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SỐ 263 NGÀY 11  THÁNG 02 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. 

 
 TAM CHIÊU SIÊU ĐỘ  

 

Kệ 

 

Thật lòng thầm nguyện, với Bề Trên 
Tu sửa tâm thân, khỏi bệnh tình 

Dứt khoát tu thiền, theo chánh đạo 
Tránh xa trần tục, 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. 

2133. Hỏi. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học có đắc đạo không ?  

2134. Hỏi. Đắc đạo và đắc pháp có giống không ?  

2135. Hỏi. Phát quang đạo pháp là sao?   

2136. Hỏi. Nghiệp tâm là gì ?  

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 2 
 

2137. Hỏi. Tu làm sao dứt tu, tu làm sao giải nghiệp tu ?  

2138. Hỏi. Tết nguyên đán là sao ? 

2139. Hỏi. Pháp pháp xuyên là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/02/2019 
 
2133. Hỏi. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học có đắc đạo không? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học sống thọ trăm tuổi và giải thoát.  

Sự thật thì tôi muốn trình bày, giúp cho quý vị, bớt bệnh tật, sống lâu và giải thoát.  
 
Tu dùng điển thì điển mới giải bỏ nghiệp tâm.  

Điển quang trường sanh học là mình tu, ĐIỂN, TÂM, THÂN.  
 

Con người có ĐIỂN, có TÂM và có THÂN. Ba cái nầy cũng là tam báu của Vô Vi.  
 
Thời đại nầy, mình nên tu. ĐIỂN, TÂM, THÂN quân bình. Quân bình là thành đạt.  

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

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Thời nầy phát triển, ĐIỂN, TÂM, THÂN 

Tam báu người tu, luyện mỗi ngày 
Điển chuyển cho mình, luôn mạnh khoẻ 

Sống lâu vui vẻ, trẻ hơn xưa 
 
 

 
 

 

 
 

Ngày xưa bệnh hoạn bốn mùa, mỗi khi thời tiết thay đổi 

 

Odense, ngày 03/02/2019 

 
2134. Hỏi. Đắc đạo và đắc pháp có giống không ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Muốn đắc đạo, phải có cái phương pháp của Phật. Pháp của Phật mới hướng 

dẫn chính xác con đường đi đến giải thoát.  
 
Tu không phải pháp của Phật thì tu mù quáng. Mình không biết đường nào, tu đúng, đường nào 

tu sai. Vì lý do, không may mắn, gặp chơn sư.  
 

Gặp được minh sư thì người ta trao cho mật pháp, tu cả TÂM, lẫn THÂN. Hay là HỒN và VÍA.  
 
TÂM và THÂN hay HỒN và VÍA quy hội. Thì nó ĐẠT QUÂN BÌNH.  

Đạt quân bình là do luồng ĐIỂN luyện mỗi ngày.  
Thì kết quả của nó đạt được. ĐIỂN, TÂM, THÂN, QUÂN BÌNH.  

 
Sự đạt quân bình, nhiều người nói ẩu, bằng miệng lưỡi, cho người khác tin. Nhưng sự thật và ấn 
chứng không có.  

 
Thời đại nầy, quý bạn có thể dùng máy iphone, đo độ stress, sẽ biết tâm đạo, tâm điển của 
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người thầy dạy đạo tới đâu, có quân bình hay không.  

 
Quý vị cũng có thể đo máu, đo tim, biết tâm, có quân bình hay không.  

Quý vị cũng có thể coi tướng quân bình hay không.  
 
Tôi có nói, không có ông Phật Di Lạc nào, mập thù lù. Tôi đi khắp chốn cõi trên, tìm không có vị 

Di Lạc nầy, Phật dõm nầy do người Tàu bịa ra. Sư tăng VN bắt chước. Người VN cũng không 
biết Phật Di Lạc là ai.  

 
Phật là diệt THAM, coi cái tướng Di Lạc thì biết ổng đại Tham, không phải Phật. 
 

Cũng như Phật Quán Thế Âm là người Nam. Người tàu bịa ra, đàn bà.  
Sư tăng, người VN không hiểu, rồi bắt chước bên Tàu. Ai cũng tưởng lầm Phật Quán Thế Âm là 

đàn bà. 
 
