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SỐ 260 NGÀY 11  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. 

 
NGỘ ĐƯỢC ÂN SƯ  

 

Kệ 

 

HOÀN về thế giới, cõi Đại La 
CẢNH đời nung nấu, tánh dị tha 

LÀ Ta tu sửa, tâm từ ái 
ÂN SƯ tận độ, giúp mình qua 

 

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. 

2112. Hỏi. Tổ Sư Đạt Ma nói với Vua, xây mười ngôi chuà cũng không mở mang trí tuệ từ bi là 

sao?  

2113. Hỏi. Tại sao, Nhất tu tại gia ?  

2114. Hỏi. Tại sao người tu trong chuà, nhà thờ, tu không thành Chúa, tu không thành Phật  ?   
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2115. Hỏi. Tại sao, Phật Ngài không có hộ phò cho ai   ?  

2116. Hỏi. Tại sao Phật Chúa, cầu xin lại không ban ?  

2117. Hỏi. Tu làm sao phát triển  ? 

2118. Hỏi. Hành là hành làm sao và hành cái gì ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/01/2019 
 
2112. Hỏi. Tổ Sư Đạt Ma nói với Vua, xây mười ngôi chuà cũng không mở mang trí tuệ từ bi là 

sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Phật pháp rất công bình, giàu hay nghèo, ai tu cũng đạt. Bởi vì trí tuệ từ bi là 
điển quang, mình phải dụng công phu, tu theo phương pháp Phật, để đánh thức phần hồn, mở 

mang trí tuệ. Trí tuệ Phật là điển quang.  
 
Khi điển quang có thừa thì mình làm từ bi.  

Từ bi của Phật là bố thí điển quang, không phải cúng dường. Sư tăng lợi dụng Phật, nói nôm na 
cúng dường cho Phật, là thực hiện tánh từ bi. Nói như vậy chưa đúng nghiã.  

 
Thật sự họ muốn mình dâng cho họ bằng tiền, mà lợi dụng Phật, nói cúng dường cho Phật. Mình 
tưởng lầm cúng Phật. Phật viên tịch rồi, tượng Phật đó, tượng Phật nào xài tiền. 

 
Bố thí tiền và bố thí điển quang khác nhau.  Chữ từ bi là cho những gì mình có.  

 
Ở đời mình có tiền, bố thí tiền, tiền mình xài, nhưng trí huệ không mở.  
Nhà giàu bố thí, cúng dường Tiền cho sư tăng thiếu gì, huệ không mở.  

 
Tu mình có điển, bố thí điển thì người nhận, mở mang trí tuệ. Trí tuệ nó là điển quang, mình soi 

đường để về Thiên Quốc. Tiền làm sao về Thiên Quốc. Nên Đức Phật Thích Ca bỏ ngai vàng đi 
tu. 
 

Điển quang trí tuệ, không có dùng tiền mua được. Nên vua có xây mười ngôi chùa, cũng phải 
tu. Không thể nào, đem tiền hối lộ. Nhà giàu tưởng lầm có tiền nịnh sư tăng là được về tây 

phương cực lạc. Nhưng mà nhà giàu xuống cõi âm rất nhiều. Tại vì nghe, cúng dường thì Phật 
độ, của mấy vị manh sư.  
 

Xây chùa là việc mình làm phước giúp cho nhà sư có chỗ tu hành, truyền đạo, việc đó là ngày 
xưa.  

 
Còn bây giờ thì văn minh hơn, mình tu chỗ nào cũng được. Vì phương pháp phổ truyền Đời Đạo 
song tu, trên internet đi tới cực đỉnh.  

 
Đời phát triển và Đạo cũng phải song hành để giúp người tu mau thành đạt. Nên người ta nói. 

Nhất là tu tại gia. Nhì tại chợ, Ba tại Chuà.  
 
Những gì nhân gian truyền tụng là sự thật.  

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

www.voviland.com) 
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Kệ 
 

Nhân tình họ định, đúng tâm linh 
Luôn luôn nhắc nhở, để mình làm 
Tu thiệt chỗ nào, tu cũng đắc 

Không cần bày biện, chẳng thành công 
 
(Cõi Ta Bà, không có ăn chung với người tu giải thoát, 
như Chúa và Phật) 
 
Đức Phật và các vị thiền thành đạo, họ tu rất giản đơn. 

