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SỐ 221 NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 

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. 

 
 

QUANG VINH 
 

Kệ 

 

Đường về nguồn cội, rất quang vinh 
Dũng mãnh hy sinh, mọi hành trình 

Ở cõi Ta Bà, luôn nung đúc 
Chí cao hỷ xả, ánh từ bi 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi  

 

 
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. 

1850. Hỏi. Trược dính hoài tại sao ?  

1851. Hỏi. Tại sao phải công phu thiền định ?  

1852. Hỏi. Tại sao phải công phu thiền định  ?   

1853. Hỏi. Làm sao giải toả được oán hờn ?  

1854. Hỏi. Không tu, thì xiết cỗ mình là sao ?  

1855. Hỏi. Cỡi bỏ và tháo trược ra, bằng cách nào ? 

1856. Hỏi. Điển rút mình lên bằng cách nào ? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/12/2017 
 

1850. Hỏi. Trược dính hoài tại sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Trược dính hoài là mình tu, còn tính toán. Muốn giải trược thì mình nên gia 

công, hành pháp cho siêng năng.  
 

Trược bám vào, là mình mở mắt, thấy và nghe.  
 

Lục căn , lục trần, nó đã quen tập quán đời, nên trược giải không xong.  
 
Nay tu đạo, mình phải tập và luyện thường xuyên.  

 
Giải nó ra, bằng phương pháp công phu thiền định.  

 
Tu nhắm mắt, mình mới thấy trược và giải trược.   
 

 
Kệ 

 
Nhắm mắt soi hồn, tâm thanh thản 

Hít vào nguyên khí, điển Trời ban 
Nội tạng trong người, luôn sảng khoái 
Giải trược tim gan, hết bệnh tình 

 

 

 
Giải trược thì nó khoẻ  

 

Odense, ngày 13/12/2017 

 
1851. Hỏi. Tại sao phải công phu thiền định?  

 
Đáp: Dạ thưa; Nói miệng, nói lý thuyết, ai nói cũng được và pháp nào nói cũng hay. Nhưng 
mà trược, giải không được. Nên thiền sư cũng bị tai biến. Tai biến là điển xáo trộn.  

 
Không tu điển, chống đối điển, nói pháp người ta, tu là tà. Khi mình nói người ta tà, là mình 

trược.  
 
Vì trược, nó là tà khí, không bóng, không hình và sau khi thành trược chuyển biến qua hữu 

hình, vi trùng xâm chiếm. Nên người ta nói. Tâm bệnh rồi thân bệnh. Thân bệnh thì nhiều 
chứng bệnh.  

 
Trược mình muốn bỏ, nhưng nó âm thầm, tiến tới.  
 

Tham, Sân, Si, nó vô hình, nó ở trong mình và từ người khác, biến dạng qua, lời nói, và hành 
động. Mình không hiểu và không thấy mình tham, mình sân và mình si.  

 
Thí dụ, Chức vụ, nó hữu hình. Hữu hình là phải hoại. Nó đâu có tồn tại, ai cũng phải tiêu tan. 
 

Người phàm thích chức vụ cao sang, rồi TÔ VẺ lên, cho sáng, thêm hình tượng lên, nào là thủ 
tướng, tổng thống, đại đức cao tăng v.v,  

 
Chết rồi còn uất ức, cái chức, cái hình tượng, mình mang, biến mất tiêu. Nhìn thấy người đi 
trước tiêu tan, vì danh vọng, mà người đi sau, không hiểu.  
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Tham, Sân, Si là luồng điển trược, vô sắc, vô hình. Nắm không được, giữ không được.  
 

Nó cứ lấn ép, người đời.  
Mình tưởng lầm, THAM sẽ SƯỚNG. SÂN người ta sẽ SỢ. SI người ta CA TỤNG.  
 

Càng tham càng khổ, càng Sân càng bệnh, càng Si càng loạn.  
 

Dính vào Tam Độc đó, mình không biết mình là ai. Tưởng mình là Thiên Thần, té ra là Ác qủi.  
 
Thế nên mình phải thiền, để giác ngộ. Không lý thuyết.  

