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SỐ 318 NGÀY 21  THÁNG 08 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. 

 
LUYỆN BAO TỬ, BỘ RUỘT  

GIÁO DỤC TẾ BÀO  
 

Kệ 

 
Điển thiền giải trược, mát ruột gan 

Thuốc Phật thường xuyên, phải uống hoài 

Gặp ác tâm người, luôn hỷ xả 

Tâm mình thực nhịn, bệnh sẽ tan 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
 

 
Siêu Pháp 

(Phương pháp hít thở điển quang, xem trong cách hành 
thiền.www.voviland.com)  

 
THANH LỌC ĐIỂN QUANG 

 

Kệ 
 

Pháp thiền căn bản, đạt điển quang 
Trước tiên thanh lọc, ở hạ thừa 
Giải bỏ giận hờn, trong bao tử 

Ruột mình ngay thẳng, chẳng cần tham 

 
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. 

2532. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, tại sao phải thanh lọc bộ ruột và bao tử ?  

2533. Hỏi. Người khác tu đại thừa, còn Vô Vi, tu hạ thừa là sao ? 

2534. Hỏi. Người ta nói, trong người mình có tam độc, tam độc đó giết chết mọi sanh linh, vậy 
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tam độc đó là gì, xin giải thích ?   

2535. Hỏi. Sự ác trược nầy từ đâu có, làm sao giải hết  ? 

2536. Hỏi. Trước khi thanh lọc ruột thì phải trường chay, ăn chay rất khó, có cách nào giúp ? 

2537. Hỏi. Gia tài lớn nhất của con người là gì  ? 

2538. Hỏi. Điển quang là gì? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/08/2020 
 

2532. Hỏi. Tu thiền Vô Vi, tại sao phải thanh lọc bộ ruột và bao tử ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Bao tử và bộ ruột là phần điển trược nặng nhứt, chứa đựng nhiều cặn bả, nhiều 

năm, nhiều đời.  
 

Mình cần phải thanh lọc bằng thuốc tây và điển quang, thì mình không còn nghi ngờ, là mình bị 
trược. Mình thanh lọc thì thiền nó có kết quả tốt hơn, tu nhanh hơn và nhẹ hơn.  
 

Dùng thuốc viên thanh lọc bộ ruột và điển quang cuả Phật thanh lọc tâm.  
 

Ăn chay, không biết cách thanh lọc điển quang, vẫn còn trược.  
 
 (Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Điển quang đốt cháy, trược trong lòng 
Bạn phải ngồi thiền, tự hướng vô 
Tu tâm thanh lọc, bằng điển giới 

Ở dưới hạ thừa, quyết phải trong 
 

 

 

   
 

Không có Phật Di lạc, người tàu họ dựng 
 

Phật là diệt tham, luyện tế bào bao tử, bộ ruột 
 

Odense, ngày 13/08/2020 
 
2533. Hỏi.  Người khác tu đại thừa, còn Vô Vi, tu hạ thừa là sao ? 
 
Đáp, Dạ thưa. Tu mà còn mong, đại thừa là tham, chứ không phải hay.  

 
Ông Trời không có phân chia giai cấp, đại thừa hay tiểu thừa. Con người tự phong cho mình cái 
chức to tổ bố. Tu chạy theo giai cấp thì khó tu.  

 
Anh Chị Cô Bác tu, ngồi trong hẻm, nhà tranh ông Trời vẫn chiếu như thường.  

Đức Phật Thích Ca tu trong rừng, Chúa Giê Su tu trong sa mạc.  
 
Ai tu cao hay kệ họ. 

 
Mình lo sao hạ thừa, bao tử, ruột già mình khoẻ mạnh, trong sạch, đó là đường lối căn bản tu 

hành của KHOA HỌC HUYỀN BÍ DI ĐÀ hiện nay. Tránh đột qụy, tai biến, ung thư ruột.v.v. 
 
Anh xây nhà thì xây móng cho chắc thì nhà nó mới kiên cố, gió không lay, bão không sợ và 

động đất cũng không sờn.  
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Tu cũng không khác. Muốn cho tâm linh vững chắc, đời đời bất diệt, mình phải xây ngay phần 
hạ thưà, là siêu khoa học đàng hoàn.  

 
Sau nầy tâm linh có thể đứng vững trong càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ cũng có ba đẳng 
cấp. Hạ Trung Thượng. Mình tu, không có bị vấp ngả, khoẻ mạnh, sống lâu, ít bệnh hoạn.  

 
Những người tu cao và Bác sĩ họ cũng bị tai biến, ung thư, hạ thừa không vững chắc.  

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

 

 
Kệ 
 

Đường mòn Đức Phật, đã đi qua 
Chỉ lối cho ta, giải trược tà 

Nó ẩn trong người, ngay bao tử 
Hít thở cho nhiều, giải độc ra 
 
 (Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 
 

Odense, ngày 14/08/2020 

 
2534. Hỏi. Người ta nói, trong người mình có tam độc, tam độc đó giết chết mọi sanh linh, vậy 
tam độc đó là gì, xin giải thích?  

 
Đáp: Dạ thưa; Sự thật thì có một độc thôi. Đó ác độc. 

