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SỐ 259 NGÀY 01  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. 

 
TRUNG CAN NGHĨA KHÍ  

2019  
 

Kệ 

 
HAI ngàn năm tu, ở thế gian 

KHÔNG có pháp nào, tu điển giới 
MỘT pháp tu hành, TA giải thoát 

CHÍN người, thành đạt, một không hai 

 
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. 

2105. Hỏi. Tại sao những người tu cũng bệnh?  

2106. Hỏi. Tại sao, tu Vô Vi biết được bệnh và trị bệnh ?  

2107. Hỏi. Tại sao, bệnh kiếp nầy và kiếp sau, nên tu thiền điển ?   
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2108. Hỏi. Làm sao về Thiên Đàng, không trả nghiệp ?  

2109. Hỏi. Tại sao Cha Thầy, Bác Sĩ, không được về Thiên Đàng, phải học trược thế gian ?  

2110. Hỏi. Tu Vô Vi khi nào mới giải hết trược ? 

2111. Hỏi. Điển quang là gì và hào quang thì ra sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/12/2018 
 
2105. Hỏi. Tại sao những người tu cũng bệnh? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bệnh là do trược mình rước vào, bệnh là do di truyền máu huyết sinh ra.  

Bác Sĩ Tiến Sĩ, Ông Cha, hay Sư Thầy cũng phải bị. Thế gian nầy chỗ nào cũng trược. Trong 
quốc hội, nhà chuà, nhà thờ, trường học, nơi làm việc, trong nhà..v.v. 

 
Mình phải cẩn thận và đề phòng. Dùng phương pháp tu thiền điển quang của Phật.  
 

Đêm đêm mình thiền và giải những độc tố đó ra. Và đồng thời tạo thêm điển lực.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 
 

Càng tu càng khoẻ, trẻ hơn xưa 
Điển năng pháp Phật, giúp mình hiền 

Tu tịnh tham thiền, tâm ngời sáng 
Ánh quang đạo phát, thật trong tâm 
 

 
 

 

 

 
 

Vẻ ra chương trình cứu 13 nạn nhân, bị kẹt trong hang động  
Thái Lan 

Được toà đại sứ cám ơn 2018 

 

Odense, ngày 23/12/2018 
 
2106. Hỏi. Tại sao, tu Vô Vi biết được bệnh và trị bệnh?  

 
Đáp: Dạ thưa; Mình tu, nên khiêm nhượng và biết mình sẽ bệnh. Tu thiền để tránh bệnh. Vì 

bệnh là điển trựợc trong tế bào, máu huyết và khối óc. Bệnh là do tâm điển nó sanh ra.  
 
Đừng công cao, ỷ mình tài giỏi, tu giỏi, không bệnh.  

Sân si cũng bệnh, buồn tủi cũng bệnh, tham lam cũng bệnh.  
 

Cứ cách mười năm thì cơ thể con người biến dạng, sanh ra bệnh.  
 
Cũng có người bệnh từ bẩm sinh là do tiền kiếp không may.  

 
Nên mình muốn tránh bệnh kiếp nầy và kiếp sau, nên tu thiền điển quang.  

 
Bạn tu thiền Vô Vi thì Trời Phật, độ cho mình vượt qua bệnh họan và tai nạn.  
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Bạn tu một thời gian, rồi Bạn so sánh với người không tu. Bạn sẽ chứng minh.  

 
Bệnh và nạn của Bạn nhẹ hơn, người không tu thiền điển quang.  

 
Bắt đầu 40 tuổi thì bệnh trong người nó phát sinh. Có người tế bào xấu thì sớm hơn.   
 

Chẳng qua là mình không tu điển quang. Còn tu thiền điển quang sẽ phục hồi nhanh chóng 
vượt qua những bệnh hoạn và tai nạn. Bệnh hoạn và tai nạn là trược.  

 
Tu Vô Vi là giải trược. Giải trược thì không còn bệnh. Tu thiền giải trược thì rất khoa học. Khoa 
học phải chấp nhận con người mình, ai cũng trược từ tiền kiếp và hiện tại. Nên mới lưu lại thế 

gian.  
 

Khi mà khoa học bó tay.  
Bác Sĩ hay Ông Cha, Sư Thầy nào bệnh. Họ tới kiếm tôi, chỉ dẫn cách tu, giải trược.  
 

Nhìn những dòng chữ tôi giải thích, bằng điển quang. Có bệnh sẽ hiểu ngay.  
 

