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SỐ 266 NGÀY 11  THÁNG 03 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. 

 
 CHUYÊN GIA TU 

 

Kệ 

 

Tu thiền pháp Phật, để sửa tâm 
Nam mô mật niệm, phải im lìm 

Bạn cứ âm thầm, tu sửa tiến 
Dũng hành đơn độc, tự mình chuyên 

 

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. 

2154. Hỏi. Nhiều người tu tới chết, không thấy Phật là sao ?  

2155. Hỏi. Làm sao, biết pháp nào tu đúng pháp, pháp nào tu không đúng ?  

2156. Hỏi. Mật truyền là sao?   

2157. Hỏi. Ở đời và đạo mình học cái gì cho có ích ?  
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2158. Hỏi. Khi nào Trời Phật giúp mình?  

2159. Hỏi. Thân xác mệt mỏi thì phải làm sao?? 

2160. Hỏi. Tại sao, không gọi Kim Chỉ Bắc, hướng Phật đi, mà gọi là Kim Chỉ Nam của Phật ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/03/2019 
 
2154. Hỏi. Nhiều người tu tới chết, không thấy Phật là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tu đúng pháp môn thì thấy Phật.  

Tu không đúng pháp môn thì ngàn năm cũng không thấy Phật. Thấy Phật giả thì có.  
 
Phật giả thì không nghe được, không thấy, không nói được và không hiểu Bạn muốn gì. Thì làm 

sao Bạn biết điều gì, để Bạn tu.  
 

Tại vì Bạn tin theo Phật giả. Bạn cứ đi theo chiều hướng tin theo Phật giả, thì ngàn năm Bạn 
cũng không thấy Phật.  
 

Phật bên trong Bạn, chứ không phải Phật bên ngoài. Họ chỉ Bạn Phật bên ngoài.  
 

Vô Vi chỉ cho Bạn thấy Phật thiệt. Phật bên trong Bạn, Bạn phải theo dấu chân Phật, phương 
pháp Vô Vi thì Bạn sẽ tìm ra. Chính Bạn là Phật, chính Bạn là Chúa. Hôm trước tôi có giải thích.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Tu hoài chẳng thấy, được Phật đâu? 
Mượn pháp Vô Vi, cứu lấy mình 

Đi đến Thiên Đàng, trong gan tất 
Chỉ cần hành pháp, thật siêng năng 

 
Ông Phật Thích Ca còn bỏ ngai vàng. 

 

 

 
 

Tránh bệnh đau, mình nên tu thiền điển quang 
Tôi chạy bộ 12.575 km, khoản hai năm rưởi. 

Quả địa cầu 40.000 km. 

 

Odense, ngày 03/03/2019 

 
2155. Hỏi. Làm sao, biết pháp nào tu đúng pháp, pháp nào tu không đúng ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Pháp nào giải trược được thì pháp đó đúng. Đơn giản vậy thôi.  
 

Nói cho nhiều pháp mình hay, mà trược giải không được. Bệnh hoạn đầy người.  
 

Nhiều thầy, nói pháp họ hay, pháp họ là của Phật, mà trược đầy đầu, đầy người. Chứng tỏ pháp 
đó tu không đúng, tu không giải trược.   
 

Vả lại quý Bạn coi pháp tướng vị Thầy đó, hiện ra, mập, ốm thế nào.   
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Thì quý Bạn suy ra, pháp nào tu đúng, pháp nào tu sai. Vì tướng do tâm phát. 

 
Pháp tu đúng, giúp cho Bạn thông minh, ít bệnh tật, không trược, sống thọ, tu hành giải thoát. 

 
Con người ta, trược quá nhiều, mà không chấp nhận. Tự cho mình là thanh, tự cho là hay.  
Tự cho mình là thầy.  

 
Ở đời không có ai là thầy.  

Mình chẳng qua là mình lên trước, học trước, biết trước. Thì có gì đâu mà hay, so với người lên 
sau. ( Người lên sau có nghĩa là địa ngục vừa lên). 
 

