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SỐ 293 NGÀY 11  THÁNG 12 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. 

 
HY SINH TẬN ĐỘ  

 
Kệ 

 
Điển lành thường độ, Bác Nam Mô 

Phật chiếu cho ta, điển Di Đà 
Tu Vô sẽ có, nhiều Phật độ 

Tiết lộ cho hay, giúp điển hoài 
 

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. 

2348. Hỏi. Gặp đại nạn, cúng Sao có hết nạn không ?  

2349. Hỏi. Tu tại sao tham mê, không thấy, xin minh giải ?  

2350. Hỏi. Sắc tướng sẽ làm ta lụn bại là sao ?   

2351. Hỏi. Vì sao Phật là bình đẳng ?  
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2352. Hỏi. Anh Lợi thường hay nói Phật, vậy anh có thấy được Phật bao giờ ?  

2353. Hỏi. Làm thế nào tránh nạn tai và bệnh hoạn ? 

2354. Hỏi. Mặc áo tu, sẽ làm cho người ta, tu khó tiến tại sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/12/2019 
 
2348. Hỏi. Gặp đại nạn, cúng Sao có hết nạn không? 

 
Đáp: Dạ thưa. Theo thầy cúng thì mình cúng, cúng không hết nạn tai. Nếu cúng hết tai nạn thì 

vua, quan, tỉ phú họ sẽ cúng thật nhiều, cho hết nạn tai. Nhưng mà tai nạn bệnh hoạn nhiều 
hơn. Cúng không khoa học và dị đoan. 
 
 (Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

Kệ  
 

Vua quan tỉ phú, lắm nạn tai 
Cúng váy thầy tu, lại kiếm tiền 
Tâm linh không sáng, người mê loạn 

Khổ khổ tâm thân, bệnh kéo dài   
 
 

 
 

 

 
 

 Tôi dùng iphone, đo độ stress 1 % 
 

Dùng để đo trình độ tâm linh, điển quang, tham sân si 

 

Odense, ngày 03/12/2019 

 
2349. Hỏi. Tu tại sao tham mê, không thấy, xin minh giải?   
 

Đáp: Dạ thưa; Tu còn tham mê danh vọng là không có pháp hay, do người thầy tu, đi trước lập 
vị.  

 
Người trò, đi sau cũng phải lập theo đường cũ. Tu hoài vẫn còn tham danh vọng.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

Kệ 
 

Con người đeo mãi, bả danh hư 
Thân trược đầu đau, tất phải rầu 
Bệnh hoạn bất thường, tâm bất chánh 

Tâm thành không có, hại chúng sanh 
 

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

 

 
 

Mình tu, điển, tâm và thân nên khoẻ 
 

Hồi xưa bệnh bốn muà, khi thay đổi thời tiết 
 

https://www.voviland.com/
http://www.voviland.com/
http://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 3 
 

Odense, ngày 04/12/2019 

 
2350. Hỏi. Sắc tướng sẽ làm ta lụn bại là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Chức vụ làm người tu mê hoặc, mấy ngàn năm. Chức vụ trong đạo cũng giống 
như người làm quan, có mang lon, quân hàm và giống như người làm chính trị. 

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

 

Kệ 
 

Hữu hình sắc tướng, sẽ hoại tan 
Tham dục người tu, mê mẫn làm 
Khí thế không còn, tâm Phật giã 

Tham lam dâm loạn, mãi cầu vinh 
 

 
 

 

 
 

Làm chính trị, kinh doanh thường hay bị tim, tai biến. 
Nguyên do điển mất quân bình 

 

Odense, ngày 05/12/2019 
 
2351. Hỏi.   Vì sao Phật là bình đẳng? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu xuất hồn lên tới cõi trên ngộ các vì Phật, Ngài không bao giờ tỏ ra cử chỉ hay 

thái độ, Ngài là Phật, mà vẫn bình thường tiếp mình. Ở thế gian tu chưa thấy Phật, chưa chứng 
Phật, hay chứng tỏ mình là Phật. 
 