 

 
 

Tu là đơn giản như thế nầy  

 

Odense, ngày 03/01/2019 
 

2113. Hỏi. Tại sao, Nhất tu tại gia?  
 

Đáp: Dạ thưa; Tu tại gia mau giác ngộ, mau thành đạt hơn. Phật trong tâm, chứ không phải, 
Phật nhứt định là ở trong chuà và Chúa cũng vậy.  
 

Nếu mình thực lòng tu giải thoát. Thì Bề Trên tận tâm phục vụ. Tại gia.  
Trời Phật, không muốn làm mình cực.  

 
Mình muốn tu thì Bề Trên độ. Tại vì mình ngu, không nghe, chạy đông, chạy tây. Phật 
Chúa ở tại gia, mà không tu.  

 
Tu tại gia, là mình tu trực tiếp, trong hoàn cảnh hiện tại. Nói theo Phật, nói theo Chúa là mình 

thực hành làm theo. 
 
Tu tại nhà nhanh hơn là đi tới chùa hay nhà thờ. Khi mà mình đi tới chùa hay nhà thờ tu thì 

chậm, mất hết quảng đường đi. Công mình đi tới chùa cũng tốn hao, kết quả thì quá lâu.  
 

Điển quang, tu nó nhanh hơn. Động là mình tu. Tôi chiếu điển cho.  
 
Dùng phương pháp thiền và kỹ thuật tháo gỡ liền, không phải chờ vào chuà hay nhà thờ rồi 

mình tu. Về nhà mình không tu.  
 

Tu tại gia giác ngộ nhanh hơn là vậy.   
Vì một khi mình làm sai điều gì, có Trời, Phật, Chúa độ mình liền với phương pháp thiền điển 
quang Vô Vi. Cô Bác Anh Chị tu, sẽ nhận điển Bề Trên ban chiếu cho ánh sáng.  

 
Trời Phật Chuá rất gần mình. 

Không phải ở riêng rẽ trong chuà hay nhà thờ.  
 
Mình mượn phương pháp thiền điển quang và kinh nghiệm của người đi trước, mình hành, để 

khai mở huệ tâm thì mình sẽ chứng như lời tôi nói. Quyền hạn Ngài to lớn và ở khắp nơi.  
 

Tu Chợ đứng thứ nhì, vì ngoài chợ họ dạy mình tu cũng bằng chơn lý.  
Nhưng chơn lý ở Chợ, nó không có huyền diệu, ấm áp như ở nhà. Cũng đắc đạo như thường, 

nhưng mà phải mượn pháp Vô Vi và cái kinh nghiệm Vô Vi để tu.  
 
Không phải nghe lý thuyết hấp dẫn quá, rồi ra ngoài chợ tu, tưởng thành Phật, mà thành ma.  

 
Tôi có ghé Cali nhiều lần và độ cho mấy sư tăng, tu ngoài chợ, hết còn ra chợ tu.  
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Điển ngoài chợ cực động. Mình chưa có kinh nghiệm bao nhiêu, ra ngoài chợ tu, thì hỏng. 

 
Muốn tu chợ, mau thành đạt. Mình tu tại gia trước đi. Có kinh nghiệm điển quang Vô Vi, được 

ân sư đào tạo đàng hoàn, rồi ra chợ tu cũng không muộn.  
 
 

Tu chùa hay tu nhà thờ giống nhau.  
Tụng kinh, cầu xin, thanh tịnh quá thì không có gì để tu. Nên đứng thứ ba.  

 
Mình tu mau thành đạt, phải có ân sư độ. Ân Sư không phải ở trong chùa.  
 

Hoàn cảnh mới là Ân Sư.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 
TẬN lòng bày tỏ, những đỉnh cao 

TÌNH cảm tỷ huynh, đệ tường trình 
TẬN tâm hành pháp, thì sẽ ngộ 

ĐỘ được chúng sanh, bản thể mình 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 

Ngày xưa thì bệnh hoạn, tu điển quang thì pháp 
tướng đổi thay. 

 

Odense, ngày 04/01/2019 
 

2114. Hỏi. Tại sao người tu trong chuà, nhà thờ, tu không thành Chúa, tu không thành Phật ?   
 

Đáp: Dạ thưa, Cầu mong cho Chúa độ, cầu mong cho Phật độ thì mình khỏi làm. 
 
Phật Ngài không có hộ phò cho ai. Không lẽ Ngài đi làm đài tớ cho mình.   

 
Tu hoài không thấy Chúa độ, tu hoài không thấy Phật độ. Là tại mình, ỷ lại Phật độ, Chúa Độ.  

Rốt cuộc bệnh vẫn bệnh. Sanh ra bức rức, bực tức, hờn ghen và ghanh tị.  
 
