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SỐ 320 NGÀY 11  THÁNG 09 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. 

 
DIỆT BỆNH UNG THƯ  

 
Kệ 

 

DIỆT tan khí trược trong lòng 
BỆNH tình tan biến, người mình khoẻ 

nhanh 
UNG dung tự tại tu thiền 

THƯ lòng thanh thản, điển Trời giúp ban 

 
 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
Siêu Pháp 

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

 
GIÁO DỤC TẾ BÀO  

 

Kệ 
 

GIÁO điều thân luyện ngày đêm 
GIỤC trong tiếng niệm, Di Đà Phật ban 

TẾ tinh cảm nhận chơn lòng 

BÀO thai đổi dạng, trở về nguyên linh 
 

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. 

2548. Hỏi. Tu Vô Vi có giải thoát không, thưa chú?  

2549. Hỏi. Giải thoát là sao ? 
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2550. Hỏi. Lấy cái gì để mình giải thoát ?   

2551. Hỏi. Làm sao, chứng minh mình có điển ? 

2552. Hỏi. Mọi người ai cũng, nói năng, đi đứng, cục cựa là có điển, sao họ không giải thoát ? 

2553. Hỏi. . Điển của mình còn thấp và trược, vậy phải làm sao, cho cao và hết trược? Xin chỉ 

giúp.  

2554. Hỏi. Khoa học là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/09/2020 
 

2548. Hỏi. Tu Vô Vi có giải thoát không, thưa chú? 
 

Đáp: Dạ thưa. Pháp nầy giúp cho Bác tu giải thoát. Nhưng Bác phải nghiêm túc thực hành. 
Bác tu, phải có đường lối tu, có người hướng dẫn và phải có dũng chí. Tu không có nhờ đỡ tha 
lực.  

 
Pháp thiền nầy rất văn minh và khoa học. Mình học sẽ thay đổi tâm tánh và sức khoẻ gia tăng. 

Ngày nay, không phải ngày xưa, nghe nói, nhưng mình không thấy hiện thực.  
 
Hôm nay, Bác thấy tận mắt, những thành quả con trình bày, hai mặt Vô Vi và Hữu Vi.  

Đời và Đạo song tu. Đời đạo song tu, tu nó mới văn minh, dễ tu, dễ học, thích hợp mọi người.  
 
 (Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 
 

Pháp nầy giúp Bác, thoát thế gian 
Mình nên cẩn thận, tu đàng hoàn 

Tâm thiện ý lành, gieo giống tốt 
Chờ ngày thành tựu, thoát thế gian 
 

 
 

 

   
 

Tánh mạng song luyện, tâm thân quân bình 
 

Odense, ngày 03/09/2020 

 
2549. Hỏi.  Giải thoát là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác phải dứt bỏ con đường mình đã lầm lẫn, si mê và động loạn. Bằng phương 
pháp Phật truyền, không thể nói lý suông, mà không thực hành.  

 
Siêng năng thực hành sẽ đạt theo tâm nguyện. Nguyện một lòng, tu theo Phật Trời là theo cho 
đến chết. Đừng tu, nửa chừng, tu tuỳ hứng. Thấy pháp nào cũng theo.  

 
Bác tu, Bác giải thì nó sẽ thoát, kêu bằng giải thoát. Chuyện đó có thật, người đi trước làm 

được, Bác cũng sẽ thành công. Tu cho tới chết thì sẽ sống. Sống trên thiên đàng. Thiên đàng có 
thật, nên tôn giáo nào cũng muốn lên. Nhưng mà không tới.  
 

. Thiên đàng vạch sẳn, người không thiết 

. Địa ngục âm u, lắm kẻ tầm 
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(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
Tu thiền giải thoát, khỏi thế gian 

Giải mối oan khiên, tiền kiếp làm  
Mắt huệ, nhãn thần, tu sẽ mở 
Không còn bỏ dở, việc tu thân 

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

 

 
 

Tu thân là mình ngồi thiền, nhắm mắt định thần 
Trong thanh tịnh, mình sẽ tìm ra ánh sáng 

Odense, ngày 04/09/2020 

 
2550. Hỏi. Lấy cái gì để mình giải thoát? 

 
Đáp: Dạ thưa; Hiện tại bây giờ Vô Vi, tìm ra điển quang. Dùng điển quang để giải trược, giải 

được trược thì giải thoát. Trược nó ứ, trong mình, mình phải giải. Ai ai cũng trược.  
 