Nhiều người tu trước, mang danh tu, không tu, tu sai...tu không tiến, mắc cỡ.  
 

Người tu sau, chịu tu. Tu còn nhanh, hơn người tu trước.  
 
Vì người tu sau, tu điển quang trường sanh học, phương pháp mới, tu về Điển, Tâm và Thân. 

 
Tu không giải thoát, mình mượn kỹ thuật, kinh nghiệm nầy, tu cho nhanh.  

 
Đừng vì tự ái, tự ái sẽ làm chết phần hồn, không sáng suốt.  

 
Đường đi đến Thiên Đàng nới rộng, tại tâm mình eo hẹp và ích kỉ cho bản thân.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 

Bỏ đi tự ái, sẽ bước qua 
Đường về Thiên quốc, sẽ không xa 
Có hoa có gió, mười phương Phật 

Chào đón chúng ta, thật thướt tha 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 

 

 
 

Báo địa phương đăng tải, Thành Lợi chiến sĩ tình thương 
giúp tu thiền và chửa bệnh miễn phí 

Odense, ngày 04/03/2019 
 

2156. Hỏi.  Mật truyền là sao ?   
 
Đáp: Dạ thưa, Mật truyền là truyền cho những người, một lòng tu theo pháp. Dù hoàn cảnh 

nào khó khăn, cay đắng, cũng một lòng tu theo Phật. Lấy lời Phật khuyên, làm Kim Chỉ Nam, 
hành theo chân Phật.  

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

 

Kệ 
 

Một lòng hiến tặng, quý Bác Cô 
Viết ra chân lý, rất tỏ tường 
Không dấu, không làm, cho tu khó 

Thực hành khai mở, khuyết trong ta 
 

 

 

 
 
Báo địa phương bộ sức khoẻ, đăng hình tôi trang nhứt, khi 
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tôi tham gia đọc diển thơ hạng nhửt cùng 12 nhà văn, 
Danmark, Thụy Điển, Trung Hoa và Việt Nam 
 

Odense, ngày 05/03/2019 
 

2157. Hỏi. Ở đời và đạo mình học cái gì cho có ích ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Ở đời thì mình học chữ hoà. Thì gia đình không lộn xộn. Mình tu ở đây là mình 

tu cho mình. Mình không hòa với người nhà thì mình miễn hòa với ai.  
 

Anh thấy không, nước nầy, muốn hoà nước kia. Mà không có hoà được. Nhiều tổng thống, thủ 
tướng, bộ trưởng còn ly dị, bất hoà trong gia đình. Nói thì dễ, nhưng làm không có dễ.  
 

Nhưng Vô Vi có biện pháp siêu thiền, soi hồn, uống thuốc Phật và thiền định, giúp cho mình dễ 
hoà. Mình thấy họ là mình, nếu như mình, là họ, mình cũng làm vậy, sân si đũ thứ.  

 
Nay mình tu, mình đồng cảm với họ. Thấy thương nhiều hơn ghét.  
  

 
Kệ 

 
Soi hồn pháp Phật, rất diệu thâm 

Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 
Bịt tai, mắt nhắm, không mà thấy 
Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 

 
 
(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 06/03/2019 
 

2158. Hỏi. Khi nào Trời Phật giúp mình?  
 

Đáp: Dạ thưa. Trời Phật bề trên luôn lúc nào cũng ân độ, khi mình thực hành đúng đắn. Mình 
phải làm và mình phải hành. Phương pháp của Phật truyền là siêu pháp. Tâm phàm mình nghĩ 

không tới. Mình cứ làm thinh, âm thầm tu thì sẽ nhận.  
 

 

Kệ 
 

Nói ít thì lợi rất nhiều 
Làm thinh thầm niệm, Di Đà trong ta 

Tình Trời nhắn nhủ thiết tha 
Ta đi trong đó, ta hoà tự nhiên  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 

Đường đi khó, tu ngồi thiền không khó 
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Odense, ngày 07/03/2019 

 
2159. Hỏi. Thân xác mệt mỏi thì phải làm sao?  

  
Đáp: Dạ thưa. Thân xác mệt mỏi, nên tập thể dục Di Đà, lạy Phật, niệm Phật, đi bộ hoặc chạy 
bộ. Thay vì mình ngồi đó than thở, thì mình nên làm những động tác, Phật truyền thì thân xác 

sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn. Lúc mình thực hành đứng đắn thì có bề trên ân độ. Bề trên không 
quên mình. 