Cầu mong thì không có Phật độ, Chúa độ. Nhưng thực hành thì Chúa độ và Phật độ.  

 
Tháo gỡ cái bức rức, bực tức, hờn và ghen ghanh tị thì thành đạt.  

 
Muốn tháo gỡ cái nầy, không phải dễ.  
Phải dùng điển quang và mật pháp của Vô Vi thì giải thoát và hết bệnh tật.  

 
Bức rức, bực tức, ghanh tị và hờn ghen là điển trược trong máu huyết, trong nội tạng, không 

thanh nhẹ. Bệnh từ đây sanh ra.  
 
(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 
 

Tu thiền mới giải, được tiền căn 
Xưa kia tiền kiếp, đã không hiền 
Hôm nay mượn gậy, thiền pháp điển 

Chứng minh lời Phật, giải không sai 
 

 
 
 

 

 

 
 
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 05/01/2019 
 

2115. Hỏi.  Tại sao, Phật Ngài không có hộ phò cho ai ?  
  

Đáp: Dạ thưa. Anh làm tống thống, tỉ phú, bác sĩ, tự mình phải phấn đấu, đúng không.  
 
Để tôi tiết lộ.  

Mình với ông Phật giống nhau, ông Phật có cái gì, mình có cái đó, y như Phật.  
 

Mình thực hành cái kinh nghiệm, y như ổng nói thì sẽ đạt. Độ như vậy là tận độ rồi. 
 

Tu Vô Vi quá dễ. Không cần phải cầu xin hay nịnh hót.  
 
Tại sao, Phật Ngài không có hộ phò cho ai?. 

 
Phật truyền và nói cái kinh nghiệm là ổng độ rồi. Còn kêu Phật độ gì thêm.  

 
Mình có lỗ tai nghe, con mắt thấy....chỉ có THIẾU HÀNH.  
 

Bạn thực hành như tôi nói thì Bạn sẽ nhận điển.  
Điển tôi chuyển nó nhanh. Tôi viết ra thành chữ chứng minh thì là SỰ THẬT.  

 

 

Kệ 
 
Thực hành kinh nghiệm, của người tu 

Viết ra phục vụ, giúp đồng bào 
Để khỏi lâm vào, cơn sóng dữ 

Tiến về Thiên Quốc, hợp cùng Cha 
 
 

 

 
 
 

 

 

Odense, ngày 06/01/2019 
 
2116. Hỏi. Tại sao Phật Chúa, cầu xin lại không ban?  

 
Đáp: Dạ thưa. Cầu xin Phật, cho mình trúng số, cầu xin Chúa cho mình hết bệnh. Nếu ông Phật 

cho, Chuá cho thì mình khỏi làm. Bác sĩ khỏi cần học. Tu khỏi cần hành.  
 
Phật Chúa ban thì mình sẽ ỷ lại và làm biếng. Nên Ngài không cho. 

Mấy ngàn năm cứ tụng kinh, đốt nhang, cúng lạy, cầu xin. Tu hoài không phát triển. 
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Nguyện Phật độ, nguyện cũng tham lam, nguyện cả phái đoàn Phật để hộ độ mình. Biết bao 
nhiêu danh Phật, đọc ra hết, không xót. Cả phái đoàn Phật độ là về tây phương hay hết bệnh, 

sao xuống cõi âm và bệnh vẫn còn. Tưởng đọc hết danh sách Phật là Phật độ.  
 
Biết cách tu, chỉ cần một ông Phật độ, mình cũng về tây phương. Không cần phải đọc hết danh 

sách danh Phật. Vô tình mình làm phiền các chư Phật. Phật ngài còn đang tịnh tu cõi Niết Bàn.  
 

Chưa tới nhiệm vụ thì Ngài chưa xuống thế. Phật có rất nhiều đệ tử ở thế gian.  
 
Mình học chân lý của đệ tử Phật Vô Vi thì mình cũng sẽ ngộ Ngài.  

 
Mỗi thời kỳ có vị Phật giúp chúng sanh tu. Tu không nên rườm rà. Rườm rà là cảnh thế gian, tạo 

động, tranh chấp.  
 
Tu mình phải gần Trời Phật thì mới đúng. Càng tu, càng cách xa Trời Phật.  

 
Hỏi Trời Phật đâu không biết, không tin. Cầu hoài không thấy.  

 
Thậm chí là sư tăng trong chùa, không tin có Phật thiệt và Thượng Đế.  

