi phái nào cũng vậy.  
Bên nầy nói xấu, bên kia. Bên kia nói xấu lại bên nầy. Tạo cho dân chúng và đồng bạn mất lòng 

tin. Trong đạo nó cũng vậy, giống y ngoài đời. Thành ra, bầu là bầu tạm thôi. Mai mốt hết 
nhiệm kỳ, họ cũng thay.  
Bầu là bình chọn.  

Cử là đề cử một người nào mình tín nhiệm. Bầu cử là bình chọn người nào tín nhiệm.  
 

Chưa tu Vô Vi thì ai cũng thích làm to. Chứ Bạn tu Vô Vi, Bạn nghe tôi giải thích, Bạn hết thèm 
chức vụ thế gian.  
Khi mà Bạn có chức, Bạn khó tu. Tối ngày, Bạn cứ nghĩ cái chức. Nào là chủ tịch, thượng toạ, 

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

  
Kệ 

 
Lòng tham khó dứt, khối tu hành 
Đạo đời hai ngã, khó phân ranh 

Vô Vi giải thoát, Đời và Đạo 
Tông chỉ tu thiền, pháp điển quang 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 

 

 
Siêu pháp Vô Vi 
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Odense, ngày 24/05/2019 

 
2213. Hỏi. Không có người nào tín nhiệm thì làm sao?   

 
Đáp: Dạ thưa, Mình không biết người nào tín nhiệm thì bỏ phiếu trắng. Bỏ đại, bỏ nhầm người 
ác ôn thì sanh ra hậu quả không tốt. Bạn biết cho, khi chưa lên làm tổng thống, chủ tịch hay 

thủ tướng, nó hứa ngàn điều đẹp. Lên rồi, nó huỷ bỏ. Thế gian, ngọt mật, làm cho ruồi chết. 
Ruồi, bọ là người dân. Dân không biết, dân là ruồi bọ.  

 
Bên tây cũng vậy, dân nghèo, nó lợi dụng cho đã, nó muốn đá, muốn đuổi, dân nghèo thì phải 
chịu.  

 
Người giàu thì ác. Các Bạn nghèo thì bị đá đít và khinh bỉ.  

 
Thành ra quý Bạn tu, cho thoát thế gian. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

Kệ 
 
Giàu thì ác liệt, lắm ai ơi 

Bạn cứ phơi ra, cái sọ mình 
Chứa đựng hột xoàn, dollars Mỹ 

Coi người khinh bỉ, chẳng bằng ta 
 
Nhất lý thông, vạn lý minh. 

 

 
Thị trường quốc tế, giao thương 

 

Odense, ngày 25/05/2019 
 
2214. Hỏi. Tại sao phải đi bầu ?  

 
Đáp: Dạ thưa.  Con người giỏi, làm việc lâu dài, đi đến độc tài. Độc tài thì sanh ra ác.  
 

Thành ra nước tiến bộ, văn minh thì phải đi bầu để thay đổi nhiệm kỳ, thay đổi chiều hướng, 
thay đổi chánh sách, để phù hợp văn minh hiện tại.  
 

Hiện tại mình thấy đó, không bao giờ vĩnh cữu. Thế gian là tạm. Nó thay đổi liền liền.  
 

Vì đây là khối địa tiên. Cấp tiến và hũ lậu. Tuỳ theo NHÂN SINH QUAN, tiềm thức, của cái khối 
địa tiên, phát triển tới đâu.  
 

Khối địa tiên, muốn phát triển nhanh thì họ phải theo học, VÔ VI QUAN. 
Để phát triển tiềm thức và nội thức. Tiềm thức và nội thức là CĂN QUẢ của người đời.  

 
CĂN QUẢ của BẠN là CHÚA là PHẬT. Tu Vô Vi trường sanh học Bạn sẽ thành Chúa, thành Phật. 
Chúa Phật mong mỏi Bạn thành Chúa cũng như thành Phật. Hai ngài không có ích kỉ.  

 
NHÂN SINH QUAN, là quan điểm sống của thế gian. Trong đó nó có học thức. 