Bài trước tôi có giải thích.  

Chị là phái nữ, tu pháp Quán Thế Âm, thì chị là Quán Thế Âm. 
Chị là phái nữ, tu pháp DI ĐÀ, chị là DI ĐÀ.  

 
Phật không NAM, KHÔNG NỮ.  

Phật cũng NAM, CŨNG NỮ. AI tu cũng đạt quả Phật.  
 
Còn vấn đề quân bình như thế nào.  

 
Xem hình tôi chứng minh, đo độ stress, đo tim và thân đứng yên, không dấy động. Thì quý bạn 

sẽ thấy chính xác.  
 
Đắc là đạt, đạo là quân bình. Đắc đạo cũng là đắc pháp luôn.  

 
Từ đây Anh mới phát quang đạo pháp.  

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

  
Kệ 
 

Phát triển Vô Vi, để giúp người 
Tu thiền mạnh khoẻ, điển phát quang 

Ngũ tạng quân bình, không dấy động 
Giải trừ trược điển, thọ sống lâu 
 

 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 
 

 

 
Quý vị đo độ stress bằng iphone, (check stress),  

sẽ biết tham, sân si. Trình độ tu thầy cha 

 

Odense, ngày 04/02/2019 
 

2135. Hỏi. Phát quang đạo pháp là sao ?   
 

Đáp: Dạ thưa, Sách có câu. Ôn cố tri tân. Học cái cũ phát triển thêm lên cái mới, gọi là phát 
quang đạo pháp. Đạo pháp cũng giống như bên khoa học. Không có đứng dậm chân tại chỗ.  
 

Càn khôn phát triển thì pháp Vô Vi hội tụ với càn khôn cũng phải phát triển nhanh thêm. Nó 
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mới quân bình và hợp thời.  

 
Khoa học sao, ta vậy.  

Khoa học bây giờ họ dùng điện toán, điện não. Mình ngồi tụng cho Phật độ, chuyện đó, Phật 
không bao giờ độ.  
 

Khoa học chậm hơn người tu Vô Vi, họ phải dùng vật chất. Mà vật chất là từ điển quang bên 
trên cấu tạo thành vật chất. Trải qua thời gian nghiên cứu, thiết kế, nung nấu, rồi thành sản 

phẩm. Thành sản phẩm rồi tan biến. Lúc nầy hết phép.  
 
Vật thể mà họ làm, nó đã có sẳn ở bên trên, cõi không. Điển quang chuyển hoá.  

 
Khoa học họ ăn cắp, điển Ngọc Hoàng cõi trên, họ không biết, cõi trên, cõi tâm linh.  

Cuối cùng bị Ngọc Hoàng thâu phép.  
 
Thời đại điển quang, học cho nhanh. Nháy con mắt là điển nó chuyển ngay. Ở cõi trên Anh phải 

dùng điển quang mới theo kịp. Phàm trần thì nói cả ngàn lần, không chuyển động.  
 

Không lẽ Anh tiếp tục theo cõi phàm trần. Họ hội hợp nói hoà bình mấy ngàn năm, có hoà bình 
đâu, đánh nhau còn ác liệt. Ngồi trong hội nghị, bắt tay, chứ người nầy, muốn diệt người kia.  

 
Khoa học giúp người ta, sống lâu. Bằng thuốc men và nhiều phương tiện phức tạp máy móc. 
Bệnh tình vẫn phát triển.  

 
Anh tu cái nầy, giúp người ta tu luyện điển quang, sống lâu, nhanh hơn khoa học.  

 
Bệnh tự diệt.  
Chẳng hạn bệnh tim. Khoa học dùng thuốc, không diệt được. Bệnh vẫn còn, tim vẫn yếu, bệnh 

tim lây và di truyền. Tôi khám phá ra.  
 

Anh tu cái nầy, điển quang. Nó làm cho trái tim khoẻ mạnh. Thì diệt luôn bệnh tim và nhiều 
chứng bệnh nan y khác.   
 

Bệnh tim, nó lây, nó di truyền. Là do mình, đời sống làm cho mình gặp khó khăn và lo sợ.  
 