Thí dụ.  
Bệnh tim, máu cao, thấp, tai biến, đột quỵ, stress là điển xáo trộn, mất quân bình, chính các vị 

thiền sư cũng bị.  
 
Nhất là những người chính trị gia, kinh tế gia, nhà giàu quyền thế, dễ bị. Người nghèo cũng bị. 

Bệnh nầy nó lây. Anh sống chung người bệnh thì biết.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 
Chu kỳ bệnh hoạn, nó xảy ra 

Mười năm sẽ có, phát vài lần 
Để cho con người, không hung dữ 

Kính Trời, kính Phật, kính vạn linh 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 

Odense, ngày 24/12/2018 
 
2107. Hỏi. Tại sao, bệnh kiếp nầy và kiếp sau, nên tu thiền điển quang ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Mình tu, mình biết được  bệnh kiếp nầy, mình giải ra. Còn mình không tu, 

không giải thì cái bệnh hiện tại, kiếp tới nó đeo theo. Nên Sư Thầy hay Bác Sĩ cũng phải bệnh ở 
kiếp nầy.  
 

Thí dụ.  
Cha, Thầy hay Bác Sĩ, bệnh tim, máu cao, tai biến, ung thư không biết, tại sao mình bệnh? 

 
Không biết thì phải đầu thai lại thế gian, học lại.  
 

Vì bệnh là trược, do mình đem vô. Tiền kiếp và kiếp nầy không tu, không giải.  
 

Nên có bệnh tim, máu cao, tai biến, đột qụy, ung thư di truyền, v.v.  
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Trừ khi nào, mình tu về Thiên Đàng thì không trả nghiệp.  

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

 

Kệ 
 

 

Di truyền bệnh tật, là điển hư 
Cho nên thế gian, khó giải trừ 
Dùng pháp tu thiền, thanh lọc điển 

Đêm ngày ánh sáng, sẽ hồi sinh 
 

 

 
 
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 25/12/2018 
 
2108. Hỏi. Làm sao về Thiên Đàng, không trả nghiệp ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Thì mình mượn kỹ thuật, kinh nghiệm người đi trước. Họ hành, họ đạt, viết lại, 

mình thực hành thì sẽ đạt. Đó là cái điểm trọng yếu cho mình về Thiên Đàng. Là giải trược.  
 
Về Thiên Đàng không có thể nào mang trược. Mình tự nghĩ thì nó ra đáp số.  

 
Nên dưới nầy, thế gian. Vô Vi hướng dẫn tu thiền điển quang giải trược, để về Thiên Đàng.  

 
Nhưng mà không người vấn hỏi....chẳng có người dám dấn thân... 
 

Về Thiên Đàng phải TRUNG CAN, NGHĨA KHÍ. 
 

 
Kệ 

 
TRUNG thành chơn điển, mắt thứ ba 
CAN đảm luyện tu, vía và hồn 

NGHĨA cử người tu, ta phải LỄ 
KHÍ hùng thanh tịnh, niệm Nam Mô  

 
 

 

 
 

Sách viết 2005 
 

 

 
Odense, ngày 26/12/2018 

 
2109. Hỏi.  Tại sao Cha Thầy, Bác Sĩ, không được về Thiên Đàng, phải học trược thế gian?  

 
Đáp: Dạ thưa. Thế gian là chỗ tôi luyện thần hồn. Thần hồn mình có trược, ở hiện tại và tiền 
kiếp. Nên mình lưu lại thế gian.  

 
Nên mình phải học trược và giải trược. Mới được lên Thiên Đàng.  

 
Nếu mình không giải trược, về Thiên Đàng thì đem theo trược. 
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Cũng như Anh định cư qua nước thứ ba, mình phải khám sức khoẻ tổng quát. Không bị bệnh 
truyền nhiễm. Họ mới cho mình nhập tịch. Đơn giản vậy thôi.  

 
Lên Thiên Đàng cũng vậy. Học trược và giải trược bằng điển quang.   
 

Vì trên Thiên Đàng không có trược. Thanh quang trên đó thật là trong sáng và nhẹ nhàng.  
 