Mà không có tiềm thức.  
 
Muốn có tiềm thức, mình phải đi đến Vô Vi Quan, để khai mở căn quả của mình. Là Chúa và 

Phật. 
 

Tiềm thức là sự huyền vi, huyền bí, mắt phàm, tâm phàm, không có so sánh và hiểu nổi. 
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Mình ngồi xếp bằng lại và tu thiền, tu điển quang, mới khai mở huệ tâm và tiềm thức.    
 

 
Kệ 

 
Nơi đây phát huệ, Bạn phải thiền 
Ngồi xuống cho lòng, tránh đấu tranh 

Nhơn nhơn sanh ác, lòng tham muốn 
Sợ đói sợ nghèo, mất thuỷ chung  

 
 
(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 26/05/2019 
 

2215. Hỏi. Chánh sách là sao ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Chơn lý là chánh sách để giúp đỡ nền văn minh cho dân chúng ấm no hạnh 
phúc. Văn minh cần phải có chân lý. Chân lý thì không bao giờ thay đổi. Nên phải có sách lược, 
sách vở ghi chép. Người thực hiện đúng chánh sách thì nước văn minh. Nước giàu dân mạnh. 

Nước văn minh con người không tham nhũng.  
Nước tham nhũng, người tham nhũng  phá nát cơ quan HÀNH CHÁNH. Từ trên xuống dưới. 

 
Muốn có sự HÀNH CHÁNH. Trước hết. 
BẠN PHẢI....TU... HÀNH... CHÁNH. Kết quả là giác ngộ, Bạn mới biết thực thi.  

Ở đời Bạn không TU. Chữ HÀNH CHÁNH, bạn nói suông, nói láo, nói nhép.  
 

LÃNH ĐẠO.  
Bạn không tu ĐẠO, khó mà LÃNH ĐẠO.  
Ở đời đâu có vị tổng thống nào, chịu TU THÂN. HỌ tu danh, tu tiền.  

 
Trong lúc Bạn tu, đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Thiên Chuá, đạo Hồi v.v.. Bạn nghe tôi giải 

thích, tưởng là Bạn làm LÃNH ĐẠO được.  
Nhưng, không dễ gì làm được LÃNH ĐẠO, BẠN SẼ thiên vị, bênh vực đạo mình và đè ép đạo 
khác. Còn Bạn tu Vô Vi, Bạn có thể. Vì Bạn không bênh vực bên nào. Lấy công tâm ra suy xét.  

 

 

Kệ 
 

Tu tâm giúp đỡ, chỉ cho mình 
Đừng có tham đời, khổ bản thân 
Bên trong cơ tạng, còn yếu ớt 

Thanh lọc điển Trời, mới phát minh 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
Chứng minh, tâm, thân, điển quân bình, không dấy động, 
nói được, làm được.  
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Odense, ngày 27/05/2019 

 
2216. Hỏi. Muốn diệt tham thì phải làm sao ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Tham thì thâm, thâm thì độc. Độc sanh ra ác. Ác sanh ra bệnh ung thư 
tai biến. Không dễ gì, diệt được tham, kể cả cao tăng. Như mình đã thấy.  

 
Vì nó là chất điển trược, thấm sâu trong máu và trong óc. Nói chung, chất tham, độc, 

ác, có từ tiền kiếp. Người tu nhìn không thấu. 
 
Muốn diệt thì phải ngồi thiền và dùng pháp Phật và điển Phật để thanh lọc.  

 
Người tu, nói bỏ Tham, mà không phải pháp Phật, điển Phật, thành ra khó bỏ tham và nói láo.  

 
Người đời quý Bạn thấy cho, người tu họ ma mị, họ nói láo. Biểu người ta tu, bỏ tham. Chính 
mình lại không bỏ.  

 
Người nào tham hay không tham, Bạn coi tướng, Bạn coi cái bụng, chương ưởng, Bạn biết là 

tham. 
 