Tim yếu...máu cao...tai biến... v.v. Mấy cái bệnh nầy là do điển....sanh ra. Mất quân bình. 
Nên Thiền Sư không tu điển quang hay Bác Sĩ cũng phải bị.  
 

Phát quang đạo pháp là Vô Vi đi đến, điển quang trường sanh học. 
Giúp cho mình sống thọ trăm tuổi và giải thoát.  

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

 

Kệ 
 
PHÁT ra hùng khí, của Cha Trời 

QUANG minh chánh đại, pháp điển quang 
ĐẠO ở trong mình, khai mở lấy 

PHÁP thiền điển Phật, sẽ cứu ta 
 
 

 
 

 

 

 
 
Tướng do tâm phát, là luồng điển trong người mình quân bình 
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Odense, ngày 05/02/2019 

 
2136. Hỏi. Nghiệp tâm là gì?  

 
Đáp: Dạ thưa. Ở trần thế nầy, ai cũng mang nghiệp tâm. Tâm mình quấn quýt chuyện gì 
không giải quyết, buồn phiền, bệnh đau, tức giận, gọi là nghiệp tâm. 

 
Giàu cũng khổ, mà nghèo cũng khổ, kể cả luôn người tu.  

 
Có vợ cũng khổ, có chồng cũng khổ, có con cũng khổ, không con cũng khổ.  
Đẹp cũng khổ, mà xấu cũng khổ. Đẹp thì hồng nhan bạc phận, chín mười đời chồng.  

 
Còn xấu thì nghĩ mình không duyên, không phận, tủi hổ, buồn phiền vu vơ, than khổ.  

 
Tại sao, tôi ốm quá, tại sao tôi mập quá.v.v. Cũng có người bị tật nguyền.   
 

Khổ là nghiệp.  
 

Nghiệp là LÀM hoài không dứt, TU hoài không đạt. Đùng một cái, bệnh và tai nạn xảy đến, 
chết. 

 
Chết là mang nghiệp xuống tuyền đài. Rồi chờ người khác đầu thai, lợi dụng nhập xác.  
Mấy ông sư thầy, tu mà không tu, thường lợi dụng làm vậy.  

 
Nên có cảnh luân hồi, nghiệp báo, nghiệp chướng. Giàu, nghèo, ai cũng mang nghiệp.  

 
Muốn về cõi Thiên Đàng, muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc phải dứt khoát tu.  
 

Tu quân bình thì mình giải nghiệp tâm.  
 

 
Kệ 

 
Quân bình không ngã, cũng không 
nghiêng 

Chứng minh thực tế, thấy rõ ràng 
Thành quả người thiền, đem dâng hiến 

Tu THÂN, tu ĐIỂN, lẫn tu TÂM 
 
 

 

 

 
 

Trước kia bệnh bốn muà, mỗi lần thay đổi thời tiết 
Muà đông trừ -1* độ. 

 
Thân quân bình, không nghiêng trái hay phải 

 

 

 

Odense, ngày 06/02/2019 
 

2137. Hỏi. Tu làm sao dứt tu, tu làm sao giải nghiệp tu ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Mình phải dùng. Tam chiêu siêu độ của pháp điển Vô Vi.  

 
 Thứ nhứt, là phải thật tâm.  
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 Thứ nhì, là phải dứt khoát.  

Dứt khoát ở đây, có nghiã là theo đời hay theo đạo. Chọn một trong hai. Không có cái kiểu, vừa 
muốn thành Phật, vừa muốn làm giàu.  

 
 Thứ ba, là phải dứt bỏ, tánh hư, tật xấu.  

 

 Nhưng phải dùng pháp Phật, điển Phật để tháo gỡ tâm can.  
 Còn không dùng pháp Phật và điển Phật thì ngàn năm khó tẩy được trược ô, in sâu trong 

máu huyết, hiện tại và tiền kiếp.  
 

 Tiền kiếp mình đã có sai lầm, nên có cơ hội hiện diện ở cõi thế gian. Tầm sư học đạo giải 

thoát.  
  