 
Kệ 

 
Cúi đầu kính Phật, ở vị cao 

Áo vải giản đơn, tiếp dạy mình 
Khí khái của người, luôn thanh thản 
Bình thường giản dị, thật thanh cao 

 
 
(Uống thuốc Phật, uống nước lạnh âm dương Vô Vi mỗi 
buổi sáng thì bụng tránh ung thư ruột, máu tốt, da đẹp) 

 

 

 
 

Liệt dương 10 năm  
Tu thiền 3 tháng điển quang trường sinh học hết liệt 

dương 
 

 

 

Odense, ngày 06/12/2019 
 
2352. Hỏi.  Anh Lợi thường hay nói Phật, vậy anh có thấy được Phật bao giờ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Tu xuất hồn thì thỉnh thoảng sẽ thấy Phật. Tôi thấy Phật giữa ban ngày. Lúc đó 

khoảng mười hai giờ trưa, trong lúc đó, bna ngày tôi ngồi lim dim thiền, tức nhiên là tôi mở mắt, 
mình nheo nheo con mắt.  
Thì một sát na, tôi thấy đức Phật Như Lai ngồi giữa thiên không. Và chung quanh thì hằng hà, sa 

số chư Phật, ngồi toạ thiền. Ban ngày tôi thấy thì không sao, quên được.  
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Kệ 
 

Ban ngày thấy Phật, mới là hay 
Biết rõ mình đây, chẳng mơ lầm 
Sát na chốp nhoáng, hồn mình thấy 

Đức Phật hiện ra, trước mắt mình 
 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem 
trong trang, phương pháp hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

 
 

Phật pháp vô biên, tu thiền thưởng thức 

 

 
Odense, ngày 07/12/2019 

 
2353. Hỏi.  Làm thế nào tránh nạn tai và bệnh hoạn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác thực hành thiền thật siêng. Đừng có lơi là, pháp nầy của Phật. 
 

Trược, mình phải giải và giác ngộ những điều lành, mà xưa nay, mình không ngộ. 
 

Sau đó Trời Phật sẽ chứng tâm.  
Tai nạn và bệnh hoạn sẽ hết. Bác mới gần gũi Trời Phật nhiều hơn.  
 

Người ta không thấy Trời Phật, chứ Bác thấy, cũng như con thấy.  
Có Trời, có Đất, có Đạo và có mình.  

Mình không không xa Trời Phật. Trời Phật gần lắm. Ở trong ta.  
 
Nếu mình một lòng tu, Trời Phật sẽ chứng.  
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Tu tâm sửa tánh, tránh nạn tai 
Làm lành tránh ác, sẽ gặp may 
Tương lai sáng lạn, hành tu sửa 

Vô Vi khai triển, điển linh quang 
 
 

 

 
 

 Ngồi thiền, không khổ, sảng khoái, ngồi thư giản 

 

 
Odense, ngày 08/12/2019 
 

2354. Hỏi.  Mặc áo tu, sẽ làm cho người ta, tu khó tiến tại sao? 
  

Đâu có ai độ cho anh tu. 
 
Vả lại người khác phái, họ sẽ xa lánh mình. Nhiều người đã gặp phải, mà không nhận ra.  

 
Thí dụ, anh mặc áo Thầy chùa, đi tới nhà có đạo Công Giáo. Anh sẽ hiểu ngay và ngược lại, anh 

mặc đồ hồi giáo, hay Vê Hô Va đi tới gần người khác đạo, thì anh sẽ hiểu. Cái áo tu, nó làm cho 
người khác phái, xa lánh mình.  
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Áo tu sẽ làm mình khác biệt và tự làm xa cách mình.  

 
Xưa kia Đức Phật và những người giáo chủ, mặc áo vải tu. Người ta nhìn không ra.  

Vô Vi tu giống như Đức Phật, nguyên thuỷ. Tu là không có màu sắc và chức tước. 
 
Tu mà không mặc áo tu, nhiều người sẽ độ cho mình tu. Tu như vậy mới siêu. 

 
Tận độ là mình tận độ chúng sinh trong bản thể mình.  

Hy sinh tất cả những gì mình yêu thích.  
 
Cơm áo, gạo tiền... 

 
Ăn nó làm cho mình ngu.  

Áo mão nó làm cho mình bại.  
Tiền nó làm cho nhục.  
          