Có khi quần áo che đậy cái tham, cởi đồ ra. Bạn thấy cái bụng tham, chình ình.  
 
Có người Tu tham, hiện rõ bên ngoài mặt và tướng, mà họ không thấy họ Tham. Họ lại thấy 

ngừơi khác Tham.  
 

Muốn biết các thầy tu Tham, Sân, Si là Bạn đo tim, đo máu, đo stress. Đo độ tim, máu, stress 
thể hiện điển tâm linh, tánh tình tham lam, động loạn.  
 

Còn coi thân thầy tu có trược không, cũng coi thân có ghẻ, xà mâu, lát, long ben... 
Mấy thầy tu, họ che áo tu, bên ngoài lộng lẩy, đâu ai biết.  

 
Thành ra các thầy tu, cũng nên tự xét mình. Mà cố gắng tu cho lột xác.  
 

Tu phải dùng điển Phật, pháp Phật, để lột xác trần trược. Thì thầy hết bệnh.  
 

Cái nầy tôi giúp cho quý vị, lột xác trần trược ở kiếp nầy. Lột xác trần trược không phải dễ.  
 
Thời đại hiện đại dễ nhận diện, THAM, SÂN ,SI. Dùng máy iphone đo THÌ HIỆN RA.  

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

 

 
Kệ 

 
Bệnh tình nan giải, ở nơi ta 
Trược áp khắp nơi, chốn ta bà 

Ở đâu cũng có, nhiều trược khí 
Chi bằng ngồi xuống, luyện tánh linh 

 
 
(Tu mình đừng có làm sơ sài) 

 

 
CHỬA BỆNH MIỄN PHÍ, BỆNH PHONG THẤP 20 NĂM 

 

 

Odense, ngày 28/05/2019 
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2217. Hỏi.  Thời đại tham lam, ngụy quân tử quá nhiều, trong đời và đạo, kiếm đâu ra, người 

hiền đức?   
 

Đáp. Dạ thưa. Người hiền đức thì khó tìm, luôn luôn bị bọn ngụy quân tử, dèm pha, xỉ báng, họ 
ẩn mình tu thân. Người hiền đức là người không tranh quyền đoạt vị.  
 

Không tranh quyền đoạt vị, là mình phải tu thân, tu thiền, tu điển, dùng điển quang, để hoá giải 
máu trược.  

 
Tu không GIÁC NGỘ thì cũng là ngụy quân tử, nhép theo lời Phật, kinh Thánh.  
 

Mang danh tu, không tu. Thành ra chữ TU, mặc dù đơn giản. Mà người TU không thấu triệt.  
Tu riết thành ác, tánh tham bành trướng. Tu mà không hiền, thì không có ĐỨC, không hiểu đạo. 

Không có đức, sanh ra ÁC. 
 
Hại đồng bào, hại anh chị em và hại đồng bạn.  

 
Người nào mưu mô là không phải là người HIỀN ĐỨC. Người hiền đức là người yêu chuộng hoà 

bình và quý yêu nhân loại. Nhân loại là giống tốt trên quả địa cầu.  
 

Giống tốt, nhân tốt mình phải trồng. Giống tốt, nhân tốt mình phải tu sửa.  
 
Tu là mình phải tu THÂN, tu TÂM và tu ĐIỂN. Không có lý luận nhiều và nói nôm na.  

Tu, Tu, tu, mà không hành.  
 

Hành phải có phương pháp mới, điển quang của PHẬT TRUYỀN, mình mới mau giác ngộ.  
Phương pháp cũ chẳng có tác dụng, tạo cho mình mộng tưởng, cầu xin, yếu hền, lụn bại. Dùng 
tha lực. Tha lực cầu xin ơn trên độ, không hành.  

 
Tu càng ngày, càng ngụy quân tử. Lấy đạo âm mưu làm giàu. Tu càng ngày, càng ác. Đạo với 

đạo hại nhau, diệt nhau. Đạo nầy nói xấu đạo kia, chê bai đũ chuyện. Ai cũng cho đạo mình tài 
ba.  
 