 
Kệ 

 
Tu thiền giải trược, ở thế gian 
Thanh quang pháp Phật, giúp mình làm 

Bạn cứ trung thành, tu chánh pháp 
Đêm ngày tu sửa, điển, tâm, thân 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 

Pháp nầy nó sẽ giúp cho mình phục hồi điển 

quang 
 

 
Odense, ngày 27/12/2018 
 

2110. Hỏi. Tu Vô Vi khi nào mới giải hết trược ?  
  

Đáp: Dạ thưa. Còn sống ở thế gian thì còn mang trược. Mỗi ngày, ăn đồ độc, hít khí dơ, nhiễm 
độc khối óc .v.v. Thành ra mỗi ngày, mình phải tu, mình phải giải. Tu thì có điển quang, hào 
quang và sức khoẻ.  

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

 

 
Kệ 

 
Giải trược con người, sẽ thọ lâu 
Điển tâm của Bác, sẽ hồi về 

Ở trên Thiên Đình, không tranh chấp 
Con người thanh nhẹ, sống thanh cao 

 
 
 

 

    

 
Odense, ngày 28/12/2018 

 
2111. Hỏi. Điển quang là gì và hào quang thì ra sao ?   

 
Đáp. Dạ thưa. Điển quang là trí tuệ, mình có thể chứng minh như khoa học là viết ra, kinh 
điển, thi thơ.  

 
Điển quang nó có tầng số, thanh và trược, nặng và nhẹ.  

 
Được phân biệt qua, Thần, Thánh, Tiên, Phật và Thượng Đế.  
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Hào quang là sự phát sáng từ khối óc đến cơ thể.  

 
Mình nhìn khuôn mặt, nhìn pháp tướng nó hiện ra hào quang.  

 
Hiện tại thì mình có thể đo hào quang bằng máy. Mình chỉ cần đứng trước máy đo, thì hào 
quang, thân thể mình nó hiện lên trên máy computer.  

 
Có hào quang ít thì màu xanh lá cây hay chút ít màu vàng cam hiện trên đầu và thân.  

 
Có hào quang nhiều thì toàn thân màu vàng có hơi đỏ và cam.  
 

Tôi có đo chung với người Danmark thì toàn thân tôi màu vàng, đỏ, cam và máy đứng luôn.  
 

Mấy người Danmark, họ đo trước tôi, có ít màu vàng pha lẫn màu xanh lá cây, hiện trên đầu và 
thân.  
 

Muốn có cái nầy, mình phải luyện Tinh, Khí, Thần. Sau khi có tinh khí thần đầy đũ.  
 

THÌ ĐIỂN QUANG và HÀO QUANG PHÁT RA. Cây cỏ có hào quang. Con người cũng có.  
 

Mắt huệ mở thì Anh Chị thấy ánh sáng hào quang, màu vàng và trắng có làn hơi nóng toả ra từ 
thực vật và con người.  
 

 
Kệ 

 
Con người sống bởi, điển âm dương 

Thế nên mình luyện, cho quân bình 
Thân, Điển, Tâm bình, tu sửa lấy 
Nhờ vào mật pháp, luyện từng li 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Điển Quang  
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Thưa các Bạn 
 

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

 
Mình nghe Đức Tổ Sư kể có hưởng được hoa 
quả Phật Ban, Đức Thầy Tám thì hưởng được 

cà phê, nước cam lồ v.v.  
 

Chừng nào, mình được Phật ban như Ông Tư, 
Ông Tám. 

 
Hôm nay tôi kể cho Ông Bà Cô Bác Anh Chị 

nghe, Hoa Quả Phật Ban. 
 
Mình muốn được Hoa Quả Phật ban, trước tiên 

mình phải tu cho đúng đắn.  
 

Và đừng bao giờ cầu xin hay ước vọng.  
Điều nầy tối kỵ. Tại sao, khi mà Anh Chị xin 
hay ước vọng thì không có.  

 
Nhưng mà làm thinh, hành theo pháp chỉ điểm 

thì đạt.  
 

Tại vì, nó tiến theo từng bước.  
Anh Chị muốn như người khác, thì không có. 
Giục tốc bất đạt.  

 
Giục tốc bất đạt, có nghĩa là tham. Mới vô 

tu, là muốn hết bệnh, muốn thành Phật. 
 
Rồi trách, tại sao, tôi cũng thiền, mà sao 

không chứng, không có. Đâm ra nản.  
 

Cái nầy nó đòi hỏi, công phu, mỗi ngày siêng 
năng.  Thì nó tiến theo từng bước. Như tôi 
nói.  

 
Thành ra, mình tu tới đâu, hưởng tới đó. Chứ 

không phải hoàn toàn không có.  
 
