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SỐ 300 NGÀY 21  THÁNG 02 NĂM 2020 

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. 

 
ĐẠO GIA  

 
Tu tại nhà, mình là Thầy, Thầy là mình 

Kệ 

 
Đạo gia phát triển, ở nơi ta 

Luyện pháp Di Đà, sẽ mở ra 
Văn minh Phật pháp, luôn bừng sáng 

Thế kỹ nầy đây, tu ở nhà 
 

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. 

2400. Hỏi. Sống trong gia đình, mình tu thiền, vợ không tu. Gia đình hay lộn xộn, vậy có cách 

nào làm cho bà xã tu thiền ?  
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2401. Hỏi. Bà xã cứ đi chùa, chơi hụi ở chùa, đầu tư thêm cho chùa. Vậy có cách nào giúp bà xã 

bỏ chùa. Chùa mở hụi.  

 

 

2402. Hỏi. Tội nào là tội lớn nhất ?   

2403. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, sống đến trung bình 100 tuổi và hơn như Anh nói? Vậy Thầy của Anh, 

Ông Tám có sống tới đó chưa?  

2404. Hỏi. Thiên Quốc là nơi nào? Sao bên nhà chùa không ai biết và không nghe ai nói. Làm 

cách nào minh giải, xin cho biết ? 

2405. Hỏi. Đạo gia là đạo gì ? 

2406. Hỏi. Đạo gia là đạo tu thân. Vậy thực hiện việc tu thân, như thế nào cho có kết quả mỹ 

mãn không ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2020 

 
2400. Hỏi. Sống trong gia đình, mình tu thiền, vợ không tu. Gia đình hay lộn xộn, vậy có cách 
nào làm cho bà xã tu thiền ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Mình cứ tu và hành những gì pháp chỉ dẫn, từ từ sẽ ảnh hưởng đến bà xã.  

Nói với bà nhà, tôi có sức khoẻ, bớt đi chơi, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc. Vả lại tu điển quang, 
sống trăm tuổi, ít bệnh tật VÀ GIẢI THOÁT.  

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

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Làm thinh tu sửa, ở nơi ta 

Quyết chí lánh xa, đám bạn bè 
Quyến rũ cho ta, tu trì trệ 
Bà xã ở nhà, sẽ hiểu ra 

 
 

 

 
Cali 11/2019 ngày giổ Tổ 

Odense, ngày 13/02/2020 
 

2401. Hỏi. Bà xã cứ đi chùa, chơi hụi ở chùa, đầu tư thêm cho chùa. Vậy có cách nào giúp bà 
xã bỏ chùa. Chùa mở hụi ?  

Đáp: Dạ thưa; Khi nào bị bệnh và bị giựt hụi thì sẽ bỏ chùa. Chuà đó là chùa mở hụi, mở huê, 
vô đó chỉ có tranh giành, uổng công vô ích. Tham càng tham, bệnh càng bệnh.  
 

Bà Xả làm công việc nhà là tu. Kêu bằng tu tại gia, mau đắc đạo. Chồng thương gia đình hạnh 
phúc. Nhơn đạo phải thực hành. Thiên đạo người mới chứng. Kêu bằng đắc quả trong thời nầy. 

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

Kệ 
 
Lòng tham tạo dựng, ở thầy tu 

Buôn thần, bán Phật, cũng thầy tu 

 

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


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

Đạo tâm không có, tu có lệ 

Tham thiền học đạo, tránh tham lam 
 

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

Cali 11/2019 ngày Giổ Tổ 
 

Odense, ngày 14/02/2020 
 

2402. Hỏi. Tội nào là tội lớn nhất ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tham lam là tội đứng đầu trong danh sách. Tu hoài không đạt là bởi vì không 
có phương pháp hành. Và hành sai đường lối của Phật Thích Ca. Dùng điển mới giải thông, còn 
không dùng điển, tu lý thuyết, nói suông. Nhép theo kinh, nhép theo lời Phật.  
 (Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 

Kệ 
 
Ngàn năm không hiểu, Phật Thích Ca 

Bỏ hết công danh, tướng sắc tiền 
Chỉ có tu thiền, ngồi nhập định 

Tu tâm dưỡng tánh, giác ngộ nhanh 

 

 
 

Cali 11/2019 ngày Giổ Tổ 

 

Odense, ngày 15/02/2020 

 
2403. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, sống đến trung bình 100 tuổi và hơn như Anh nói? Vậy Thầy của 

Anh, Ông Tám có sống tới đó chưa?  
   
Đáp: Dạ thưa; Thầy và Tổ, rất vui mừng có được một học trò, biết chứng minh theo khoa học 
và phát triển giúp người sống lâu. Sống lâu ít trược khí, mình phải tu luyện điển quang. 
Ngũ tạng và khối óc máu huyết có thể luyện được, khẳng định nó như vậy. 