 
 Kệ  
 
 Khó tu khó tiến, hiểu tâm linh 

 Tâm hành đạo đắc, ở bên trong 
 Sắc tướng sẽ làm, ta lụn bại 

 Bại hoại tâm linh, khó hiểu mình 
 
Pháp nầy giúp cho mình, giải thoát và sống thọ 
 

 

 
 

Điển hoá văn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 6 
 

 

 

 

PHÁP 
 

THIỀN 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

TÂM 

THÂN 

 

 

 

LÝ 

 
CHƠN 

MINH 

GIẢI 

ĐIỂN 

TÂM 

LÀNH 

 

VÔ 

 
KHÔNG 

THANH 

NHẸ 

TRỜI 

BAN 

PHƯỚC 

 

VI 

 
HỮU 

TRẦN 

GIAN 

HẾT 

BỆNH 

TÌNH 

 

KHOA 

 
NẨY 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

DI  

ĐÀ 

 

HỌC 

 
TRONG 

BẢN 

THỂ 

TỰ 

CỨU 

TA 
 

 

HUYỀN 

 
THIÊNG 

CHƯ 

PHẬT 

TRỜI 

BAN 

CHIẾU 

 

BÍ 

 
TRUYỀN 

MẬT 

PHÁP 

MỖI 

LỜI 

KINH 

 

PHẬT 

 
TÂM 

KHAI 

MỞ 

KHI 

THANH 

TỊNH 

 

PHÁP 

 
TRỜI 

GIÚP 

BẠN 

THOÁT 

THẾ 

GIAN 

 

VIỆT 

 
DÂN 

SIÊU 

QUỐC 

THIỀN 

PHÁP 

LÝ 

 

NAM 

 
TRUNG 

NỮ 

HIỆP 

LẬP 

VĂN 

MINH 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC 

DANMARK 
 

WWW.VOVILAND.COM 

 

82. Thơ song ngữ việt/đan mạch 
PÅ MINE VEJE JEG GÅR 
 

På mine veje jeg går, der er mange 
blomster og forskellige planter 

Midt på vejen står der to rækker kanoner 
som skyder i luften 

En stjerne er kommet på Himlen 
Paradis byder den velkommen 
 

Vi synger på jorden 
Tillykke med den verden, som har 

religiøse diskussioner 
Ved at meditere, så kommer vi væk fra 
vanvid 

Vi siger ikke, at vi er den bedste religion 
 

Nu skal vi opdage meditationens mirakler 
Det lærer os at vække vores sind ved at 
praktisere, hvad vi siger 

Vi bruger ikke teorier til konkurrence 
På de religiøse veje godkender Gud og 

Buddha 
 
De gentager, at vi har vores himmelske 

land 
Vores sind har været i Paradis 

Der er Mor og Far 

 

82. Thơ song ngữ việt/đan mạch 
ĐƯỜNG TA ĐI NHIỀU HOA THƠM CỎ 
LẠ 

Đường ta đi nhiều hoa thơm cỏ lạ 
Giữa hai hàng đại bác nổ vang 

Thiên Không điểm ánh đạo vàng 
Thiên Đàng lại cũng hân hoan đón mừng 

 
 
 

Địa linh lại hát tưng bừng 
Mừng cho thế giới chung bàn họp tu 

Tu thì mới dẹp tánh ngu 
Không còn tự tại cho mình là hay 
 

 
 

Từ đây mới thấy đạo mầu 
Dạy cho tâm thức, thức tâm phải hành 
Không dùng lý luận biện tranh 

Đường đi vẫn có Phật Trời chứng minh 
 

 
 
Nhắc mình trở lại quê hương  

Hồn ta ở đó chốn xưa Thiên Đàng 
Có Cha có Mẹ sửa sang 

Cung vàng điện ngọc cho ta hưởng đời 
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Som har bygget guld slot til os 

 
Ved at lære Guds lov  

Klarer vi både samfund og religion godt 
For samfundets skyld skal vi ofre 
Ikke være vilde med høj karriere og 

rigdom 
 

Lær sandheden 
Vores sind er ærligt ligesom bondens 
Sindet opbygger vi i daglig dagen 

I fire sæsoner skal vi forsat søge Gud 
 

Selvom mennesker ikke har respekt for 
os 
Skal vores sind holde fast  

Sol, regn, bølger og storme 
Mediterende folk viger ikke tilbage 

 
Vi træner os dag og nat 

Hold fast i sandhed og i gode tanker  
Godt og ondt omringer os 
Se at samfundet er religiøst, så kommer 

vi nærmere Paradis 
 

Vores kærlighed er åben 
Lær Paradis at kende  
Selvom verden er hård at leve i 

Så husk at meditere og gå op til Paradis 
 

Med glæde noterer jeg nogle anbefalinger 
Lær meditationen og tusinde blomster  
dufter af kærlighed 