Anh Chị tu, chắc chắn sẽ có. Việc nầy tôi bảo 

đảm. Tôi hỗ trợ cho...mỗi kỳ... 

 

Bề Trên có, Trời Phật có. 
 

Tu một thời gian thì tự nhiên xuất hồn lên cõi 
trên, thấy được Phật và được Phật ban cho quả 

Táo, trái Apple.  
 
Khi mà tôi được quả táo Phật ban, tôi không 

ăn. Tôi chỉ đứng nhìn.  
 

Tôi thấy trái Táo, kỳ lạ. To hơn cái chén ăn 
cơm gắp rưởi. Màu sắc đỏ đậm, sầm uất, 
huyền diệu, trần gian không có. 

 
Tôi nhìn hoài, Đức Phật, không nói, chỉ chuyển 

ý. Bảo tôi dùng đi. 
 
Tôi đứng đó nghiệm, ở trần gian, trái táo lớn, 

tôi ăn không hết, thường xẻ đôi, chia cho bà 
xả hoặc là để dành chút nửa ăn.  

 
Hôm nay được trái táo, to quá làm sao ăn hết.  
 

Vả lại, trong thâm tâm tôi nghĩ, mình phải 
đem quả táo về trần gian, chia cho Anh Em 

bạn đạo, người một ít, ăn lấy thảo.  
 
Tôi đứng đó nghĩ cách đem về trần gian. Bởi 

vì, tôi biết tôi đang xuất hồn. Làm sao, đem 
quả táo về trần gian ? 

 
Tôi nói, mình cầm về không được, chỉ có nước 
là mình ăn.  

 
Thì bắt đầu tôi ăn một miếng, khi mà cắn vào 

thì nước mật, nó chảy ra. Nó ngọt, thanh, 
thơm ngon lạ kỳ.  
 

Nuốt xuống cuống vị nó ngọt và thấm vào 
từng tế bào, sớ thịt. Nó thơm không thể tả.  

 
Chất ngọt, chất cam lồ nầy, nó làm cho mình 

có cảm giác biến hết các chứng bệnh.  
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Anh Chị thực hành y như tôi chia sẽ thì sẽ đạt.  
Mình tu thì chia sẽ, chứ ôm giữ đó làm gì. Anh 

chị đỡ tốn thời giờ.  
 
Muốn ngộ một lời chân lý, tốn hao công 

sức và mất thời gian truy tìm.  
 

Lúc bệnh, chết tìm không ra. Tại sao? 
 
Vì nó là điển.   

Điển thì có thể rút quý vị lên.  
 

Mình tu, như tôi chia sẽ bài báo đầu đề: 
TRUNG CAN NGHĨA KHÍ 2019 thì sẽ đạt.  
 

Tu mình nên nghiên cứu. Đề tài.  
 

Tu bằng trí, bằng ý là vậy.  
 

Cái gì, mình cũng xét. Đúng như chân lý thì 
mình làm.  
 

Tu về Điển, là mình phải hành.  
 

Mình thực hành mới quán thông.  
 
Rồi nó đi tới KHOA HỌC HUYỀN BÍ. Bề 

Trên có. Trời Phật có.  
 

Trời Phật giúp, mình mới đạt, người thường 
không đũ khả năng giúp. Họ chỉ nói suông và 
nhép lại lời Phật. Nhép thì nhiều người đã làm, 

không có kết quả, mà đem lại lòng mê tín và 
dị đoan. 

 
Mê tín và dị đoan là tin Phật, cầu Phật, mà tự 
mình không làm và không hành theo Phật. Thì 

kết quả không có.  
 

 
 

 

Người nào ăn được HOA QUẢ do Phật ban. 
Bệnh nào cũng hết. 

 
Muốn có Phật ban hoa quả, ráng tu sẽ có. 
 

Kệ  
 

Ăn Điển Lấy Thảo, Xin Chia Sẽ 
 
ĐỪNG làm theo kiểu, đạo cao sang 

CÓ sao cũng được, chẳng âu sầu 
DỊ biệt con người, không xa cách 

ỨNG vào vận mạt, sẽ tầm ra 
THỨC tĩnh lòng tràn, đầy cảm tạ 
ĂN vào vị ngọt, của ân nhân 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

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

 
 

 
 
Trái táo nầy cũng tương tự giống.  

 
Trái Táo ở trên to lớn hơn chén ăn cơm, màu 

đỏ đậm, màu cỗ, mình không tìm thấy ở thế 
gian.  
 

Thành Lợi Lê 
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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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