 
Bệnh tim, máu cao di truyền. 

Người bệnh tim, vì không luyện tim. Nếu luyện tim thì khỏi bệnh tim. 
  
Con người bệnh ung thư là do điển trược, không biết giáo dục các tế bào.  

Tu mình giáo dục các tế bào ung thư, trử thành tế bào nguyên thuỷ, sẽ giống lâu, tránh bệnh 
ung thư.  

 
Nó không phá phách, phung phí, hoang đàng và hiền hơn.  
Luyện điển quang, giáo dục các tế bào bằng phương pháp mới, thì sống thọ. Mình cần phải 

nghiên cứu và học hỏi.  
 

Khoa học họ chưa sống tới năm 2100, mà họ biết mực nước sẽ dâng lên 1 thước.  
 
Mình tu điển năng, huệ mình mở và cũng hiểu được, con người ta luyện điển sẽ sống trung bình 

100 tuổi và hơn, giống y như khoa học, họ biết trước mực nước dâng cao.  
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Hiện giờ người ta bệnh đột quỵ, tai biến là điển xáo trộn, mất quân bình. Khoa học không tin. 

 
Mình tu sửa điển năng thì ngưà đột quỵ, tai biến. Tu Vô Vi chứng minh rất khoa học.  

Thuốc không làm mình dứt tai biến, đột quỵ. Trái lại nó làm cho mình nhũng chí, lệ thuộc thuốc. 
 
Nếu thuốc dứt tai biến, đột quỵ.  

Sao bác sĩ cũng bị chết bất đắc kỳ tử.  
 

Ba cuả Bạn tôi là Bác sĩ chết, vì tai biến. Bệnh tai biến lây và di truyền. Nghèo, giàu, quan, 
thầy, thiền sư cũng bị tai biến.  
Điển quân bình mình sẽ tránh tai biến, đột quỵ. 

 

 

Kệ 

Con người sống thọ, bởi điển quang 

Nếu anh tu luyện, sống đàng hoàn 
Trí điển con người, luôn phát sáng 

Chờ ngày thành tựu, tiến về Thiên  
 

 

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

 

 

 
 

Ngày giổ tổ Đức Ông Tư 

Cali 11/2019 
 

 

 

Odense, ngày 16/02/2020 
 

2404. Hỏi. Thiên Quốc là nơi nào? Sao bên nhà chùa không ai biết và không nghe ai nói. Làm 
cách nào minh giải, xin cho biết ? 
Đáp: Dạ thưa; Tu phải có trình độ điển quang thì mới hiểu rõ Thiên Quốc là nơi mọi chúng sanh 

ngự ở đó.  
Trên đó có Phật và Thượng Đế dạy dỗ chúng sanh.  

Hội nhập với Thượng Đế thì mới biết Thiên Quốc là nơi nguồn cội của con người.  
Thiên Quốc thì có các giáo chủ.  
 

 
Kệ 

 
Đại Hồn ánh sáng, của hào quang 

Chiết ra ánh sáng, tiểu linh hồn 
Xuống thế ngu đầng, vì lầm lổi 
Ăn năn sửa đổi, trở về ngôi 

 

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

 

 
 

Ngày giổ tổ Đức Ông Tư 

Trụ sở Vô Vi Cali 11/2019 
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Odense, ngày 17/02/2020 
 

2405. Hỏi.  Đạo gia là đạo gì? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đạo gia là đạo tu thân, tu tại gia. Thờ ông bà cha mẹ, có hiếu với ông bà cha 

mẹ, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau và kính trọng mọi người. 
 

Thờ kính, mình phải thờ kính Cha Mẹ, Ông Bà mình trước. Rồi sau đó thờ kính Chúa Phật Trời. 
Tu như vậy nó có thứ tự và nguyên tắc. 
 

Nhiều người tu nhảy vọt, thờ Chúa, thờ Phật, thờ Thượng Đế. 
Nhưng mà cha mẹ ở nhà không thờ, mặc kệ.  

Nhơn đạo, gia đạo, không thờ, Thiên đạo, Phật đạo, không chứng.  
 
Mình có đi vô chuà, vô nhà thờ.  

Nhưng không tu thân, cả ngàn năm cũng không hiểu đạo. 
 

Tu tại gia văn minh hơn, khỏi tốn tiền, cúng cho Phật. Vì Phật không có ăn được.  
Tu tại gia mau thành đạo. Vì tu trong thực tế.  

 
Phương pháp hay và giản dị. Thích hợp cho mọi dân tộc.  
 

Tu sửa lấy mình, không nhờ đở, vị thầy nào. Chính BẠN LÀ THẦY.  
 

Chính BẠN LÀ THẦY có nghiã là mình TỰ GIÁO DỤC MÌNH.  
 