 
Nhưng cái ác độc nầy, nó sanh ba cái ác trược khác. Đó là Tham Sân Si. 

 
Người nào dính vào ba cái độc nầy, ai cũng buồn, ai cũng bệnh và chết.  
Mình nên tu thiền điển quang để giải ra tam độc.  

 
Tam độc đó nó có sức hút mãnh liệt, ai cũng si mê, điên khùng và rối loạn. Là do dây thần kinh, 

tâm linh mình xáo trộn và mang nhiều độc tố.  
 
Mỗi đêm Bác tu thiền điển quang cuả Phật thì giải chất độc ra, một cách nhẹ nhàng.  

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

 

Kệ 
 

Tham thì thâm độc, sát hại nhau 
Sân thì điên loạn, sẽ đau đầu 
Si thì ngu muội, thần kinh loạn 

Tu thiền giải trựơc, sống thọ lâu 
 

 
 

 

 

 
 

Phật VN, Pháp VN 
Tiếng VN phong phú, tu mau giác ngộ 

Tham thì thâm, thâm thì độc, độc sanh ra ác 
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Odense, ngày 15/08/2020 
 

2535. Hỏi.  Sự ác trược nầy từ đâu có, làm sao giải hết? 
  

Đáp: Dạ thưa. Những độc tố nầy. Nó từ trong cơ thể mình sanh ra và nó từ bên ngoài xâm 
nhập vào. 

 
Trong người mình có trược, nên dù là bác sĩ, cao tăng thiền sư cũng phải bị bệnh tim, gan, 
thận, tai biến, cancer ,v,v.  

 
Trược bên ngoài xâm nhập vô.  

Đó là điển tà ma, xúi dục làm những chuyện bất chánh, ác trược.  
 
Anh Chị Cô Bác tu thiền, mình luyện điển quang thì sẽ giải.  

Mình phải giải trược từ hạ thừa, hạ thừa mình có trược.  
Từ trược, tu mình giải được hằng ngày, biến thành thanh.  

Mình sẽ thấy bộ đầu mình sảng khoái thoải mái.   
 
Dần dần tích tụ thành một khối điển quang. Bộ đầu Bác có hào quang.   

 

 

Kệ 
 

Trược nầy phải giải, ở ruột gan 
Để cho độc tố, khỏi hoành hành 
Khối óc của mình, thanh thản tốt 

Dần dần tích tụ, khối điển quang 
 

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

 

 

 
 

ĐO MÁU  
Máu cũng chứng minh được TÂM  

  
THAM SÂN SI, ĐỘNG LOẠN 

 
Máu mình luyện được, máu xấu, thành máu tốt 

 
Số máu đo cực siêu, kết quả tu hành  

 

 

 
Odense, ngày 16/08/2020 

 
2536. Hỏi. Trước khi thanh lọc ruột thì phải trường chay, ăn chay rất khó, có cách nào giúp 

cho? 
 

Đáp: Dạ thưa. Bạn phải hít thở điển quang ( uống thuốc Phật ) nhiều lần và thường xuyên. Thì 
ăn chay dễ dàng. Lúc nào thở cũng được, đi đứng nằm ngồi.  
 

Nhiều người trong lúc làm việc mệt mỏi, nhứt đầu, chóng mặt, suy nghĩ lung tung. 
 

Tôi chỉ họ luyện hít thở luôn trong lúc làm việc. Họ làm, thì khoẻ ngay.  
 
Điển Trời Phật giúp. Không cần thiết phải về nhà thở hay tu.  

Mình có thể tu và thở, ngay chỗ làm.  
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” Nhứt cử lưởng tiện. Đời Đạo song tu” . 
 

Trước khi thở, Bạn phải ra lệnh, nói thầm, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.  
 
• Dùng mũi, hít vô, thì bụng phình ra. 

• Và thở ra, thì bụng xẹp lại.  
 

Trước khi thở, phải xả xẹp hết hơi trong bụng. Thì tự động, hơi thở, vô và ra dễ dàng.  
 
Cách hít thở điển quang trường sanh học, là tập hít thở theo Phật.  

 
Bắt đầu đếm số 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1 

 
Kế tiếp số 9-9, 9-8, 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, 9-1, v.v…. 
 

Số 10 là con số Thượng Đế.  
Số 10 cũng là con số thập phương chư Phật. 

 
Hít thở như vậy bạn mới có điển quang nhiều.  

 
Hít thở như vậy còn gọi là uống thuốc Phật.  
 

Bạn uống thuốc Phật nhiều, bạn mau khoẻ mạnh.  
 

Khi ngồi thiền phải hít thở cho đủ số.  
 
Bạn nên nhớ phương pháp hít thở, (uống thuốc Phật) là điển quang trường sinh học.  

 
Bạn nào tu Vô Vi kém sức khoẻ, tu một thời gian yếu, nên tập hít thở theo phương pháp nầy sẽ 

tăng thêm điển lực.  
 
Thở càng chậm, càng mạnh.  

Phương pháp thiền và hít thở tôi có viết trong webside. www.voviland.com 
 

Ngày xưa 40 năm trước, Vô Vi có nói, sau nầy Vô Vi phát triển điển quang trường sinh 
học.  
 