Religion får stadig det gode til at 
blomstre 

Vô Vi er stadig Guds have og religion 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

 
Học xong nguyên lý cuả Trời 

Tình Đời, tình Đạo hai đàng phải minh 
Vì Đời mình phải hy sinh 
Không còn vương vấn công danh quyền 

hành 
 

 
Học trong nguyên lý thật thà 
Tình ta chất phác như là nhà Nông 

Ruộng tâm cày cấy siêng tầm 
Bốn muà mưa nắng vẫn tầm Thiên Tôn 

 
Mặc cho người chẳng tôn sùng 
Tâm ta vẫn quyết trùng tu tới cùng 

Nắng mưa sóng gió bão bùng 
Người tu chẳng có não nùng thối lui 

 
 

 
Tâm người cứ luyện rèn trui 
Sống trong chơn lý đạo mùi hướng thanh 

Trược thanh, thanh trược bao quanh 
Thấy Đời là Đạo tiến nhanh Thiên Đàng 

 
Tình ta nức nở họp bàn 
Giao lưu tâm đạo thức sang Thiên Đàng 

Mặc cho thế cảnh gian nan 
Người tu nên nhớ tiến sang cảnh Trời 

 
Chung vui bút chuyển vài lời 
Đường tu hoa lá trăm ngàn hương thơm 

Đạo còn tích lũy hương hoa 
Vô Vi chưa hết vườn hoa đạo Trời 

 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 
ĐIỂN NĂNG SINH LỰC CỦA CON NGƯỜI 

 

 

Thơ 
 

Điển năng vũ trụ con người 

Phát ra sinh lực, hùng hồn trùng tu 
Bấy giờ giác ngộ lực tu 

Điển năng Trời Phật, ban cho loài người 
 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 

 

Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 
Hôm nay Con xin phép nói về “Điển Năng Sinh Lực Của Con Người”.  
Thưa Cô Bác Anh Chị, con người sống bằng điển năng. Và mình chưa biết khai thác điển năng 

trong cơ thể. 
 

Sở dĩ người ta chưa biết điển năng của con người là vì người ta chưa học thiền điển quang.  
Nên một khi người tu Vô Vi khám phá ra con người có điển năng. Mình có thể học để bảo tồn và 
phát triển, sống lâu ít bệnh hoạn và văn minh hơn. ”Thì mọi người ai cũng không tin, người tu”. 

Và cho người tu, nói láo.  
 

Họ không tin, người tu thiền Vô Vi khám phá ra.  
 

 Việc gì mới thì đương nhiên là lạ.  
 Mới bao giờ cũng hay hơn cái cũ, mà ít ai để ý. 
 Mới thì rất khó tìm. Và mới thì rất khổ tâm. Tại vì người đời chưa quen. 

 Mới là cái phát triển, văn minh, tiến bộ. Mà người ta nhìn không ra. 
 

Điển năng con người có và điển năng con người có thể luyện, bảo tồn và phát triển. 
Người ta không tin người tu, như tôi nói. Người ta cho tôi, khùng điên, nói bậy. 
 

Và tôi cũng khám phá ra:  
Con người sống bằng điển quang tồi và điển quang xấu. Thì người ta phải tin. 

Điển quang xấu, nên con người dễ bị bị bệnh nan y: Ung thư, dễ bị tai biến đột qụy và dễ bị tai 
nạn xảy ra bấ thường. 
 

 Điển năng tồi, điển năng xấu.  
 Mình có thể luyện và biến hoá nó, trở thành điển năng tốt, và điển năng Phật.  

 
Sau nầy, mọi người cùng tu, cùng khám phá ra thì con người sẽ văn minh vô cùng. Sống thọ vô 
biên. 100 tuổi chuyện bình thường. Hiện tại mình sống 80-90 không tu điển. Tu sống thọ nhiều 

hơn là chuyện khoa học.  
 

Tới lúc đó, mọi người ai cũng hiểu ” Điện năng của con người có”.  
 
Tại sao bây giờ người tu thiền Vô Vi, nói Điển năng của con người có, người ta lại không tin.  

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 9 
 

Vì là quá mới. Mới phát minh thì phải lạ. 