Con người mình bị, tiền, tình, danh, nghiệp dính chặt, trong máu huyết và khối óc, bỏ không 

được. Phải dùng pháp Phật và điển quang.  
 

Đức Phật giải thoát cũng bằng điển quang. Lấy thần hồn suy luận.  
 
Tại sao, con người bị, khổ, sanh, lão, bệnh, tử.  

Chết đi về đâu..... phải về nguồn cội, lên thiên đàng mới đúng.  
Có tu, có hành, có giải, thì mới giải thoát.  

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

 

Kệ 
 
Điển quang tu luyện, mới thành tài 

Cần phải dồi mài, điển công phu 
Nhứt quyết một lòng, tu không phản 

Chờ ngày phảng chiếu, ánh hào quang 
 
 

 

 

 
 

Tánh mạng song luyện 
Phổi khoẻ, hồi xưa tôi làm không được 

 

Odense, ngày 05/09/2020 
 
2551. Hỏi.  Làm sao, chứng minh mình có điển? 

 
Đáp: Dạ thưa. Bác có điển, Bác mới cục cựa, nói năng, đi đứng. Người không tu, dễ dàng mất 

điển và phung phí điển. Thành ra có bệnh tật sớm và tai nạn.  
 
. Người sống có điển, xác chết không có điển  

. Hoa tươi có điển, hoa héo, mất điển 
 

. Bác thực hành sẽ thấy, lời minh giải nầy đúng. Là mình có điển. Và mình luyện được điển 
quang, con người sẽ phát tướng.  
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Bác tu, mỗi ngày là Bác tích tụ điển, mắt sáng, tâm minh, con người khoẻ mạnh. 
 

Bác không tu điển quang, Bác phung phí điển lực, mắt đục, tham dâm, tánh nóng nảy, con 
người tiều tuỵ, xuống sắc, yếu đuối, bệnh hoạn.  
 

Tương lai ai cũng học, để sống lâu 100 tuổi và ít bệnh tật.  
Môn tu thiền Vô Vi là sưả tâm và thân, bằng điển rất khoa học.  

 

 

Kệ 
 
Điển quang tu đạt, qúy hơn vàng  

Cô Bác khỏi bàn, chỉ làm siêng 
Chuyên tâm học tập, hành chơn lý 

Mở trí siêu âm, Phật pháp truyền  
 
 
(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 06/09/2020 
 

2552. Hỏi. Mọi người ai cũng, nói năng, đi đứng, cục cựa là có điển, sao họ không giải thoát? 
 

Đáp: Dạ thưa. Không phải ai cũng có điển là tu giải thoát. Phải gặp đúng pháp Vô Vi, người tu 
về điển quang, hướng dẫn, mình mới giải thoát. Con người, ai ai cũng trược, không hay.  

 
Tu thiền Vô Vi là giải trược, mình phải biết và chấp nhận, mình có trược.  
 

Họ tu, họ không thích, họ là người có trược thì khó tu giải thoát.  
 

Mình giải thoát không được, là tâm mình còn mê chấp.  
 
Tu còn chấp mặn, chấp chay, tu có chuông, mỏ, mới tu, không chuông, mỏ, tu không được.  

Tu phải có áo tu, không có áo tu, tu không được.  
Tu phải vào chùa, vào nhà thờ, về nhà tu không được.  

 
Tu là tu cái tâm và sửa cái tánh. Không mê chấp lời nói hay hành động, trong chuà hay ngoài 
chuà.  

 
Đức Phật tu ngoài rừng, Đức Chúa tu sa mạc.  