Đạo tốt là giúp cho người thông minh sáng suốt, mạnh khoẻ, sống lâu và giải thoát. 
 

Người không tốt, hành đạo, tạo cho con người mê tín, ngu si, bệnh hoạn và không giải thoát.  
 
Giải thoát là lên cảnh giới Thiên Đàng và Niết Bàn. Nơi đó có Chúa, có Phật hẳn hòi.  

 
Tu Vô Vi điển quang trường sanh học cũng thành Chúa, thành Phật.  

 
Những bài trước tôi đã giải thích, hôm nay tôi nhắc lại.  
 

 
Kệ 

 
Ghen tương ghanh tị, khó tu hành 

Điển trược trong người, khó giải thông 
Ân sâu mưa mốc, chưa hề trã 
Làm sao đi tới Thiên Đàng, ngộ Cha? 

 
 
 

 

 
 

Tu rất đơn giản, không cầu kỳ, ngồi thiền thư giản 
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PHÁP 
 

THIỀN 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

TÂM 

THÂN 

 

 

 

LÝ 

 
CHƠN 

MINH 

GIẢI 

ĐIỂN 

TÂM 

LÀNH 

 

VÔ 

 
KHÔNG 

THANH 

NHẸ 

TRỜI 

BAN 

PHƯỚC 

 

VI 

 
HỮU 

TRẦN 

GIAN 

HẾT 

BỆNH 

TÌNH 

 

KHOA 

 
NẨY 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

DI  

ĐÀ 

 

HỌC 

 
TRONG 

BẢN 

THỂ 

TỰ 

CỨU 

TA 
 

 

HUYỀN 

 
THIÊNG 

CHƯ 

PHẬT 

TRỜI 

BAN 

CHIẾU 

 

BÍ 

 
TRUYỀN 

MẬT 

PHÁP 

MỖI 

LỜI 

KINH 

 

PHẬT 

 
TÂM 

KHAI 

MỞ 

KHI 

THANH 

TỊNH 

 

PHÁP 

 
TRỜI 

GIÚP 

BẠN 

THOÁT 

THẾ 

GIAN 

 

VIỆT 

 
DÂN 

SIÊU 

QUỐC 

THIỀN 

PHÁP 

LÝ 

 

NAM 

 
TRUNG 

NỮ 

HIỆP 

LẬP 

VĂN 

MINH 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC 
DANMARK 

WWW.VOVILAND.COM 
 

 

 
KHO TÀNG VÔ TẬN 

LUYỆN CHỦNG TỬ, TẾ BÀO, HỒNG 
HUYẾT CẦU 

 
Kính thưa quý Bạn thân mến 

 
Bạn biết cho, pháp thiền Vô Vi điển quang 

trường sanh học là luyện điển giúp cho 
mình giải trược, luyện ngũ tạng, ngũ quan 

đạt quân bình. Mấy bài trước tôi đã trình 
bày. 

  

Hôm nay tôi chia sẽ luyện Tế Bào, Hồng 
Huyết Cầu. Máu Xấu Thành máu Phật.  

 
Hồng Huyết Cầu là máu, máu nó ẩn chứa 

các tế bào.  
 

Tế bào nó là vi trùng, nó là Sa Di, nó 
Tì kheo, nó là binh lính của chúng ta.  

 
Bệnh từ máu sinh ra. Tôi có nói nhiều lần, 

thì quý vị nên chú ý.  
 

Quý vị bệnh, vào nhà thương, Bác Sĩ 
không nói gì. Họ đem máu ra xét nghiệm.  

 
Bản thân bất độ, hà thời độ. Có nghĩa 

mình độ mình không xong, mà đi độ 
người. 

 
CHỮ PHÁT MINH VÀ GIÁC NGỘ, như 

thế nào, tôi sẽ minh giải cho Bạn thấy 
và các nhà khoa học nghiên cứu, thấy 

chữ: PHÁT MINH, trong các tế bào. 
 

Thứ nhứt, Bạn phải tu thiền Vô Vi để lãnh 
hội và giác ngộ lời siêu lý. 