Nhưng Bạn phải mượn cái pháp nầy và kinh nghiệm của người hướng dẫn. Khỏi tốn tiền, khỏi 

mất công, người ta tu dùm.   
 

Không thầy, đố mình không làm nên. 
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 

Pháp nầy của Phật, giúp chúng sanh 
Tu mau kết quả, nếu thực hành 
Linh điển cuả Trời, luôn ban phước 

Cho mình thành đạo, trở về Thiên 
 

 
 

 

 

 
 

Ngày giổ tổ Đức Ông Tư 

Trụ sở Cali 11/2019 

 

 
Odense, ngày 18/02/2020 

 
2406. Hỏi. Đạo gia là đạo tu thân. Vậy thực hiện việc tu thân, như thế nào cho có kết quả mỹ 
mãn ? 
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Đáp: Dạ thưa; Thứ  nhứt là làm theo phương pháp thiền: Đúng đắn. 
                        Thứ nhì là thực hành tận tình, những gì đã giải thích. 

                        Thứ ba là làm bổn phận của mình. Ăn năn sám hối.  
 

 
Kệ  
 

Thành tâm tu luyện, việc tu thân 
Đạo giúp cho ta, tiến hợp thời 

Mong ước Phật Trời, tâm sẽ đạt 
Không còn lưu lạc, cảnh thế gian 
 
Pháp nầy giúp cho mình, giải thoát và sống thọ 
 

 

 
 

Ngày giổ tổ Đức Ông Tư 

Cali 11/2019 
 

 

Odense, ngày 19/02/2020 
 

2407. Hỏi. Chào chú LÊ THÀNH LỢI cháu là hành giả vovi mới vào đường tu học, cháu đang gặp 
phải răc rối về vấn đề, chuyện chăn gôí với vợ, cháu đọc tiểu sử của chú thấy chú cũng có vợ và 
2 con như cháu, mà tu học vẫn thành công, chú có thể cho cháu tư vấn được không ạ. 

 
Đáp. Dạ thưa. Người đi trước thành công thì mình cũng thành công. Người nghe được, hiểu 

được sẽ giúp cho mình tu thực tế và tháo gỡ nội tâm. 
 
Chuyện vợ chồng, yêu nhau cả ngàn năm, hai người cùng xuống tuyền đày, lưu luyến hay thù 

hận xưa nay. Không có cách gì giải thoát, luân hồi, luân hồi mãi.  
 

Yêu nhau chỉ có khổ, bệnh sida, aids, tinh, khí, thần, loạn xạ, hao mòn, bệnh hoạn, trước mắt 
mà người ta không thấy.  
 

Tu điển quang trường sanh học, mình dưỡng tinh, khí, thần, hai vợ chồng, khoẻ mạnh, sống 
lâu, ít bệnh tật.  

 
Không tu điển quang, hai vợ chồng sẽ hao mòn, tinh, khí, thần, bệnh hoạn, chết non. Vì tham 
dục. Tu mình hiểu biết và giảm dục từ từ. Có phương pháp uống thuốc Phật, giảm dục.  

 
Đức Phật Thích Ca, Đức Ông Tư, Đức Thầy Tám, ai cũng có gia đình và tu đắc đạo. Cháu lấy đó 

làm gương. Có gia đình tu mau đắc.  
 

 
Kệ 
 

Người tu đi trước, đã viết ra 
Cứ thế ta tu, tiến tới Trời 

Khỏi mất thì giờ, tầm khổ sở 
Chờ ngày khai mở, Tiểu linh quang 

           

 

 
 

Thời nầy tu, ĐIỂN, TÂM, THÂN QUÂN BÌNH 
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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 

 

 
 

Giải Bệnh Tim 

 

Kệ. 

 

Bác tu sẽ hết, những buồn đau 

Đừng để con tim, nặng mối sầu 

Nhắm mắt tham thiền, không sợ chết 

Quy về thanh tịnh, tránh bệnh đau 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

Nhớ lấy lời kinh và tiếng kệ 

Thực hành trì niệm chữ Nam Mô 

A Di Đà Phật tận đáy lòng 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
Bài thơ song ngữ  

Việt Denmark 
DỨT CHIẾN TRANH TU THIỀN VÔ VI THỰC HÀNH CHƠN LÝ 

 

SÅDAN AFSLUTTER VI KRIGEN 
 
Sådan afslutter vi krigen 

Vi skal lære at fjerne livets grådighed 
Ved at studere med stor sandhed 

Alle er smukke, intelligente og 
vidunderlige 
 

Folk i almindelighed kan lide at synge 
ordene sammen 

Fredelig genopbygning og vi ophører med 
grådigheden 
Stop alt ondt og skadeligt i mennesker 