 
Biết cách tu, tu chỗ nào cũng đạt. Ở nhà tu đạt nhanh hơn. 
  

Nên người ta nói, Nhứt tu tại gia, Nhì tu tại chợ, Ba tu tại chuà.  
 

Mê là sao....thấy sắc tướng, khoái, sanh ra u mê, mù quáng, mê tín.  
Chấp là sao....cứ cho rằng, mình tu là đúng, người khác tu thì sai. Khư khư giữ lấy nó, sắc 
tướng.  

 
Đức Phật, Đức Chúa và các nhà tu thiền đắc pháp, tu rất bình thường.  
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Vạn vật trên đời nầy là giả....xác mình cũng giả, chức mình cũng giả luôn.  

 
Pháp mà mình tu, giải thoát không được là pháp tu quá tệ. Chết lên thiên đàng không được.  

 
Là điển của mình còn nặng trược. Thấy cái gì cũng ôm. Pháp nào cũng rước. Người nào cũng 
nghe.  

 

 

Kệ 
 

Trong người còn trược, giải chưa thông 
Mặc dù có điển, ở trong lòng 
Mượn pháp tu thiền, hành đúng đắn 

Lo chi không thoát, khỏi thế gian 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc 
Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 
www.voviland.com) 
 

 

 

 

 
Odense, ngày 07/09/2020 
 

2553. Hỏi. Điển của mình còn thấp và trược, vậy phải làm sao, cho cao và hết trược? Xin chỉ 
giúp. 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu, Bác hành siêng năng, thì chắc chắn sẽ tiến, từ thấp, đến cao và quân 
bình. Pháp trường sanh học nầy, rất công hiệu và khoa học.  

 
Bác thực hành căn bản, sửa chửa trong cơ tạng cuả mình cho đúng đắn, như con đã trình bày 

mỗi kỳ. Không cần phải tu cao.  
 

Hạ thừa phần bụng, mình phải thanh lọc vững chắc, trược mình phải thừa nhận.  
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 
 

Pháp nầy giúp Bác, tiến rất mau 
Từ thấp đến cao, phải đối đầu 

Cảnh trạng âu sầu, ta phải quyết 
Thực hành dứt bỏ, mọi sân si 
 

 

 

 
 

Tu thân, trước kia tôi bệnh hoạn bốn muà 
 

 
Odense, ngày 08/09/2020 
 

2554. Hỏi.  Khoa học là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Khoa học là tối tân và trật tự trong nếp sống cuả càn khôn và vũ trụ.  
 

Đây là định luật của càn khôn và Thượng Đế, đưa con người đi đến sự vinh hoa và văn minh của 
Phật pháp.  
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. Con người có sự văn minh cuả con người 

. Phật cũng có sự văn minh của Phật  

. Thượng Đế có sự văn minh của Thượng Đế 

  
Mình tu thiền điển quang thì sẽ quán thông sự văn minh của Phật, văn minh con Người và văn 
minh của Thượng Đế.  

 
Phật phải học văn minh của Thượng Đế. Đi tới Thượng Đế. 

Phật nhỏ hơn Thượng Đế, Phật không học ở Thượng Đế, học ai? 
 
Tối tân, tân tối, nối liền nhau 

 
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 

 
Đây là định luật, rất tự nhiên 

Diễn biến thâm sâu, của đạo thiền 
Khoa học gắng liền, trong vũ trụ 
Tối tân, tân tối, nối liền nhau 

 
 
Pháp nầy giúp cho mình, giải thoát và sống thọ 

 

 

 
 

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

 

Odense, ngày 09/09/2020 

 
2555. Hỏi. Công hiệu là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác phải bỏ công ra, Bác làm những điều con giải thích. Thì Bác sẽ nhận được 
kết quả khả quan. Việc con nói rõ ràng, Bác làm, Bác hành. Không cần cúng váy, đốt nhang, 

nhờ tha lực.  
 