 

Thực hành thiền Vô Vi, thì Bạn kiểm 
chứng và xác định rõ ràng.  

 
Không thực hành thì nói suông, nói nhép.  

 
Người thực hành thì khai mở các tế bào, 

về Thiên Đàng, còn mình thì xuống Địa 
Ngục.  

 
Khi mà Bạn ngồi thiền trở về, trạng thái, 

không không thanh tịnh, cả xác, lẫn hồn. 
Lúc đó thì trong trạng thái trong mê, có 

tĩnh. 
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Máu là điển, nó châu lưu khắp châu thân. 
 

Những người thiếu máu, Hồng Huyết Câù 

không có, họ phải bơm máu hoặc uống 
thuốc tạo Hồng Huyết Cầu.   

 
Khi mà các Bạn bơm máu thì ảnh hưởng 

không tốt, hai người máu không giống 
nhau, nó sanh loạn.  

 
Anh em, sinh cùng Cha Mẹ, máu của mỗi 

người cũng không giống, huống chi người 
ngoài.  

 
Mình coi tánh tình anh em, không 

giống. Là khác máu, khác điển.  
 

Khoa học họ không có máu giống mình, 

nên họ mượn đỡ máu anh chị em.  
 

Mình không điên, không khùng, bị bệnh 
hoạn, trong nhà có người tửng tửng, hiến 

máu, đố mình dám lấy.  
 

Còn về chích thuốc tạo Hồng Huyết Cầu, 
cơ thể mình bị thuốc phản ứng, nó hành 

cho điên luôn. Ăn không được, đi cầu ra 
máu, nhứt đầu chóng mặt, thở không ra, 

ngủ không được, nóng nảy..v.v. 
 

Tôi nói thêm cho khoa học thấy, dù là anh 
em, máu cũng không hoàn toàn giống 

nhau. Người ác, người thiện. Ác và thiện 

do máu sanh ra. 
 

Nhắc lại lần nữa. Máu là điển.  
 

Đo máu biết điển, biết tánh tình, biết tâm 
linh.  

 
Mình bơm máu khùng của anh chị em, 

mình cũng bị khùng điên và bấn loạn. 
 

Bài nầy tôi chia sẽ, mình luyện tế 
bào, Hồng Huyết Cầu. 

 
Tế Bào, Hồng Huyết Cầu có thể luyện 

được không? 

 

Giữa lúc trong mê, có tĩnh thì các tế bào 

ngũ, nó thức giác và làm việc cho Bạn. 
Thành ra, Bạn không cần phải suy nghĩ. 

 

Lúc đó là đi đến phát minh và giác ngộ, 
lời siêu lý. Do các tế bào làm việc. Rồi nó 

đánh thức, chủ nhân ông, phần hồn.  
 

Lúc Bạn thả lỏng về không, thì các tế 
bào ngủ, nó thức tĩnh và làm việc.  

 
Những nhà khoa học, cũng ở trong tình 

trạng nầy, Họ ngộ, họ phát minh, toàn là 
trong tự nhiên và hồn nhiên.  

 
Chẳng hạn, trong lúc Bạn đi chơi, hoặc 

uống trà, cà phê, ngắm cảnh, lái xe, đọc 
kinh sách, vô tình, ngộ ra điều mới lạ.  

 

Thì trong tự nhiên nó phát. Do các bào 
tĩnh thức và làm việc cho chủ nhân ông.  

 
Bạn thiền là để cho các tế bào tĩnh thức, 

thông minh và giác ngộ.  
 

Nên tôi nói, ông Trời ban cho Bạn cái kho 
tàng vô tận. Trong bản thể Bạn, có cả tỉ, 

tế bào ngủ, chưa làm việc.  
 

Mượn pháp thiền Việt Nam Vô Vi điển 
quang trường sanh học, thực hành Bạn 

tiến tới chữ PHẬT PHÁP VÔ BIÊN. CÀN 
KHÔN VŨ TRỤ.  