Tôi là người hướng dẫn môn điển quang trường sinh học.  
  

 
Kệ 

 
Đi đứng nằm ngồi, nhớ thở luôn 
Bạn cứ thường xuyên, luyện cho mình 

Khí điển của Trời, không hà tiện 
Giúp người trung đạo, khoẻ mạnh thêm 

 
 
 

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

 
. Cách đếm hơi thở 
. 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 
10-1 
. 9-9, 9-8, 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, 9-1 
. 8-8, 8-7, 8-6, 8-5, 8-4, 8-3, 8-2, 8-1 
. 7-7, 7-6, 7-5, 7-4, 7-3, 7-2, 7-1 
. 6-6, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1 
. 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1 
. 4-4, 4-3, 4-2, 4-1 
. 3-3, 3-2, 3-1 
. 2-2, 2-1 
. 1-1 
 
Đếm như vậy nó không lảng tri sau nầy và lập lại trật tự 
ngũ tạng và khối óc. 
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Odense, ngày 17/08/2020 
 

2537. Hỏi.  Gia tài lớn nhất của con người là gì ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Gia tài lớn nhất cuả con người là điển quang và sức khoẻ.  

 
Không phải tiền tài và địa vị, mua được sức khoẻ và điển quang. 

 
Có sức khoẻ tốt và điển quang, Cô Bác Anh Chị mới làm việc tốt và thọ lâu.  
 

Gia đình cha mẹ, chồng vợ, con cái KHÔNG lo lắng, vui tươi và sống trong hạnh phúc, nếu mình 
khoẻ mạnh. 

 
Mình nghèo, mình nên học pháp Phật trường sanh học. Trời Phật giúp cho mình miễn phí.  
 

Đời người ngắn hạn nhiều người 40 tuổi, đã chết vì tai biến, ung thư.  
 

Nhiều thiền sư, bác sĩ bị bệnh tai biến chết. Họ không tin, điển quang trong người mất quân 
bình, xáo trộn.  

 
Thời đại nầy, phải, luyện ĐIỂN, TÂM, THÂN quân bình.   
 

Sự thật thì Trời ban phước cho chúng sanh sống trung bình 100 tuổi.  
 

Nếu mình tu thân, tu tâm và tu điển. Tự mình tu, tự mình luyện, tự mình sửa là giác ngộ và 
khoa học.  
 

Khoa Học Di Đà là dạy cho mình tự tu, tự sửa. Tự sửa sẽ giác ngộ. Nơi đây hành, giác ngộ.  
 

. Thân, Cha mẹ sanh ra, mình phải lo, đừng cho thân mình bệnh hoạn.  

. Mình tu thân là báo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.  

. Mình tu, cứu được cửu huyền thất tổ.  

. Tâm, là Thượng Đế cho, mình phải tu, đừng để cho Tâm nhiễm trược 

. Điển, là sinh lực càn khôn, âm dương, xoay chuyển, mình phải luyện cho quân bình.  
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Gia tài lớn nhất, của chúng ta 

Sức khoẻ, tâm thân, cứu lấy mình 
Tự tánh của mình, đã có Phật 

Thực hành tu luyện, điển tâm minh 
 
 

 

 
 

Trước kia tôi bệnh hoạn bốn muà 

 

 

Odense, ngày 18/08/2020 
 

2538. Hỏi.  Điển quang là gì ?   
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Đáp. Dạ thưa. Điển, Điển là luồng điển Hắc Bì Phật Tổ. 
Quang là chiếu sáng cho hành giả tu thiền, tu về điển quang của Đức Phật.  

 
Khi mà có điển quang, nó là trí tuệ, nó cũng là cái hồn, hay còn gọi là thần thức. Ai gọi sao cũng 
được. Tu đừng có chấp vào danh từ.  

 
Mình vận dụng điển hồn, thần thức đi học hỏi khắp càn khôn. Thiên đàng, địa ngục và nhân gian 

thì nó sanh ra trí tuệ.  
 
Trí tuệ là sự sáng suốt. Nhờ có điển quang. Ông Phật có điển quang, mình cũng có điển quang. 

Có điển quang, anh chị mới soi sáng và giúp đỡ những tâm linh khác.  
 

Chỗ nào thần thức, hồn mình muốn học thì cái xác đi học.  
 
Khi xác học quán thông thì nó báo cho thần hồn hiểu, trong tam giới. Thiên, Địa, Nhân. Bạn tu 

phải quán thông tam cõi.  
 

Anh tu thiền điển quang, trở về với tự nhiên. Thì sự tự nhiên, nó sẽ phát sáng ra.  
 

Sự sáng suốt đó là do điển bề trên chiếu. Mình phải thực hành thì mới nhận.  
 
Bên trên có Trời Phật. Anh Chị tu lâu, thì cảm nhận rõ ràng, có Trời Phật bề trên chiếu sáng cho 

mình. Chứ đơn độc, một mình, mình. Thì không thể nào sáng suốt.  
 

Mình phải tu căn bản, từ bước một. Thì mặt mày và thân thể sáng ra và mạnh thêm.  
 
Mỗi ngày Bạn phải kiên nhẫn, tập cho có thói quen, điển quang và sức khoẻ nó hồi phục. 