Chính Bác có lực, lực là điển. Nó dẫn tiến, cho Bác thấy được thành quả và hiệu nghiệm. Sau khi 

thực hành siêng năng. Bác mới thấy giá trị hai chữ CÔNG HIỆU.  
 

CÔNG PHU VÀ HIỆU NGHIỆM CỦA ĐIỂN QUANG PHÁP THIỀN. Nói gì có đó.  
 

 

Kệ 
 
Siêng năng tu luyện, với pháp thiền 

Điển sẽ chiếu liền, Bác thấy yên 
Khả năng cuả Bác, hành sẽ có 

Khỏi cần cúng váy, lạy đốt nhang  

 

 
 

Sách viết 2003 
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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 

 

 
 
 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Thiền Gia 
Thành Lợi Lê 

 
 

 

 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 8 
 

 
 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

ĐIỂN QUANG PHẬT 
 

DIỆT BỆNH UNG THƯ 
 

GIÁO DỤC CÁC TẾ BÀO UNG THƯ  

 
TRỞ THÀNH TẾ BÀO NGUYÊN THỦY 

 
Kệ  

 

Tu hành sửa tiến, tận tâm can 
Thiền duyên hạnh ngộ, pháp Phật truyền 

Điển lành sẽ giải, nhiều nghiệp chướng 
Sống thọ người vui, phải thở, thiền 

 

Thưa các Bác Bạn đạo! Chuyện nầy là sự thật, con nói cho các Bác Bạn đạo mừng, việc tu 
thiền Vô Vi sẽ hết bệnh nan y. Con sẽ nói chi tiết, tại sao tu hết bệnh.  

 
Trước hết mình tìm nguyên nhân Bệnh là gì, rồi sau đó mình, tìm ra giải pháp để trị bệnh. 
Mình trị bệnh không đúng chỗ, không đúng Thầy thì có nước chết mòn và chết dần.  

 
Chết mòn, chết dần là bệnh nhỏ thành bệnh lớn, bệnh lớn thì giải phẩu chết luôn. Điều trị 

một người bệnh rất khó khăn, nhất là bệnh nan y, bệnh ung thư. Các Bác Sĩ đều bó tay. 
Nhiều người chết không biết nguyên do, tại sao bệnh nan y.  
 

Chết không biết nguyên do  
Dạ thưa là vừa đến lúc làm lớn, làm giàu có tiền nhiều, có quyền thế, mạnh khoẻ mà tự 

nhiên ngã ra chết. Là chết không biết nguyên do, chết uất ức, chết tai nạn.  
 
Chết biết nguyên do  

Là nó phát ra bệnh từ từ. Mà đúng cái lúc mình có tiền, có quyền, có thế lực thì nó sanh 
ra bệnh nan y. Thì chết rất đau buồn.  

 
Còn nghèo mà chết, thì cũng buồn luôn. Tại sao?  

Tại vì mình nghèo, làm điên đầu, mà cũng vẫn bệnh, vẫn chết. Sống đã thiếu đủ thứ, thì 
chết cũng thiếu đủ thứ luôn.  
 

Cũng giống y như hồi còn sống,  mình tưởng chết là hết, mà chết thì không phải hết đâu. 
Nó còn vất dưởng cái hồn, trôi đi, trôi lại nhiều kiếp. Cũng vì cái Căn bệnh của chính mình 

giải chưa xong.  
 
Bệnh giải chưa xong là sao?  

Là mình bệnh, rồi tới con mình cũng bệnh, tới cháu mình cũng bệnh, rồi tới đời đời kiếp 
kiếp mang bệnh triền miên, không sao tháo gỡ được. Mà không hiểu tại sao mình bị bệnh!  

 
Bệnh nó có cái Gốc bệnh và có cái Căn bệnh.  
Mà Căn bệnh và Gốc bệnh ở đâu, mà các Bác Sĩ tìm chưa ra.  