 

  

Kệ 
 

Tam độc con người, phải tránh xa 
Phải dùng nguyên lý, pháp Di Đà 
Chế ngự thần hồn, không dấy động 

Một lòng thành thật, nguyện ăn năn  

 

          
 

Odense, ngày 14/12/2017 

 
1852. Hỏi. Tình thương làm sao có ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Học đạo làm người, học pháp tu thân, lấy tình thương và đạo đức làm căn bản 
để phục hồi bản chất Thượng Đế ở trong ta.  

 
Mọi người đều có đức tánh tốt do Thượng Đế ân ban, nhưng gì quá ích kỉ, chỉ nghĩ riêng, làm 

giàu cho bản thân và danh vọng. Nên bán mất tình thương yêu của Thượng Đế ở trong họ.  
 
Ai cũng có tình thương, vạn vật đều có tình thương, nên sự phát triển của vạn vật và con người 

đời đời bất diệt.  
 

 Cây bông nầy tàn thì cây khác cũng vươn  lên.  
 Con người nầy chết, thì người khác lại đầu thai. 

 
Học pháp tu thân, biết thương mình, thì mình mới quý yêu, nhân loại. Đem tình thương xây 
dựng cho chung. Thân con người quý giá vô biên, bảy ức niên, mới được thành người.  

 
Mình không hiểu rõ mình và người quý giá, nên con người sát hại nhau.  

 
Nếu anh biết, anh quý giá như thế và mọi người cũng như anh. Thì anh quý mọi người nhiều 
hơn. Họ cũng là một linh tử, con của Thượng Đế. Cùng sống chung trong quả địa cầu, cùng hít 

chung một hơi thở.  
 

Ai cũng muốn tồn tại, khoẻ và sống lâu. Nên tu thân và xây dựng luồng điển trong ta.  
 
Giải toả được mối hờn, giải toả được nội tâm, giải toả được nghiệp chướng thì tình thương xuất 

hiện.   
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Kệ 

 
Quý thương Cha Mẹ, ở trên Trời 
Hết lòng mong mỏi, mọi chúng ta 

Tu thân tích đức, hành chơn thiện 
Giải thoát tham sân, thoát ngục tù 

 

 

            
                 
                 Làm thiện và chửa bệnh 

 

Odense, ngày 15/12/2017 

 
1853. Hỏi. Làm sao giải toả được oán hờn? 

  
Đáp: Dạ thưa.  Lấy từ bi làm căn bản, xây dựng đức nhịn nhục tối đa. Thì bạn sẽ giải toả được 
mối hờn, giải toả được nội tâm và giải toả được nghiệp chướng.  

Trí huệ sẽ hiện ra.   
 

 
Kệ 

 
Trong không mà có, nó hiện ra 
Giải toả âm u, hết hận thù 

Phát triển tâm từ, theo Phật Tổ 
Dỗ dành nội tạng, sáng ngời ta 

 
 

 

         
     Quyên tiền giúp trẻ em bệnh tật 

 

 

 
Odense, ngày 16/12/2017 

 
1854. Hỏi. Không tu, thì xiết cỗ mình là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Thông thường thì những người không tu hay người tu chưa mở huệ thì tự mình 
xiết cỗ mình. Thấy cái gì cũng tham, thấy cái gì cũng muốn.  

 
Thấy mình càng ngày, càng trược thêm. Buồn bực và khó chịu.  

 
Ăn cũng chê, nói cũng gắt gao, ngủ cũng không yên, nghĩ ngợi lung tung.  
 

Làm thì cằn nhằn hay quên và bực bội. Cái gì, mình cũng tròng vào cỗ mình. Tự mình xiết 
cỗ mình thì có phải dại không.  

 
Anh tu thiền thì anh giải toả cuộc sống hiện thời, mà anh tròng vào cỗ.  
Thì cuộc đời nó đẹp như hoa.  

 
Kệ 

 
Pháp nầy cứu rổi, mọi sanh linh 

Nhẫn nhục hy sinh, tránh cực hình 
Bực bội trong mình, không còn nửa 
Chỉ cần buông bỏ, tháo TRƯỢC ra 
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Odense, ngày 17/12/2017 

 
1855. Hỏi. Cỡi bỏ và tháo trược ra, bằng cách nào? 

 
Đáp: Dạ thưa. Mình phải tận tâm hành pháp. Thì cái pháp nầy nó sẽ chiếu ra ánh sáng, khi 

mình thực hành. Lúc trược nó đeo đuổi và tìm cách tấn công.  
 Trược nó làm cho mình quan tâm và động tâm.  
 Khi mình quan tâm và động tâm theo thói quen, thì mình bị trược xâm nhập và bị bệnh. 