 

Không cần phải học pháp thiền nào cả.  
 

VIỆT NAM CÓ PHÁP TU THIỀN GIẢI 
THOÁT, sống lâu. ĐỜI ĐẠO SONG TU.  

 
Trong KHÔNG nó đã có.  

 
 KHÔNG là VÔ VI.  

 CÓ là HỮU VI. Hữu Vi là sắc tướng, 
tham danh, mê chấp, phải có cái 

nầy, phải có cái kia. Lý luận mệt 
lắm, không giải toả, mà tạo ra 

phiền toái.  
 

Vô Vi là huyền bí cõi trên thanh nhẹ, mắt 

phàm, tánh phàm, không thể lý luận.  
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Dạ thưa. Chắc chắn được.  

Hồng Huyết Cầu là máu, máu nó ẩn chứa 
các tế bào. 

 

Tế bào là vi trùng, nó là Sa Di, nó Tì 
kheo, nó là binh lính của chúng ta. 

 
Hồng Huyết Cầu, máu không tu, máu ẩn 

chứa các tế bào, tế bào hình thù méo mó, 
như củ gừng.  

 
Mình tu cho siêng năng, đàng hoàn và 

chính chắn thì các tế bào hình thù méo 
mó, trở thành tròn trịa, duyên dáng dễ 

thương. 
 

Bạn cảm nhận được nó và nó cảm nhận 
được bạn. Nó là tì kheo, là binh lính của 

Bạn, được chủ nhân ông dạy dỗ bằng 

pháp điển.  
 

Nó không phải như ngày xưa cứng đầu, 
hung hăn, méo mó. Mà nó rất hiền hoà 

duyên dáng. Nó là Bạn và Bạn là nó.  
 

Đó là điển tâm linh của Ngọc Hoàng 
Thượng Đế ban tặng nó, ban tặng Bạn. 

 
Tôi khám phá ra, tế bào là kho tàng vô 

tận.  
Thành ra Bạn phải luyện và đào sâu.  

Bản thể Bạn có cả tỉ tế bào, ngủ mê và 
hoang dại.  

 

Các nhà khoa học, họ phát minh, tìm ra 
điều gì mới. Là tế bào của họ, tìm ra. Mà 

họ không biết. Họ cho là khối óc. Khối óc 
là trược, cũng như tim, gan, thận.v.v. 

Nên khối óc bị ung thư. 
 

Khi mà tế bào, thức tĩnh, nó báo cho khối 
óc, khối óc chứa linh hồn.  

 
Linh hồn mới là chánh.  

Linh hồn thông minh, mình mới chế ra vật 
chất, chiếc xe máy bay...v.v. 

 
Khối óc làm sao chế? 

Anh đi về Thiên Đàng, khối óc, bộ 

não, làm sao đi? 

 

Bạn đi theo HỮU VI, SẮC TƯỚNG, một 
thời gian BẠN stress, bấn loạn thần kinh, 

phiền não, bệnh hoạn, tai nạn v.v..  

 
Bạn vào VÔ VI, VÔ VI sẽ giúp BẠN giải 

trược, BẠN THÔNG MINH, RỒI MỚI TIN. 
 

CÕI VÔ VI GIẢI THOÁT, CAO HƠN CÕI 
HỮU VI.  

 
THIÊN ĐÀNG CÓ THẬT.   

BẠN PHẢI TRUY LÙNG.  
 

Tự tu, Bạn mới tiến tới, Chúa, tiến tới 
Phật. Bài trước tôi có giải thích. HÙNG 

CHÍ CỦA VÔ VI.  
 

Không Chúa Phật nào, nắm tay Bạn, kéo 

lên Thiên Đàng. Vì mình qúa trược, không 
chịu tự tu, không chịu giải trược.  

 
Thầy Cha nào nói, Chúa và Phật đem 

mình, lên Thiên Đàng là nói láo. Để lấy 
tiền. 

 
Hoặc là họ nói, họ tụng kinh siêu độ, đem 

Cha Mẹ mình lên Thiên Đàng cũng là đại 
nói láo.  