 
Kệ 

 
MỘT lòng trung pháp, điển Vô Vi 
HAI là dứt khoát, chớ theo đời 

BA là diệt bỏ, tham sân động 
Đại cáo công thành, pháp pháp xuyên 

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

 

 
 

Dọn rác ngoài, thì phải dọn rác trong 

 

Odense, ngày 07/02/2019 
 

2138. Hỏi. Tết nguyên đán là sao?  
  
Đáp: Dạ thưa. Tết là tiệc ăn mừng đoàn tụ trong gia đình cuả một năm kết thúc, nguyên là tròn 

đầy, nguyên vẹn, đán là cán đán, đảm đương. Tết là người ta ăn mừng, một năm vất vả. Để kết 
thúc một năm cũ đã qua.  

 
Giàu nghèo, ai cũng vui vẻ đón xuân ăn tết, bỏ hết những ưu tư, nhọc nhằn phiền muộn. 
Mọi người ai cũng hy vọng, sang năm mới, phát triển khá hơn, đẹp hơn, khoẻ hơn và giàu hơn.  

 
Nên ông lão, bà lão, trai thanh, gái lịch và kể cả các em thiếu nhi, ai ai cũng xinh đẹp trong ba 

ngày tết. Chỉ có ăn, rồi đi chơi, già vui theo già, trẻ vui theo trẻ.  
 
Người tu Vô Vi thì không có tết. Có cũng được, không có cũng không sao.  

Thế gian vui là mình vui. Vô Vi tết đến thì cũng lo làm việc và phục vụ như mọi ngày. Không 
dám ham vui. (Ăn thịt, uống rượu, cờ bạc.v.v.) 

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

 

 
Kệ 
 

Chỉ biết làm thôi, chẳng nghĩ gì 
Dù là cực nhọc, chẳng than van 

Mọi người vui vẻ, thì mình kính 
Chúc phúc mọi người, khoẻ vui xuân 
 
(Tam pháp: Soi hồn, uống thuốc Phật và thiền định) 
Anh làm đúng, pháp nầy sẽ mở ra. 

 

  
 

Tu rất đơn giản, không cầu kỳ, ngồi thiền vậy thôi 
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Odense, ngày 08/02/2019 
 

2139. Hỏi. Pháp pháp xuyên là sao ?   
 
Đáp. Dạ thưa. Mình tu pháp Vô Vi, rồi minh sẽ biết pháp khác, tu làm sao thành.  

 
Như là pháp Quán Âm, Nhĩ Căn Thông, pháp Phật Thích Ca, là Thanh Tĩnh Kinh, pháp Đạt Ma 

Lão Tổ, pháp Chúa Giê Su, pháp Như Lai, pháp Đốn Ngộ..v.v.  
 
Thí dụ. 

Mấy pháp khác, nhờ Anh Chị tìm kiếm dùm. 
 

Ở đây, tôi ví dụ, pháp của Chúa Giê Su. Nghe hấp dẫn hơn, ai cũng muốn tìm.  
 
Tu phải thành Chúa, tu phải thành Phật. 

 
Chúa Giê Su.  

Có câu nguyện, Nhơn Cha hay nhân Cha, nhơn Con, nhơn Thánh, nhơn Thần A Men. 
 

Nhơn hay nhân, có nghĩa là người.  
Thì từ người biến thành Thần, rồi Thánh, rồi Con, cuối cùng ngộ Cha. Nó đi trong thứ tự. 
 

Trong chu trình tiến hoá nầy, từ người, nhưng cái linh hồn, cái linh điển nó tiến hoá đi lên.  
 

Trong lúc linh hồn tiến hoá đi lên, chưa ngộ được Cha. Thì Anh phải ngộ Thần, ngộ Thánh, ngộ 
Con, cuối cùng ngộ Cha.  
 

Anh phải tu nhiều kiếp, không biết bao nhiêu kiếp. Anh mới ngộ được Cha.  
Có thể nói Anh không ngộ Cha. Như mình đã thấy.  

 
Tại sao không ngộ được Cha, tới đây tôi tiết lộ cho Anh biết.  
 

Phương pháp ngộ được Cha bị thất truyền. Nên tu hoài không ngộ được Cha. Chỉ ca tụng thôi. 
 

Cũng giống y như bên Đức Phật Thích Ca. Cũng ca tụng thôi, vì phương pháp bị thất truyền.  
 