 
Mình phải dụng, mật pháp, giải, bỏ nó ra, bằng cách niệm Phật, hướng tâm về với Trời Phật 

nguyện tu, nguyện giải thoát, thì sẽ có một luồng ánh sáng điển quang, chiếu cho mình ngay. 
 
Tu mình phải tận tâm.  

 

 

Kệ 
 

Giải bỏ tham sân, nhẹ cõi lòng 
Đời là nặng trược, chẳng ước mong 
Sớm tối chuyên cần, lo tu học 

Phật Trời chuyển điển, rút mình lên 
 

       

     
 

 

Odense, ngày 18/12/2017 
 
1856. Hỏi. Điển rút mình lên bằng cách nào?   

  
Đáp. Dạ thưa. Ở đời con bạn, nó nguyện làm người ngoan hiền, không còn đi chơi bời lêu lỏng. 

Bạn sẽ tìm cách rút nó lên.  
 
Ở trong đạo cũng vậy, Trời Phật cũng sẽ rút mình lên, nếu mình thực hành pháp môn nghiêm 

túc. 
 

Bạn hành pháp siêng năng, thực hành Bi Trí Dũng, thì bộ đầu mình nó mát, nó nhè nhẹ, lân lân 
trên cõi thanh nhẹ của hàng chư Tiên và chư Phật.  
 

Một triết lý thanh cao, một ngôn từ sống động, cao siêu trong văn Phật, bạn có thể hiểu một 
cách nhẹ nhàng và mạch lạc. Đó là điển.  

 
Bạn hướng tâm về cõi trên, trong không gian thì sẽ được rút. Là do cái pháp điển quang bạn 
hành.  

 
Trời Phật sẽ giúp cho bạn thấy ánh sáng. Cái nầy gọi là KHOA HỌC HUYỀN BÍ.  

 
 KHOA HỌC là bạn hành, không cầu xin. 
 HUYỀN BÍ là ánh sáng chân lý, ánh sáng Trời Phật bạn thấy, người khác không thấy.  

 
Lúc đó thì thân hình bạn sảng khoái, nhẹ nhỏm, mạnh khoẻ và khác hơn người thường.  

Người ta trược, bạn không trược.  
 
Bạn tự tin hơn, vì chính mình thực hành, chính mình đạt. Kêu bằng CHỨNG ĐẮC không mê tín.  
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Kệ 
 

Bên trên, bên dưới, kính Phật Trời 
Cố gắng trung thành, nhẫn tiến sang 
Cảnh cao vô sắc, không mà thấy 

Trời Phật bề trên, giúp độ mình (Hành mới được 

giúp, không hành không được giúp) 

 

   

     
 

 

 
TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

Song ngữ Việt / Danmark 

LIVMODERHALSKRÆFT 

Bệnh Ung Thư Tử Cung 

 
Sygdommen kommer fra kvindens 
menstruation 

Hendes krop indeholder mange giftige 
stoffer 

Hvis man gerne vil stoppe dem 
Bliver man nødt til at studere meditation 
 

Mange har meget travlt i deres verden 
Men man bør rehabilitere sig i sit eget 

hjem  
Man må virkelig tro på 

At Buddha kan forbedre ens sind  
 
Sind og krop bevæges i harmoni 

Hvis du studerer ærligt og går langt væk 
fra de dårlige ting 

Som du har levet med i fortiden 
Og således vil sygdommen kunne 
reduceres 

 
Verden varer ikke evigt 

Men du trænger til at lære meditation 
hvis din sygdom skal gå over 
Gud og Buddha benåder os 

Når vi lever på jorden, uden at vi lader 
sex beherske vores liv 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Bệnh nầy là bệnh kinh mang 
Mang nhiều độc tố, trong người phát ra 

Thế nên muốn bệnh dứt ra 
Cần nên tu luyện, để mình tránh qua 

 
 
 

Cuộc đời quá bận vì ta 
Nên tu, nên sửa, ở nhà lo ta 

Chỉ cần tâm nguyện thiết  tha 
Hướng về Phật pháp, mà lo tâm hồn 

 
 