Âm thầm tu, tu trong thanh tịnh. Đừng có nôn na, nóng lòng, thấy đâu, chạy đó.  
 

Thấy Thầy nào tốt thì chạy theo. Chạy theo là mất cơ hội.  
 
Người đó tốt, nhưng họ vẫn bệnh, vẫn trược, như qúy Bạn đã thấy.  

 
Thời đại nầy, mình phải tu. ĐIỂN, TÂM và THÂN, QUÂN BÌNH.  

 
Phương pháp uống thuốc Phật, hít thở điển quang, con có viết trong phương pháp công phu. www.voviland.com.  
Chúc Bác thành công. 

 

 
Kệ 
 

Thời nầy tu luyện, điển, tâm, thân 
Phật pháp văn minh, phát triển thiền 

Tu luyện cho mình, thanh điển tốt 
Sống thiền, sống thọ, sống văn minh 
 
Pháp nầy giúp cho mình, giải thoát và sống thọ 

 
 
 

  

 

 
 

Thời nầy tu, ĐIỂN, TÂM, THÂN QUÂN BÌNH 
Ngồi thiền thư giản, vổ ngủ 
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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 

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH HỌC 

BỘ RUỘT QUAN TRỌNG 

THANH LỌC ĐIỂN QUANG 

 

 
Kính thưa quý vị 

 
Bộ Ruột mình rất quan trọng, mà những bài 
trước tôi đã phân tách và giải thích kĩ càng.  

 
Hôm nay, tôi xin tiếp tục nói về Bộ Ruột cho 

quý vị biết thêm, tại sao nó quan trọng.  
 
Quý vị, tu thiền Vô Vi, là tu về điển quang. Để 

giải toả phần trược ô, ở hạ thừa.  
 

”Hạ bất thông thì thượng tất loạn. ” 
 
Thế nên, mình tu phần hạ thừa cho vững chắc, 

thì sau nầy, nhiên hậu mình mới vững dàng, 
về khối điển quang và đường lối tu hành. 

 
Mình tu Vô Vi càng ngày, càng khoẻ và tươi trẻ 
mới đúng. Thì cái đó là Điển. Thì mình phải tạo 

dựng phần hạ thừa cho thuần thục. 
 

 Mình đừng có tham, tu cao.  
 
Nhiều người tu, xưng danh cao, nào là hoà 

thượng, đại đức, tu xuất hồn đũ thứ, mà hạ 
thừa, bộ ruột, không lo, không tu. Thì nó 

 
Cách Thanh lọc hiệu quả và đơn giản nhất. 

 
Trước tiên là quý vị phải trường ăn chay, sau 
đó thanh lọc bộ ruột.  

 
 Ăn chay, không thanh lọc, bộ ruột 

vẫn trược. 
 
Chọn ngày thanh lọc, ngày nghỉ hay ngày cuối 

tuần.  
 

Trong ngày thanh lọc, không ăn gì cả, chỉ uống 
nước trái cây, nước lạnh, cafe hoặc trà.  
 

Thanh lọc bằng thuốc tây 
 

Quý vị mua thuốc XỔ viên hoặc thuốc bột, tại 
nhà thuốc tây. 
 

Cách thức dùng. 
 

Thuốc viên  
• 2 viên buổi sáng 7-8 giờ 
• 2 viên buổi trưa 11-12 giờ 

• 2 viên buổi chiều 16-17giờ 
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phình ra hoặc teo lại.  

 
Thì sau nầy già, lớn tuổi, bộ ruột yếu, 

bệnh hoạn, ăn uống, khó tiêu, ngủ không 
yên giấc.  
 

Thế nên tôi mới viết ra nhiều phương cách 
luyện bao tử và ruột cho khoẻ mạnh. Tránh 

bệnh nan y, ung thư ruột.v.v. 
 
Nào là uống nước lạnh Vô Vi, nào là uống 

thuốc Phật (hít thở điển quang), nào là 
tập thể dục Di Đà (lạy Phật), và thiền 

định. 
 
Để bao tử và ruột mình giải trược và không 

tiếp thu trược.  
 

Mình phải hành mỗi ngày, vì mỗi ngày, 
mình đều rước trược.  

 
Quý vị không tin, mình mỗi ngày rước 
trược.  

 
Cái ăn, cái uống mình cũng rước trược, cái nói 

cũng rước trược, cái hít khí dơ, nhang khói, bụi 
bặm, cái nghĩ cũng rước trược, cái tính toán 
cũng rước trược.v.v.  

 
Quý vị không thực hành thiền mỗi ngày, thì 

trược mỗi ngày nó bám, nó không thoát.  
 
Vạn linh trong cơ thể mình, nó dính trược, mỗi 

ngày nó chờ chủ nhân ông, hành thiền để giải 
thoát chúng nó. Mình không hành thiền điển 

quang, thì điển trược nó bị ứ.  
 
Còn mình thiền và tập phương pháp uống nước 

lạnh Vô Vi, thể dục Di Đà lạy Phật, Niệm Phật 
thì nó giải trược và khoẻ mạnh thêm.  

 
Đó là điển của chư Phật ban cho.  
 