 
Phát minh đóng góp giúp người 
Phát minh nói hết, những gì đạt qua 

Con người có trí điển quang 
Con người có vốn, của Trời ân ban 

 
Dưới đây, con sẽ phân tách, rõ ràng, thì Cô Bác Anh Chị sẽ thấy ” Con người ta có điển năng 
hẳn hòi”. Lúc đó thì mới biết Vô Vi hay. 

 
Con người ta sống về sinh lực điển năng của vũ trụ.  

 
Sinh lực điển năng của vũ trụ là cái hơi thở mình. Hơi thở mình chịu sự tác dụng của hai nguồn 

lực chánh, đó là hai luồng điển lực âm và dương.  
 
Hai luồng điển lực âm và dương là hai luồng điển của Mặt Trời và Mặt Trăng. Mặt Trời thì toả ra 

hơi nóng, Mặt Trăng thỉ toả ra hơi lạnh. Hai luồng điển nóng và lạnh giao hợp cùng nhau, rồi 
sinh ra thán khí.  

 
Thán khí sinh ra muôn loài vạn vật. Muôn loài vạn vật hít thán khí nầy mà sống. Cây đá sạn 
cát, sinh vật, con người cũng phải hít thán khí nầy mà sống. Nếu không hít thán khí nầy thì sẽ 

chết. Thán khí nầy là điển năng của vũ trụ.  
 

Trong thán khí nó có nguyên tử âm và nguyên tử dương, do Mặt Trời và Mặt Trăng phát ra. Nên 
khi mình hít nhiều thán khí là mình được khoẻ nhiều. Khoẻ nhiều mà mình không biết tại sao!  
 

Bởi vì, hiếm có ai thấu đáo và cắt nghĩa: Thán khí mà mình hít thở, đó là điển năng của vũ trụ. 
Họ không có cắt nghĩa được là vì, họ không có tu thiền Vô Vi. Tu về điển năng.  

 
Điển năng phát xuất từ tầng 
Điển năng phát xuất, ba tầng vượt cao 

Điển năng mới thấy Trời cao 
Phát tâm tu học, dồi dào điển quang 

 
Tu Vô Vi, tu về điển năng trường sinh học, mình sẽ giác ngộ điển quang thì mình biết và khám 
phá ra. Vũ trụ và con người liên hệ mật thiết với nhau qua điển năng.  

 
Điển năng là cái hơi thở. Nếu mình nhịn ăn, thì mình có thể sống 5- 10 ngày hoặc nữa tháng. 

Nếu mình không thở, thì mình sẽ chết ngay trong vài phút.  
 
Nếu mình không tiền, mà mình có hơi thở dài và khoẻ thì mình cũng sẽ sống lâu hơn người có 

tiền mà hơi thở yếu. Hơi thở yếu là tim và phổi không luyện điển quang. Bác tu cái nầy, tim, 
phổi của Bác sẽ mạnh và quân bình điển năng. Quân bình thì tránh bệnh tim và tai biến. Bệnh 

tim và phổi là do điển tim phổi quá yếu và di truyền không hết. Tu điển quang, tim, phổi mạnh 
khoẻ và sẽ hết bệnh.  
 

Nói tóm lại, hơi thở là chủ yếu của con người. Chứ không phải có tiền, có địa vị là chủ yếu.  
 

- Chủ có nghĩa là chánh.  
- Yếu là yếu điểm.  

 
Chủ yếu là chánh điểm của mình là hơi thở, Yếu. Yếu ớt, bệnh hoạn là mất đi nguồn sinh lực. 
Sinh lực là điển năng. Điển năng bỏ lơ, không vun bồi, không hiểu biết, không tu luyện. 
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Mình bỏ quên chủ yếu, chánh điểm của mình là điển năng sinh lực thì mình sẽ yếu. Thì mình 

sinh ra bệnh hoạn và tai nạn. Bị bệnh hoạn là mình không lo tu luyện và chăm sóc điển năng 
trong người mình quân bình.  
 

Muốn chăm sóc điển năng mình điều hoà, mình nên tu Vô Vi, để giác ngộ chơn lý điển quang. 
 

Vô Vi, Con tìm ra và khám phá ra, điển năng của con người ở trong ngũ tạng. Tu điển quang  
nầy là mới nhứt. Những bộ môn khác họ không tìm ra và không chứng ngộ được. 
 