Det er ikke en god idé at glæde sig over 
at slå mennesker ihjel  

 
Det er ikke mere sjovt med ruiner på 
scenen 

Folk lever i elendighed, de fattige lande 
mere 

Vi mister vores menneskelige ressourcer 
Fordi krigen holder os travle dag og nat 
 

Krigen forsætter hele tiden 
Dels på grund af magt og grådighed 

Magt og rigdom mister vi i morgen 
Dette vil gøre os syge, vi dør klart 

 
Det er forfærdeligt at opleve 
Hvor underligt, at vi vælger grådighed, 

magt smerter og gør os syge 
Krigen vil ophøre hurtigt 

Vi er nødt til at fjerne livets grådighed 
 
Stop med berømmelse og magt 

Vi skal lære praksis meditation for at 
åbne sindet 

Vi befinder os levende i mørke 
Vi skaber katastrofer, dels fordi vi er 
rigtig grådige 

 
Vi kan ikke spise mere mad 

 

LÀM THẾ NẦY THÌ DỨT CHIẾN TRANH 
 
Chiến tranh sẽ dứt hết liền 

Con người học bỏ, tánh tham ở đời 
Học thời chơn lý tuyệt vời 

Ai ai cũng đẹp, thông minh tuyệt vời 
 
 

Mọi người thích hát chung lời 
Hoà bình dựng lại, ta thời hết tham 

Hết còn tranh ác, hại người 
Tranh chi cái ác, ta thời lại vui 
 

 
 

 
Vui chi cái cảnh điêu tàn 
Dân tình khổ sở, nước nhà nghèo thêm 

Mất đi nhân lực anh tài 
Tại vì, bận rộn tranh ngày, tranh đêm 

 
 
 

Chiến tranh nó cứ diễn hoài 
Tại vì tham của, tham quyền trong tay 

Của, quyền, sẽ mất nay mai 
Mai nầy sẽ bệnh, chết đi rõ ràng 

 
Lúc nầy mới thật kinh hoàng 
Sống sao kỳ lạ, tham quyền bệnh đau 

Chiến tranh muốn hết tàn mau 
Con người phải diệt, tánh tham của đời 

 
 
Muốn cho diệt hết danh quyền 

Con người phải học, tu thiền thức tâm 
Thấy mình sống cảnh tối tăm 

Tạo ra sóng gió, tại vì quá tham 
 
 

 
Ăn đâu có thể ăn nhiều 
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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.  
 

 

 

Spis et par retter en dag 

At spise for meget skader vores tarme 
Og krop, fordi vi er grådige 

 
Godt nok at bo i en almindelig bolig 
Med store huse skaber vi vanvid og 

lidelse 
Så det er ikke godt at anvende al kraft 

Når vi skaber rigdom, så dør vi samtidig 
 
Mange mennesker er døde af grådighed 

Fordi vi kæmper for mad, penge og magt 
Derfor er sindet og kroppen i ruiner 

Folk har været sådan, men vi kommer 
væk fra grådighed 
 

Krigen dræber mange 
Mange mennesker er døde, døde 

uretfærdigt  
Fordi vi ikke kan se 

At krigen skaber fattigdom på grund af 
grådighed og berømmelse 
 

Grådighed gør ondt igen og igen 
Liv, lidelse, død, ikke fred 

Nu vil vi ønske fred 
Vi kan ikke forstå lives sammenhænge, 
fordi vi er grådige 

 
Vi skal afslutte krigen 

Vi skal meditere for at holde op med den 
grådighed 
Lær stor sandhed 

Alle er smukke, intelligente og 
vidunderlige 

 
Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Ăn vài ba món, cũng qua một ngày 

Ăn chi nhiều món ruột hư 
Hại luôn thân thể, tại vì quá tham 

 
 
Ở thì có chỗ được rồi 

Tham chi nhà lớn, nhà sang cực mình 
Thế nên vận dụng sức mình 

Làm cho nhiều của, rồi thì chết luôn 
 
Nhiều người đã chết vì tham 

Tại vì tranh đấu, miếng ăn của đời 
Thế nên tâm thể rối bời 

Ai ai cũng vậy, ta thời tránh xa 
 
 

Chiến tranh sát hại nhiều nhà 
Nhiều người lại chết, chết oan rõ ràng 

Tại vì, mình chẳng thấy màn 
Chiến tranh nghèo khổ, cũng vì tham 

danh 
 
 

Tham thì nó hại lại ta 
Sống thì khổ sở, chết thì chẳng yên 

Bây giờ lại muốn bình yên 
Hiểu đời động loạn, tại vì ta tham 
 

 
Làm sao cho hết chiến tranh 

Con người học bỏ, tánh tham ở đời 
Học thời chơn lý tuyệt vời 
Ai ai cũng đẹp, thông minh tuyệt vời 

 
 

 
Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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 Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu 

và giải thoát.  
 

Bằng Hữu 

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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