Đi đâu kiếm được Điển, chỉ có thực hành theo 
tông chỉ của Phật, thì mình mới có Điển.  

 
Gia tài qúi nhất của con người là ĐIỂN 
QUANG và SỨC KHOẺ.  

 
Quý vị có điển quang, quý vị nên tận dụng, 

khai thác và phát triển, để tránh trường hợp 
nhờ tha lực. Tha lực là cầu xin.  

 
Cầu Phật hộ phò, Phật hộ phò, mà không 

 

Thuốc bột, thuốc gói 
• 1 gói buổi sáng 7-8 giờ 

• 1 gói buổi trưa 11-12 giờ 
• 1gói buổi chiều 16-17giờ 
 

Quý vị thanh lọc xong, thiền thì thanh nhẹ, tu 
hành tiến bộ. 

 
Mình nên học thuộc lòng bài thơ Thanh Lọc 
Điển, để dễ tu.  

 
Bởi vì, mình nhớ thì tu nhanh và không sai.  

 
Thanh Lọc một lần thì ruột sạch cả muôn năm. 
 

BÀI THƠ ĐIỂN THANH LỌC 
 

Chấp tay khấn nguyện Di Đà 
Ban cho thanh điển, để mà hồi tâm 

Trong lòng ruột rối lu bù  
Dạ thì cay đắng, khó mà giải ra 

 

Hôm nay đệ tử thiết tha 
Tu theo Đức Phật, để mà giải ra 

Những gì ô trược bụng ta 
Phải nên dứt bỏ, chớ đừng giữ lâu 

 

Giữ lâu, ruột sẽ âu sầu 
Làm cho hư hỏng, cái đầu của ta 

Nay nghe pháp lý đề ra 
Tu hành thanh lọc, ở trong bụng mình 

 

Hạ thừa nhất quyết ăn năn 
Trung thừa bộ ngực, sẽ luôn khoẻ dần 

Dần dần điển lực tiến sang 
Thượng thừa khai mở, bộ đầu sáng choang 

 

Tâm linh sẽ được thanh nhàn 
Lọc hoài trong bụng, cuối cùng sẽ thanh 

Đường về nguồn cội phân ranh 
Trược, thanh, phải lọc, ở ngay thực hành 

 

Hôm nay pháp lý chỉ rành 
Tu thiền thanh lọc, ở ngay ruột mình 

Khi xưa Đức Phật cũng hành 
Bắt đầu từ dưới, hạ thừa sửa sang 

 

Nam Mô Niệm Phật phát quang 
Bạn nên nhớ lấy, mà tu cho rành 

Để cho pháp tướng đổi nhanh 
Tâm hiền thay đổi, đổi dời tương lai 

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
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làm. Là có tội, không lẽ, Phật làm dùm.  

 
Phật trao cho cái Pháp, thì mình thực hành, 

mình đạt. Mình đạt thì mình mới thấy Phật hộ 
phò mình. Và mình hãnh diện, mình có bản 
lãnh, tu như Phật.  

 
Phật, dạy mình, có bản lãnh, con nhà Phật, 

chứ ổng không dạy mình cầu xin tha lực.  
 
Mấy ông Thần, Thánh, Tiên thì nhờ tha lực.  

 
Còn quý vị tu Vô Vi, tu về Phật, thì vượt qua 

Thần, Thánh, Tiên.  
Vượt qua Thần, Thánh, Tiên. Là Phật. 
 

Phật thì tu, TỰ LỰC.  
Tự lực mới đạt được, DŨNG, TRÍ, BI.  

 
Sau nầy tu lên cấp Phật và vượt luôn cả giới 

Phật.  
 
Tu Vô Vi là vượt luôn cả Phật là sao? 

Cái trình độ nầy khó hiểu.  
Phải tu trong cấp Phật.  

Vô Vi có nhiều Phật.  
 
Nhiều người tu trong giới Phật, chứ chưa tốt 

nghiệp Phật. Nghĩ mình là Phật. Ngông cuồng 
tự đại, nên tôi bật mí cho bạn hay. Nên cám 

ơn tôi.  
 
Tu tới cấp Phật là phải hiểu, những gì tôi 

bật mí.  
 

Hiện thời thì mình luyện bộ ruột cho sạch sẻ, 
khoẻ mạnh.   
 

Sau nầy bộ đầu mình khai thông thì sẽ tiếp 
nhận nguyên lý của càn khôn.  

Hổm rày tôi nói rất kỹ về phương pháp luyện 
hạ thừa bao tử và ruột, mình nên nghiên cứu 
và thực hành cho căn bản.  

 
Bài sau tôi sẽ nói tập luyện, phổi, thận, gan, 

giáo dục các tế bào ung thư thành tế bào 
nguyên thuỷ, luyện máu Phật..v.v. 
Kính chúc quý vị thành công bộ ruột.  