 
Nên phần đông làm Bác Sĩ, cũng vẫn phải bị bệnh nan y, di truyền.  
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Bệnh là do cái Căn thức, tìm tàng trong nội tạng, khối óc mình bị nhiểm độc, lâu ngày 
ung thúi, sanh ra bệnh nan y, từ nhiều đời, nhiều kiếp và cộng thêm sự ô nhiểm của 
mình. Đó là Căn bệnh, do điển trược sanh ra, tà khí sanh ra.   

 
Còn Gốc Bệnh là sao?  

 
Gốc Bệnh là do máu huyết của Cha Mẹ Ông Bà Tổ Tiên mình đã bị bệnh lâu đời. Hồi xưa 
Ông Bà Tổ Tiên mình bị bệnh nan y, bệnh ung thư là âm thầm chết.  

 
Ngày xưa thì đâu có khoa học hiện đại như bây giờ, phân tích bệnh nầy bệnh kia. Thành 

ra con cháu, sau nầy sanh ra thì phải mang gốc bệnh của Ông Bà Cha Mẹ Tổ Tiên.  
Vào nhà thương, Bác Sĩ cứ lấy máu, xét nghiệm.  

 
Tu Thiền Vô Vi sẽ diệt được Căn bệnh và Gốc bệnh của Ông Bà Tổ Tiên. Tại sao?  
 

Khi mà Anh tu thiền Vô Vi điển quang trường sanh học, cái pháp hiện tại nầy, sẽ giáo dục 
các con tế bào, vi trùng bành trướng ung thư, nó sẽ từ từ dịu lại.  

 
Sau khi con vi trùng ung thư nầy dịu lại và sự bành trướng ác tính của nó bị diệt. Là do 
công năng của mình giáo dục bằng điển quang cuả Phật.  

 
Nó bị diệt là mình thực hành siêng năng theo nghiêm luật của mình và pháp Phật, huấn 

luyện và giáo dục chúng triệt để.  
 
Hồi xưa chưa tu theo Phật và pháp thiền điển quang, Bạn để nó hoang đàng, đi chơi, nhậu 

nhẹt, phóng túng, tham lam, động loạn..v.v.  
 

Tại sao nó bị diệt?  
Khi mà Anh vào Thiền thì Anh tập trung tư tưởng trở về sự lắng đọng, thanh nhẹ, quên sự 
vật chung quanh.  

 
Thì con vi trùng ung thư nầy, nó theo sự lắng đọng, huấn luyện và giáo dục của luồng 

điển thanh nhẹ của Anh. Nó sẽ hồi quy.  
 
Thì ở trong trạng thái lắng đọng thanh nhẹ, quên sự vật chung quanh, con vi trùng nó 

cũng ngủ quên.  
 

Khi nó ngủ quên thì những tế bào ung thư ngưng phát triển.  
Ngưng phát triển, thì từ từ nó teo lại, nó bị cô đọng lại thành một lực lượng yếu xiều và 
tắt luôn nguồn sống cũ là tính ác. (Sau đó nó sẽ chuyển hướng, trở thành điển tốt.) 

 
Khi nó bị tắt luồng điển xấu, thì các bộ phận tế bào khoẻ chung quanh của nó sẽ có bổn 

phận giúp nó hồi sinh trở lại trong chiều hướng khoẻ mạnh và quân bình.  
 
Thí dụ: Mình có thể thấy một số người tu, mặt mày hồng hào sáng rực và khoẻ mạnh.  

 
Tại sao những bộ phận cơ tạng chung quanh, lại giúp nó hồi sinh?  

 
Bắt buộc các bộ phận cơ tạng nầy, có bổn phận giúp đỡ tế bào bệnh, trở lại khoẻ mạnh và 

bình thường.  
 
Khi tế bào khoẻ mạnh và tự lực bình thường hoạt động trở lại, thì các cơ quan bộ phận 

khác, nó cũng không vất vả và mệt nhọc, mất nhiều điển năng, trong lúc giúp Bạn mình.  
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Nếu tế bào khoẻ không giúp tế bào bệnh, thì bệnh nặng thêm thì các cơ quan khác cũng 
chết dần theo. Người không tu thiền điển quang, bệnh nặng hơn, chết sớm hơn, là lý do 
đó. 