 
Bạn tu xuất hồn xuống địa ngục, thấy Cha 

Mẹ, mình khóc hu hu. 
 

Còn mấy Thầy Cha cũng vào ngục, khóc 

hu hu, uống nước tiểu.  
 

Chúa và Phật khuyên mình TỰ TU, TỰ ĐI. 
VỀ THIÊN ĐÀNG KHÔNG KHÓ.  

 
Khi Bạn tu thiền Vô Vi điển quang trường 

sanh học quân bình. 
 

Máu xấu, máu trược Hồng Huyết Cầu của 
mình cũng biến đổi, thành máu Phật, thì 

Bạn tránh nhiều chứng bệnh nan y. Ung 
thư, tai biến v.v. 

 
Bệnh từ máu sanh ra.  

Máu của mình ăn cướp, ác ôn, sẽ trở 

thành máu PHẬT.  
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Anh về Thiên Đàng, Niết Bàn, Tây Phương 
Cực Lạc, Anh đi bằng linh hồn, linh hồn 

nó chứa đựng điển quang. Điển quang 

mình phải luyện.  
 

Thì mình giải thoát cõi Ta Bà. 
 

Nên các nhà khoa học, phải tu, để giải 
thoát cõi Ta Bà và đi lên cõi Thiên 

Đàng. Không lẽ, mình cứ bám cõi thế 
gian, động loạn, tranh chấp... 

 
Không tu, cõi Thiên Đàng làm sao với tới? 

 
Khi chết thì vô nhà thờ, vô chuà, nhờ 

người ta độ về Thiên Đàng. Vì tâm linh 
mình quá yếu. Khi sống mê tiền, mê 

danh, đánh mất tâm linh. Nên chùa và 

nhà thờ rất đông người vô, khi chết.  
 

Còn Bạn tu chính chắn, Bạn không 
cần phải vô nhà thờ, hay chuà, nhờ đỡ 

khi chết. 
 

Bạn thông minh, Bạn biết đường về 
nguồn cội.  

 
Thầy Cha tu, thường hay ru ngủ người ta, 

nói tụng, độ, siêu, người nầy, người kia, 
lên cõi Thiên Đàng, Cực Lạc Tây Phương, 

thì mình cũng nên hỏi lại.  
 

 

Điển quang Phật sẽ thay đổi con người.  
 

Hôm trước tôi có chia sẽ bài luyện máu, 

uống nước lạnh âm dương, nước lạnh Vô 
Vi tránh ung thư. Bạn coi mà thực hành.  

 
Và bài nầy cũng liên quan mật thiết. 

 
Thiếu máu thì mình dùng rau dền, củ dền 

bồi dưỡng.  
 

Đồng thời quý Bạn cũng nên phơi nắng 
vào buổi sáng 10-15 phút. Để cơ thể và 

tế bào hấp thụ ánh sáng Nhật Quang 
Phật.   

 
Muốn cho Hồng Huyết Cầu tươi trẻ, tế bào 

tròn trịa, khoẻ mạnh. Bạn phải nên dễ 

chịu với người. Dễ chịu với người là dễ 
chịu với mình. Tránh đi bệnh hoạn.  

 
Kệ 

 
Uốn nắn cho ta, đẹp ý Trời 

Ý Trời huyền diệu, thật thiết tha 
Nơi đây giúp Bạn, về nơi chốn 

Mật luyện trong ta, điển Di Đà 
 

Ăn cướp tu cũng thành đạo.  
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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30 MƯƠI NĂM SAU  
 

BẰNG HỮU 
THÀNH LỢI LÊ 

 

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

 ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN LÀ 
SAO? 

 
 Cũng có người phỉ báng pháp thiền Vô 

Vi là tà đạo và Phật Trời, không độ.  

 
 Khi mình đắc pháp rồi...mới hiểu. 

 
 Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh 

Học là Tận Độ.  

 
 Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu 

và giải thoát.  
 
 

 

 

 
 

Bằng Hữu 
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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