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 
 

Tu thiền, hít thở điển quang (uống thuốc Phật) 

 

 
 

Tu thì trẻ ra, làn da mịn màng, pháp tướng thay đổi 

 

 
 

Trước kia tôi bị bệnh bốn muà 
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VEGETAR OG NAM MO A DI ĐA PHAT (N-M-A-D-Đ-P) 

120 

ĂN CHAY VÀ NIỆM PHẬT 

 
I dag er der roligt, og vi er rene 

vegetarer 
Instrueret af Vo Vi meditation  
Som viser os den religiøse måde 

Være vegetar og sig N-M-A-D-Đ-P til at 
overvinde madlysten 

 
I den sublime verden  
Forstår vi religion og en mere harmonisk 

familie 
Bedsteforældre er glade og synger højt 

Det er godt for hjemmet og vi forstår 
vores religiøse selv 
 

Lær at meditere og gå ikke amok 
Når vi spiser hvad som helst, skades 

kroppen 
Nu har vi overvejet 
At bevare skønheden i sjælens 

spiritualitet 
 

Til vores overlevelse er 
Vi født i det buddhistiske og sublime land 

Vi følger ikke med den onde stil 
Hovedet har det vanskeligt, hvis vi spiser 
alt 

 
Du mediterer, og du må ikke råbe 

Buddha er ikke hjulpet af de højrøstede 
Så derfor skal du holde mund  
Hold bølgerne i ro og er vi lettede 

 
Vi har intet lys, hvis vi har overtaget 

konkurrence  
Vores billeder kommer frem i spejlet 
Vi er skøre 

Vi lærer mest, men der er ingen 
fremskridt pga. grådighed og seksualitet 

 
Fasten og ingen sex er typiske behov 
Husk at bruge: N-M-A-D-Đ-P og vi vinder 

over grådighed og seksualitet 
Denne vej er ny og høj 

Vi behøver at reparere sind og krop og 
opnå auraen i os 
Thanh Loi Le 

 
Hôm nay thanh tịnh ăn chay 

Là nhờ học đạo, tu thiền Vô Vi 
Chỉ cho đường lối tu trì 
Trì chay, niệm Phật cho mình vượt qua 

 
 

 
Để cho các giới thăng hoa 
Chủ nhân biết đạo, gia cang thuận hoà 

Ông bà vui vẻ hoan ca 
Mừng cho gia chủ, hiểu mình tự tu 

 
 
 

Tu thì đừng có lu bù 
Gặp đâu ăn đó, thì tù xác thân 

Bây giờ mình đã cân phân 
Giữ gìn, nét đẹp đạo tâm phần hồn 
 

 
 

Để cho mình được sinh tồn 
Sinh trong đất Phật, đẹp hồn thăng hoa 

Chớ đừng theo kiểu tà ma 
Đụng đâu, ăn đó thật là khổ ta 
 

 
Tu thì đừng có kêu la 

Phật không có cứu, người la om sòm 
Thế nên tu phải im mồm 
Giữ sao, sóng lặn ta thời mới thanh 

 
Tu không thanh nhẹ, có tranh 

Ảnh ta sẽ hiện, trong gương thấy liền 
Một nhà tu sĩ khùng điên 
Tu hoài không tiến, tại vì tham dâm 

 
 

 
Ăn chay diệt dục là cần 
Nhớ mà trì niệm Phật Đà điển quang 

Đường nầy mới thật cao sang 
Cần tu sửa lấy, ta thời phát quang 

 
 
Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 
LUYỆN BAO TỬ, BỘ RUỘT TRÁNH UNG THƯ 

MỖI BUỔI SÁNG UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG TRỊ BÁ BỆNH 

DRIK ...AM-DUONG VOVI’S VAND 

Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 

UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG, VÔ VI 

 

Dette vand behandler flere sygdomme 
Så husk altid at bruge 

Koldt vand om sommeren 
Og varm drik om vinteren 
 

Dette er loven om tolerance 
Afhængig af sæsonudsving, naturens 

harmoni 
Sind og krop vil være naturlige 
Hver morgen husker du at bruge vand 

 
Før vi drikker Am-duongs Vo Vi vand 

Bør vi første øve Buddhas medicin 
Og bøje os for Buddha 
For at reducere blod og had hurtigere 

 
Derefter drikker vi vand  

To eller tre små glas vand, som koster 
ingen ting 

Det er ca. 400 - 600 ml 
Sådan ændrer vi en masse magt og 
energi 

 
Mennesker vil øge 

Mental fitness og krop blidt 
Derfor vil vi træne ordentligt 
Den kærlighed vil jeg dele  

 
Den første: forandring af vores blod 

Fra ondt blod til godt blod 
Den anden: behandling af tør hud 
Huden ser godt ud og gør dig selv mere 

frisk 
 

Den tredje: opløsning af hård mave 

 

Nước nầy trị những tai ương 
Thế nên phải nhớ, mà dùng luôn luôn 

Mùa hè nước lạnh nên dùng 
Mùa đông uống nước ấm, nhớ mà đổi 
thay 

 
Đây là định luật dung hòa 

Tùy mùa thay đổi, cho hòa thiên nhiên 
Thân người sẽ được tự nhiên 
Cứ vào buổi sáng mà ta nhớ dùng 

 
Trước khi uống nước Âm Dương 

Ta nên uống thuốc Phật Đà trước tiên 
Và thường lạy Phật thật siêng 
Để cho máu huyết, sân si giảm nhiều 

 
 