Mình nên tu về điển quang, vì người tìm ra và phân tách cái trọng yếu của con người là điển 
quang. Và chỉ dẫn, mình tu sẽ nhận được những luồng điển, ánh sáng vô biên của vũ trụ quang 

Trời Phật ban chiếu.  
 

Tu Vô sẽ nhận điển Từ 
Tu thì sẽ thấy, những điều huyền vi 
Mắt trần che khuất trí tri 

Tu đi sẽ thấy, huyền vi Phật Trời 
 

Con tìm ra huyền vi Trời Phật có, con nói cho Cô Bác Anh Chị hay.  
 
Người mình có điển. Nhưng mà mình biết xử dụng điển của mình, thì mình được sống lâu, trẻ 

đẹp. Người nào không biết xử dụng luồng điển của mình, thì người đó sẽ bệnh hoạn một ngày 
một nặng thêm. Kiếp nầy và kiếp tới. Người ta nói bệnh” Tiền Kiếp”.  

 
Tu Vô Vi dùng điển giải được bệnh tiền kiếp. Không tu về điển quang. ” Không có cách nào giải 
được bệnh tiền kiếp”.  

 
Thế nên cái pháp môn tu thiền Vô Vi nầy là giúp cho Cô Bác Anh Chị, gia tăng, điển năng, sức 

sống trong con người. 
 
Mình muốn sống lâu, gia tăng, sinh lực điển năng của mình và của vũ trụ. Thì Cô Bác Anh Chị 

nên, tập luyện điển quang. Pháp môn nầy giúp cho Cô Bác Anh Chị, có sức khoẻ dồi dào và 
ngừa những chứng bệnh nan y. Và diệt trừ luôn những chứng bệnh di truyền do tiền kiếp. Mà 

ông bà cha mẹ mình cưu mang và để lại cho mình.  
 
Tập cái phương pháp nầy rất đơn giản và không có tốn tiền. Rất tiện lợi cho mỗi cá nhân nào 

muốn tập. Mình phải tự tập cho mình, chứ không có ai, Trời Phật nào, mà tập dùm mình. Nếu 
mình muốn điển năng mình dồi dào, con người tươi trẻ không bệnh hoạn. Nên tu tập. 

 
Con người tươi khỏe, trẻ trung 
Là nhờ tu luyện, điển quang cho mình 

Tu tâm, sửa tánh, luyện thần 
Tâm linh minh mẫn, cuộc đời vinh hoa 

 
Một người mà bệnh hoạn thì cả nhà phải lo, cả nhà phải nghèo, cả nhà phải khổ. Xã hội, đất 
nước cũng phải nghèo vì người bệnh.  

 
Một người mà ít bệnh hoạn thì cả nhà sẽ vui, gia đình sẽ hạnh phúc. Đất nước sẽ giàu sang. 

Con người sẽ tươi trẻ và văn minh. Hiện tại không có văn minh. Chết non, bệnh hoạn, cướp bốc, 
ly di, chiến tranh, nghèo đói, hung tàn, xâm lược. 

 
 Văn minh có nghiã là sống lâu, ít bệnh tật, không tham lam, không sát hại, không ly dị 

không chiến tranh, không động loạn.v.v. 
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Pháp thiền Vô Vi nầy, mới giúp đỡ cho quí vị và mọi người ra khỏi sự bệnh đau, buồn rầu của 

hiện tại và tiền kiếp. 
 

Buồn rầu không biết đi đâu 

Buồn rầu không biết, nói gì với ai! 
Cuộc đơì vất vả nạn tai 

Tu đi sẽ giải, tại sao mình buồn 
 
Bệnh đau và buồn rầu là hai liều thuốc độc. Mà Cô Bác Anh Chị tu thiền, sẽ giải quyết được 

bệnh đau và buồn rầu. Thì Cô Bác Anh Chị, sẽ trở nên một người vui tươi hạnh phúc.  
 

Không có cái nào quí hơn bằng năm chữ ” Vui Tươi và Hạnh Phúc”. 
 

Cô Bác Anh Chị tu thì Cô Bác Anh Chị sẽ nhận được sự Vui Tươi và Hạnh Phúc nầy, mà không có 
tốn tiền. 
 

Hỏi: Việc tu học không lấy tiền là không có giá trị, mà tại sao người tu Vô Vi, phục vụ?  
Đáp: Dạ thưa: Là vì Trời Phật làm, thì ai nỡ lấy tiền chúng sanh. Chỉ có chúng sanh, tu giả danh 

rồi tính toán, lấy tiền. 
 