Con đường tu để ngộ được Cha, ngộ được Phật, phải dùng linh điển, linh hồn, thần hồn. Nó 

có điển. 
 

Có điển, nó mới phát triển đi lên. Anh mới biết và Anh sẽ cảm nhận được. Trong Anh có Chúa, có 
Phật, có Thượng Đế. Nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn. Như câu nguyện, nhơn Cha, Con, 
Thánh, Thần A Men.  

 
Linh hồn, linh điển hay thần hồn tu Vô Vi, anh mới biết. Anh mới cảm nhận, trong Anh có. 

Chúa, Phật và Thượng Đế.  
 
Những pháp môn khác họ không chứng. Thành ra miễn bàn, với những người tu không chứng. 

 
Anh mượn kỹ thuật nầy, thầm tu. 

 
Tu về Anh, tôi độ cho, đừng phô trương.  

 
Thì Anh sẽ chứng. Chuá trong Anh.  
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Tôi giúp Anh tu vượt qua, Thần, Thánh. ( Thần Thánh là cúng bái, áo mão, tụng niệm.v.v). 
Những cái gì trắc trở, trong lúc tu, bị chỉ trích, dùng mật pháp siêu thiền, soi hồn giải 

quyết.  
 
Tu về Anh, tìm Anh. Thì chính Anh là Con.  

 
Thì nó tương đồng, giống trong câu nguyện nhơn Con, thì Anh sẽ ngộ Cha. Vượt qua, Thần, 

Thánh.  
 
Anh phải tận dụng pháp Vô Vi. Anh không dùng pháp Vô Vi thì Anh không có điển.  

 
Chúa có Điển, Phật có Điển và Thượng Đế có Điển. Đi về Thiên Đàng là dùng điển.  

 
Tuỳ mình lựa chọn. Thời gian không cho phép. Anh cũng phải ra đi. Đi về được với Cha thì mới 
hay.  

 
Tu theo Ta Bà là theo cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà là ông lên, bà xuống. (Ông lên bà xuống, xưng hùng) 

 
Tôi xuống thế gian là để tận độ, những phương pháp bị thất truyền.  

Tôi tận độ, không phải tôi đã phá. Ráng mở mắt huệ, mà tu. Cho giải thoát.  
 
Thưa Cha, sự thật con đã trình bày, không có gì dấu diếm. 

 
Tôi không có hay gì mấy, nhưng cách đây 39 năm, tôi có giúp ông Cha, ăn chay, Cha tu cứ ăn 

thịt hoài, tôi giúp bằng cách, tôi bỏ đói Cha, cả trăm người đạo công giáo biết.  
 
Mới đầu ổng tức giận tôi, bỏ đói trước mặt trăm người. Hai, ba năm sau, tìm tôi cảm ơn.  

 
Sư tăng bên Mỹ đứng ngoài chợ xin tiền ở Cali, tôi cũng giúp, không còn đứng chợ xin tiền.  

 
Mới đây có Sư tăng VN qua Mỹ ở Cali, bị trụ trì đuổi ra khỏi chuà, đứng ngoài chợ Bolsa xin tiền, 
đói không tiền trả tiền phòng. May gặp tôi ở Bolsa, tôi chỉ đi làm nhà hàng, kiếm tiền vừa tu. 

Khỏi cần nhờ chùa.  
 

Tôi về VN gặp Sư tăng VN hút thuốc lá, không bỏ được, tôi cũng giúp.  
 

 
Kệ 
 

Tâm từ bộc phát, ở nơi ta 
Đi đâu cũng nghĩ, muốn giúp người 

Đừng có bệnh tình, tu thiền định 
Sống lâu tu sửa, dứt bệnh đau 
 

 
 

 
 

 

 
 

          30 năm trước                     30 năm sau 
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Ngày 13 đến ngày 20 jan 2019  

1479 lượt vào xem  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

30 năm sau 
Thành Lợi Lê 
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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019  
 
Kệ 

 
CHÚC cho Cô Bác, khoẻ mạnh hoài 

MỪNG cho Anh Chị, đạo thăng hoa 
NĂM nay phát triển, nhiều kỳ tích  
MỚI đổi càn khôn, giúp đạo đời 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 

 

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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