Xong rồi thì uống nước vào 
Hai, ba ly nhỏ, có chi là nhiều 

Khoảng chừng 400 - 600 ml 
Làm ta thay đổi, rất nhiều điện năng 
 

 
 

Con người sẽ được gia tăng 
Tinh thần thể lực, toàn thân nhẹ nhàng 
Thế nên trật tự đàng hoàng 

Hành đi sẽ được, tình nầy chia sang 
 

Thứ nhứt: là đổi máu mình 
Từ nơi máu xấu, trở thành tốt tươi 
Thứ hai: là trị da khô 

Làn da sẽ tốt, cho mình tươi thêm 
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Når vi drikker vand og får god afførring 

Så ændrer vi vores oprigtighed  
Bunden af tarmen er ikke beskidt mere 

 
Den fjerde: hjernen er ikke ensom mere 
Sygdommen reduceres ved at træne 

meditation 
Den femte: blidt skifter sindet 

 
 
Ikke mere så aggressivt som i de gamle 

dage 
 

Dette vand er Am* og Duong*vand 
Det er svært at finde, og jeg forklarer 
tydeligt 

Derfor behøver vi ikke diskutere 
Vi bruger det som Buddhas velsignelse 

 
Menneskers dydige gavmildhed 

Skyldes meditations energi 
Sindet vil være i fred 
Ved *at tu sind og krop, vil vi gå til 

himlen 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

Thứ ba: là ruột khó thông 

Uống vào sẽ được, giải ngay ruột già 
Thế nên đổi tánh thật thà 

Từ trong đáy ruột, không còn bợn nhơ 
 
 

Thứ tư: Óc chẳng bơ vơ 
Bệnh tình thuyên giảm là ta tu thiền 

Thứ năm: đổi tánh hiền lành  
 
Không còn hung dữ, như ngày xa xưa 

 
 

Nước nầy là nước Âm- Dương 
Khó mà tầm được và ghi rõ ràng 
Thế nên Cô Bác khỏi bàn 

Cứ hành là được, phước nầy Phật ban 
 

 
Con người phúc đức giàu sang 

Là nhờ tu tịnh, pháp thiền Điển Quang 
Tâm tư người sẽ bình an  
Tu tâm sửa tánh, sẽ sang Thiên Đàng 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê  
 

 

Am* og Duong*vand= koldt og varmt vand 

Am* og Duong*=  negative og positve energier 

at tu = at reparere sind og krop 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN 
          LỜI VÀNG TIẾNG NGỌC 

 

 

PHƯƠNG PHÁP THIỀN GIA LÊ THÀNH LỢI 

PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH CORONAVIRUS, 

CẢM CÚM, HO, SUYỂN, DỊ ỨNG, PHỔI YẾU, TÁO BÓN, ĐẦY BỤNG, UNG THƯ 

RUỘT VÀ NHỮNG CHỨNG BỆNH NAN Y KHÁC. 

Tôi tên là Lê Thành Lợi, hướng dẫn pháp Thiền Điển Quang Trường Sinh Học và hiện sống 

ở Denmark.  

Có rất nhiều phương pháp để điều trị và bảo vệ bệnh tật, cho những người có vi-rút 

corona, cảm cúm, hen suyển và người không mắc bệnh. 

Đây là phương thức trị bệnh, mà tôi nhận được từ bên trên, Trời Phật. 

Nên bây giờ tôi muốn chia sẻ cùng quý Bạn. 

Bốn phương cách để ngăn ngừa bệnh tật 

. Thuốc thiên nhiên Nature Medicine 

. Uống Thuốc Phật (Thở bằng phương pháp Phật, hít thở điển quang) 

. Xông hơi 

. Bấm huyệt 

.......................................................................................................... 

1. Thuốc thiên nhiên Nature medicine 

. Trà gừng với chanh và mật ong 

- 5. Lít nước lạnh (uống cho một ngày) 

- 150 gr. Gừng tươi, cắt gừng thành miếng mỏng nhỏ 

- 6. Sáu quả chanh tươi, vắt lấy nước saft.  

- 1. Lọ mật ong ca. 200 gr. Hoặc đường phèn.  

. Chú ý. Người bị tiểu đường, khỏi dùng đường hay mật ong.  

. Cách Pha trà 

- Đun sôi nước khoảng. 90 độ trong một cái nồi. Xong nhắc nồi ra từ bếp. 

- Bỏ tất cả mọi thứ vào nồi và đậy nắp lại. Và chờ khoảng. 30- 45 phút. Sau đó dùng.  
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- Uống 4 ly trà, hơi ấm một chút. ca. 1 lit. 

 

 
 

Nồi nấu 

 

 
 

Gừng tươi 

 

 
 

Chanh tươi 
 

 

 
 

Mật ong hay đường 
phèn 

 

 

 
 

Bình trà  
 

 
 

 
 

Ly Trà 

 

 

2. Uống thuốc Phật hay hít thở điển quang (hít thở phương 

pháp Phật) 

Sau khi uống trà, Bạn phải uống thuốc Phật. 

Nhìn vào hình dưới. 

Thở nằm, ngậm miệng và chỉ dùng mũi để thở sâu vào dạ dày. 