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

 

 
Kệ 
 

Mệt mỏi một hồi, nó sẽ qua 
Cần nên thao luyện, trí tâm an 

Thân xác của mình, sẽ khỏe lại 
Vùi mài kinh điển, nhớ hành siêng 
 
(Tu mình đừng có làm sơ sài) 

 

  
 

Ngồi thiền tu rất đơn giản, không cầu kỳ  

 

 
Odense, ngày 08/03/2019 
 

2160. Hỏi. Tại sao, không gọi Kim Chỉ Bắc, hướng Phật đi, mà gọi là Kim Chỉ Nam của Phật?   
 

Đáp. Dạ thưa. Kim Chỉ Nam của Phật là hướng đi của Phật.  
Mỗi bước, Phật bước chân tới đó, Phật cũng đều niệm Phật, mỗi lời nói của Phật cũng đều để lại 

dấu tích, thuận hoà.  
 
Mình theo dấu chân Phật hay nói cách khác, mình theo lời khuyên của Phật thì mình thực hành 

thì về tới đích. Gọi là Kim Chỉ Nam của Phật. Ống chỉ cách cho mình đi.  
 

Vả lại đi về Trời phải đi hướng Nam, nên hành giả Vô Vi, ngồi quay về hướng Nam. Hướng Nam 
là hướng lửa. Lửa mới đưa mình về Trời. Hướng Bắc thì lạnh.  
 

 
Kệ 

 
Tham thiền nhập định, lý không hai 

Trở lại hồn nhiên, tánh tự hoà 
Đi tu gặp phải, nhiều trở ngại 
Quyết chí theo gương, đói không sờn 

 
 

 
 
 

 

 
 

Anh Bạn nầy tu giỏi 
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Linh hồn Mẹ chuyển khắp nơi 

Điển quang của Mẹ, chuyển cho người thiền 

Con mau học pháp tu thiền 

Để con hội nhập, Niết Bàn Phật ban 

Từ đây con phải gắng sang 

Đi qua Phật quốc, tìm đường tu chơn 

Tấm thân con chẳng mê mù 

Tấm thân con chẳng, bệnh tình dây dưa 

 Cuộc đời nắng gió mây mưa 

Người tu nên luyện, pháp thiền Vô Vi 

Điển quang Mẹ chuyển từng li 

Cho con học đạo, tu thiền giải tâm 

Giải bằng tâm điển diệu thâm 

Pháp thân của Mẹ, chuyển qua người thiền 

Đường đi đã có gắng liền 

Người đi đã dọn, con đường tiến nhanh 

Chẳng còn lý luận cạnh tranh 

Nghe lời của Mẹ, về lo tu thiền 

Tâm thân lại hết buồn phiền 

Hướng về Phật Pháp, lo hồn trùng tu 

Thân mình phải gắng công phu 

Là con thoát cảnh, ngục tù thế gian 

Thế gian lại lắm buồn phiền 

Thế gian giả tạm, con thiền thấy Ta 

Cuộc đời gió thoảng mây qua 

Người đi chẳng biết, phương nao trở về 

Tấm thân con bệnh ê chề 

Con mau chửa bệnh, pháp thiền điển quang 
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Ta đây sẽ chuyển điển quang 

Giúp con tiến hoá, trở về với Ta 

Thiên Đàng mở rộng không xa 

Con nên thức tĩnh, mà lo tu thiền 

Điển quang Mẹ chuyển khắp miền 

Năm châu thế giới, phải thiền từ đây 

Từ đây hạnh đức đắp xây 

Thiên Đàng tại thế, có Me dẫn đường 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

Thưa các Bạn 
 

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

  
 

 

 

 

 
 

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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