Còn một điểm nữa, Con giải thích thêm cho Cô Bác lớn tuổi thấy, con người mình có điển năng.  

Người già, người lớn tuổi, họ nghe mình nói, họ không làm, mà họ cứ suy nghĩ, con người sao 
mà có điển.  

 
Cứ suy nghĩ như vậy hoài, thì làm sao Bác tu. Bác suy nghĩ không có ra đâu.  
 

Tốt hơn là Bác hành thì Bác sẽ có sức khoẻ, lớn tuổi rồi, suy nghĩ nhiều cũng không tốt. Mà suy 
nghĩ nhiều, không hành, đâm ra nghi ngờ.  

 
Không có người nào, tu hành thành đạt, mà đi gạt những người lớn tuổi, bậc Cha Mẹ Anh Chị 
Em mình. 

 
Con chứng minh cho Bác thấy, Bác có điển.  

 
Bây giờ Bác lớn tuổi, thì cũng giống như cây đèn, gần hết dầu. Đúng không. Mà Bác già, cái sức 
khoẻ của Bác càng ngày càng yếu. Đúng không! 

 
Sự yếu ớt của Bác là điển năng, trong người của Bác mất dần. Đúng không.  

 
Đúng rồi! Thì tập đi, còn chờ gì nửa, Con cháu mình đã phân tích hết lời. 
 

Bác tập cái nầy, là Bác phục hồi lại sinh lực liền.  
Phục hồi lại là điển năng trong cơ thể Bác có.  

Cũng giống như cục Pin hết Pin, mà mình đem Pin đi sạc, thì có điện liền.  
 

- Con người của Bác cũng giống như cục Pin, xài hoài mà không biết giữ thì sẽ hết Pin. Hết 

thì chết. 
  

Thân người cũng giống như Pin 
Xài hoài thì hết, lấy gì bồi vô 

Vô Vi có phép hư Vô 
Tu về điển khí, dồi dào hào quang 

 

- Bác tu cái nầy, Bác giữ nguyên khí điển của Bác. Thì Bác sẽ thọ lâu, không bệnh hoạn. 
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- Còn tuổi trẻ, cũng nên tu, nó ngừa bệnh di truyền, nan y, mình không lo sợ bệnh hoạn, tai 
nạn, xinh đẹp và thông minh vô cùng. 
  

- Cái nào có, thì Con nói, không có thì con nói không.  
 

- Cô Bác Anh Chị tu, siêng năng, sống trung bình trăm tuổi, nếu luyện điển quang. Con tìm 
ra Đức Phật Thích Ca, Ngài tu thiền điển quang. Nên Ngài phát hào quang. Bác cũng có 
hào quang.  

 
- Kính chúc Cô Bác Anh Chị, có sức khoẻ dồi dào. 

 
TU ĐI CHO BỚT BỆNH TÌNH 

 
Tu đi cho bớt bệnh tình 
Tu đi cho bớt, cuộc tình dây dưa 

Thân mình chịu phải nắng mưa 
Cần nên tu sửa, để mình vinh hoa 

 
Cuộc đời mấy chốc cũng qua 
Sao ta không thấy, cuộc đời khó qua 

Tu cho khó khổ vượt qua 
Để ta giải hết, nỗi phiền trong ta 

 
Cuộc đời sống gió đã qua 
Tấm thân bệnh hoạn, khó mà vượt qua 

Kỳ nầy ta phải vượt qua 
Con đường sanh tử, ta đây chẳng sờn 

 
Tu đi mới giải mối hờn 
Tu đi mới giải, sự hờn chẳng thông 

Tu đi mới giải ngoài trong 
Trong vòng trật tự, ta đây tiến thầm 

 
Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 

 

Thưa các Bạn 
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền 

bí, mình không ngờ.  
 ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN LÀ 

SAO? 

 
 Cũng có người phỉ báng pháp thiền Vô 

Vi là tà đạo và Phật Trời, không độ.  
 Khi mình đắc pháp rồi...mới hiểu. 

 

 Pháp Vô Vi Điển Quang Trường 
Sanh Học là Tận Độ.  

 
 Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu 

và giải thoát.  
 

 

 
 

Bằng Hữu 

Thành Lợi Lê 
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