Và dạ dày của bạn phình lên và xẹp lại, khi bạn thở ra. 

Bạn thở 10 lần và tạm dừng trong 2 giây. Bạn làm đi, làm lại nhiều lần. 

Bạn có thể mất 15- 25 phút mỗi lần. 

Bạn phải làm chậm, bạn càng làm chậm thì càng mạnh. 

. Bạn thở cho đến khi bạn đổ mồ hôi. 

. Bạn phải làm điều đó tối thiểu 3 lần một ngày. Và Bạn làm nhiều ngày. 

. Bạn thực hiện phương pháp thở Phật và bạn có thể ngồi trên ghế. 

. Bạn thực hiện phương pháp thở Phật, ngồi thiền. 

Khi bạn thực hiện ngồi thiền và phương pháp thở Phật, ý bạn phải ra lệnh mỗi lần, đầy bụng, 

đầy ngực và tung lên bộ đầu. 
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Khi bạn thở, bạn đếm số: 

. 10- 10, 10- 9, 10- 8, 10- 7, 10- 6, 10- 5, 10- 4, 10- 3, 10- 2, 10- 1. Ngưng 2 giây.  

. 9- 9-, 9- 8, 9- 7, 9- 6, 9- 5, 9- 4, 9- 3, 9- 2, 9- 1. Ngưng 2 giây.   

. 8- 8, 8- 7, 8- 6, 8- 5, 8- 4, 8- 3, 8- 2, 8- 1. Ngưng 2 giây. 

. 7- 7, 7- 6, 7- 5, 7- 4, 7- 3, 7- 2, 7- 1. Ngưng 2 giây. 

. 6- 6, 6- 5, 6- 4, 6- 3, 6- 2, 6- 1. Ngưng 2 giây. 

. 5- 5, 5- 4, 5- 3, 5- 2, 5- 1. Ngưng 2 giây. 

. 4- 4, 4- 3, 4- 2, 4- 1. Ngưng 2 giây. 

. 3- 3, 3- 2, 3- 1. Ngưng 2 giây. 

. 2- 2, 2- 1. Ngưng 2 giây. 

. 1- 1. Kết thúc. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Thở nằm 

 
 

 

 
Ngồi thở trên ghế 

 
 

 
 

 
 
 

Thở thiền định 
 

 

3. Xông Hơi Sauna 
A. Sau nửa giờ phương pháp thở Phật, bạn có thể đến phòng tắm hơi 20 phút, chỉ một 

lần. 

 

B. Nếu bạn không sử dụng phòng tắm hơi, bạn có thể NẤU nước nóng bằng ấm và đổ vào 

một cái bát lớn. (Xông hơi mặt) 

 

 

 
   

Xông hơi Mặt 

 

 

 

Đặt khuôn mặt của bạn trên tô nước nóng và quấn khăn quanh đầu trong 5-10 phút. Làm 

2-3 lần. 
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4. Phương Pháp Bấm Huyệt 

 
. Ấn vào bàn tay 

A. Sử dụng ngón tay cái ấn và đẩy tay về phía trước và sau, khoảng 1 phút.  

Nó giúp phổi. Bạn có thể làm nhiều lần.  

 

Làm 10 lần và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 3 phút, làm cả hai bàn tay. 

Bạn làm bên tay phải và tay trái. Có đau thì làm. Làm khi nào hết đau, hết bệnh.  

Nhìn vào hình 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Làm 10 lần và niệm Nam Mô A Di Đà 
Phật, 3 phút, làm cả hai bàn tay. 

 

B. Ấn vào cạnh Xương Sườn 

Sử dụng ngón tay cái ấn vào xương sườn đẩy về phía trước và đẩy lại phía sau. Làm cả 

hai bên sườn, nó giúp ho và phổi. Làm 3 phút. Bạn có thể làm nhiều lần trong ngày. 

 

 

 
Khi ấn thì nó đau 

 

 

Với bốn ví dụ tốt đẹp, tôi hy vọng, điều đó nó có thể giúp Bạn thoát khỏi bệnh dịch Corona, 

cúm, ho, hen suyển, dị ứng, phồi yếu, táo bón, đầy bụng và các bệnh khác. 
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Chúc mạnh khỏe và Trời Phật luôn ban ơn Bạn 

 

 
 

 
 

 

 
 

Thiền Gia 

Thành Lợi Lê 
 

 

 

 
 

 
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 

 

 

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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TAM HOA TRỤ ĐÃNH, NGŨ KHÍ TRIỀU NGUYÊN 

LUYỆN NGŨ TẠNG, tim, gan, tỳ , phổi, thận và GIÁO DỤC CÁC TẾ BÀO UNG THƯ  

TRỞ THÀNH TẾ BÀO NGUYÊN THUỶ 

. Tôi đã chia sẽ bài luyện tim, tránh tai biến, đột qụy, stress 

. Luyện Bộ ruột, Bao tử, giáo dục các tế bào, tránh ung thư 

. Thanh Lọc Bộ Ruột bằng điển quang 

. Bài sau, luyện Phổi, Thận, Gan, giáo dục các tế bào ung thư thành tế bào nguyên 

thuỷ, luyện máu xấu thành máu Phật.... 

Nhớ đón xem 
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