Tấm thân bớt động ôn tồn 

Tu hành thực chất, để mà tránh xa 
Những gì mình đã bị qua 

Phải nên từ bỏ, bệnh tình sẽ xa 
 
 

 
Cuộc đời cũng chẳng có xa 

Cần nên cố gắng, để mà vượt qua 
Kỳ nầy Trời Phật phát ban 
Cho người nhân thế, vượt qua biển tình 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 7 
 

 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

TU THIỀN VÔ VI ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 

DIỆT ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ 
 

Kính thưa quý Bạn thân mến 
 

Bệnh ung thư thì vô phương cứu chửa, nhưng mình tu Vô Vi, thì điển quang Trời Phật sẽ 
giúp cho mình ngừa được căn bệnh và gia hạn thêm tuổi thọ. Điều đó là chắn 

chắn như vậy.  
 

Trước kia bạn không tu, nay mình tu về điển, thì mình sẽ đạt. Tuỳ theo công phu và 
công năng của mình. Thế nên trong Vô Vi, có người đạt nhiều và có người đạt ít.  

 
Đó là luồng điển trong nội tạng mình được cải tiến. Do công phu của mình.  

 
Phương pháp Phật nầy là mình tu và giáo dục, các tế bào ung thư trong cơ thể, trở 

thành TẾ BÀO NGUYÊN THUỶ. Việc giáo dục các tế bào là khoa học.  

 
Bằng phương pháp thiền định, uống thuốc Phật và niệm Phật thường xuyên. 

 
Mình sống bởi các tế bào và các tế bào, phải được mình giáo dục. Các tế bào hoạt động 

bằng điển quang, từ trong khối óc của chúng ta.  
 

Nhưng các tế bào bị bệnh, là trước đây các tế bào đã bị bệnh.  
 

Mình không tu và không ai chỉ dạy mình cách giáo dục chúng bằng điển quang thiền 
định.  

 
Ai nấy cũng vựa vào bác sĩ và thuốc men. Bệnh ung thư thì vô phương cứu chửa.  

 
Ngày nay có pháp Phật ra đời, giúp cho quý bạn tu và tránh những bệnh nan y.  

 

Trong cơ thể mình có điển quang tốt và xấu. Các tế bào, nó đi hoang và bị nhiễm trược 
nặng. Thế nên mình cần học pháp Phật, để giáo dục các tế bào trong cơ thể mình. Đó là 

một điều rất hợp lý.  
 

Đây là Bề Trên, Trời Phật ân ban cho người Việt Nam và cho thế giới nói chung.  
 

 Phương pháp thiền định điển quang trường sinh học trong thế kỹ nầy.  
 Phương pháp điển quang trị bá bệnh.  

 
Khoa học họ đang tìm cách cấy tế bào NGUYÊN THUỶ, để trị bệnh ung thư. 

 
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam, tôi khẳng định là các bạn 

có thể tu, và giáo dục các tế bào trở thành NGUYÊN THUỶ. Đó là điển, các tế bào 
hoạt động bằng điển.  
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Tôi có viết sách bằng hai ngôn ngữ Việt/ Denmark, để trình bày, cho khoa học xem, là 
mình có thể, giáo dục các tế bào, bằng phương pháp thiền điển quang, để các tế bào 

trở thành NGUYÊN THUỶ. Họ phải tin là khả năng của con người có. 

 
Điều nầy tôi nhắc nhở, ai cũng có trược. Đừng có cho mình là cao tăng, thiền sư, tiến sĩ, 

bác sĩ, tổng thống, giàu có, mà khỏi bệnh nan y.  
 

 Bệnh là do điển trược sanh ra. 
 Dùng điển của bản thể mình và pháp Phật, tu luyện và giải ra. Đó là một điều rất 

khoa học và hợp lý.  
 

 Bệnh ung thư ngực và ung thư âm hộ, nếu tôi nói sự thật thì người bệnh sẽ xấu 
hổ. 

 Bệnh ung thư ruột cũng vậy.  
 Ung thư óc, ung thư máu, ung thư gan, ung thư phổi.v.v 

 
 Mình nên tu thiền điển quang để tránh các thứ bệnh, gia hạn tuổi thọ và giải 

thoát. 

 
 Tu thiền Vô Vi không có tốn tiền. 

 Tu chỉ có thành tâm thì đạt được kết quả.   
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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