 
Cứ nhìn vào hình, tượng, Phật giả, cầu xin, mong tượng ban ơn.  
 

Phật thiệt thì không thấy, không tin.  
 

Anh Chị tu Vô Vi và thực hành như tôi chia sẽ thì Anh Chị sẽ thấy.  
 
Chính mình là Phật, chính mình là Chúa.  

 

 

Kệ 
 

CHUÁ thương tạo những điều lành 
KHÔNG nên cao vọng, tưởng mình cao 
sang 

PHẬT thì từ bỏ giàu sang 
KHÔNG cần danh vọng, trần gian lụy phiền 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 
 

 
Odense, ngày 07/01/2019 

 
2117. Hỏi. Tu làm sao phát triển?  
  

Đáp: Dạ thưa. Mình phải có phương pháp của Phật và kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm. Bằng cách 
tự hành và tự thức. Thì mình sẽ tự đạt. Mình kiểm xoát coi, từ ngày tu cho tới bây giờ. Mức tiến 

bộ tới đâu. Tham sân si còn không. Có vọng động, có hướng ngoại không. Tâm còn lo lắng 
không. Hay cứ bồn chồn khó chịu.  
 

Những cái xấu trên, mình bỏ được là phát triển.  
 

Đó là chơn lý. Tu không có ởm a. Nói không hành.  
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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam. Tu là tiến tới. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
TU thiền tâm thức, tiến về không 

LÀ tiễn hờn ghen, ghét trong lòng 
TIẾN bộ không ngừng, tâm hướng thượng 

TỚI cùng đạt ngộ, đấng Thiên Tôn 
 

 

    

 
Odense, ngày 08/01/2019 
 

2118. Hỏi.  Hành là hành làm sao và hành cái gì?   
 

Đáp. Dạ thưa. Phương pháp Phật đề ra, giúp cho mình đi đến giải thoát, không phải tầm 
thường.  
  

Mình phải tôn trọng và thực hành đúng đắn. Mình đừng có nay làm, ngày mai bỏ.  
 

Gặp được pháp giải thoát thì hiếm. Gặp được người thành thật khó tìm. 
Sanh ra làm kiếp người hiện tại cũng hiếm.  

Kiếp sau làm gì không biết. Uổng cho kiếp làm người hiện tại không tu.  
 
Mình thực hành kinh nghiệm người đi trước thì mình mới tháo gỡ nghiệp tâm.  

 
Sống ở trên đời Vua Chúa hay Bần Hàn, ai cũng mang nghiệp tâm. Giàu cũng khổ, nghèo cũng 

khổ, có chồng cũng khổ, có vợ cũng khổ, không chồng cũng khổ, không vợ cũng khổ, có con 
cũng khổ, không có con cũng khổ.  
 

Sanh lão bệnh tử là nghiệp, tham sân si, cũng là nghiệp.  
Phương pháp Vô Vi thiền điển quang giúp cho mình giải thoát.  

 

 

Kệ 
 
Ta Bà là chỗ, học ngu 

Đi tu phải học, chữ ngu suốt đời 
Phật Trời giáo huấn ngược ngôn 

Thế gian học CÓ, thiên đàng học KHÔNG 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Điển quang  
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Độc Cô sống cảnh tu thiền 

Ngao du sơn thủy, chuyện trò trăng sao 
Độc Cô không nghĩ công hầu 

Không màn danh lợi, không cầu giàu sang 
 

Độc Cô sống cõi không gian 
Như mây ngũ sắc, như vầng thái dương 

Đường mòn chân lý mến thương 
Cam lồ của Phật, ban cho người thiền 

 
Độc Cô cầu bại mỉm cười 

Cười cho thế sự, cười đời điêu ngoa 
Độc Cô thầm lặng ngâm nga 

Đời là quán nước, buồn thì uống chơi 
 

Độc Cô tu điển không rời 
Ngày ngày Thân luyện, đêm thiền tịnh Tâm 

Nơi nơi để lại chơn tình 
Quý yêu tất cả, mắt nhìn quê Cha 

 
Xa xa ở tận chân Trời 

Có người lữ khách, tu thiền Vô Vi 
Người hùng chiến sĩ Vô Vi 

Đi đâu cũng muốn, giúp người cứu nguy 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

Bạn buồn, xa cách thế nhân, mượn bài thơ điển, để mình tiến 
nhanh.  
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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 
tưới nước lạnh trong vòi. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 

CHỬA BỆNH PHONG THẤP MIỄN PHÍ, NHƯNG HỌ TẶNG TIỀN THÙ LAO 
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