 
Tu Thiền Vô Vi đúng pháp sẽ đạt được những năng lượng điển quang tốt, để cung ứng cho 

các cơ tạng và loại bỏ những chất độc trong người. 
 
Bệnh, thì ai cũng bị con vi trùng trong Căn Thức, trong Máu huyết bành trướng, diệt mình 

chết dần.  
 

Từ xưa tới giờ ít có thuốc thang hay cuộc giải phẩu nào cứu được, nếu để bệnh nan y đã 
sanh ra.  

 
Căn người nào cũng nhiểm độc, máu người nào cũng nhiểm độc, trong óc mình, nhiểm 
độc, trong đồ ăn, đã có sẵn chất độc hoá học và môi trường dơ vi trùng nhiều thì làm sao 

mình không sớm bệnh.  
 

Mình đi đo máu, xét nghiệm, coi máu mình độc cỡ nào.  
Không tin tôi nói, Căn mình độc, thì mình đem đi soi Căn của mình coi nó độc cỡ nào.  
 

Nhiều người có máu độc, mà không thấy. Mình hại người là máu mình độc. Mình xâm 
chiếm của người là máu độc.  

 
Căn làm sao mà đem đi soi được?  
Dạ thưa, Căn mình soi thấy được. 

 
Thí dụ: Mình coi, mình có ghét ai không và có thù hận ai không.  

 
Nếu không thì mình coi Cha Mẹ mình Ông Bà Tổ Tiên mình có sát hại ai không hay thù 
hận ai không.  

 
Ông Bà Tổ Tiên các nước trên thế giới, ai cũng thù hận chém giết lẫn nhau. Anh, Mỹ, Tây, 

Tàu, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch, Mông Cỗ, Campuchia, Phi Châu.v.v. Người cùng 
chủng tộc cũng thù nhau, hận nhau, anh em, vợ chồng, cha con, đạo nầy thù đạo kia.v.v. 
 

Nói chung Ai cũng có hận thù ghanh ghét, cả thế giới. Nên sư sải, bác sĩ cũng bệnh.  
 

Nên cả thế giới ai cũng bị bệnh nan y, do Căn thức sanh ra.  
 
Người Việt Nam thì sao?  

 
Ôi chao, nói tới người VN. Cả thế giới họ như vậy, người VN cũng không tránh khỏi.  

 
Ai cũng thù nhau, họ hại mình, thù mình, mình thù họ, xưa nay vậy. 
 

Thế giới nầy coi văn minh, chứ ấu trỉ lắm, sát hại nhau không à.  
 

Mấy ngàn năm rồi, cũng vậy, không có gì đổi thay.   
 

Nước lớn hiếp nước nhỏ. Thằng mạnh, tiêu diệt thằng yếu.  
 
Độc hơn nữa là người Việt thù người Việt, bạn bè thù bạn bè, anh em trong gia đình thù 

nhau, vợ chồng thù nhau, cha con thù nhau.  
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Thù chuyện cũ, diệt chưa xong, cộng thêm cái thù mới, như vậy sao không sớm bệnh.  
 
Ăn no mà cứ ngồi nghĩ chém giết trả thù, sao mà không sanh bệnh, bệnh tới con cháu 

luôn, mà không thấy.  
 

Nên bệnh ung thư, VN đứng hàng đầu trên thế giới.  
 
Tại sao bị bệnh tới con cháu? 

Vì cái Căn thức bên trên con đã thưa qua. Cả thế giới bị bệnh nan y, ung thư, stress, tai 
biến.v.v.  

 
Nhưng mà tu Vô Vi sẽ diệt được cái căn bệnh của thế giới nầy. Như bên trên con đã thưa. 

Con tu giác ngộ được, con mới nói ra chi tiết cho các Bác Bạn đạo mình diệt. Rồi mình chỉ 
người khác diệt.  
 

Tại sao, nói tu Thiền Vô Vi điển quang trường sanh học hết bệnh, mà tu những 
pháp khác không hết? 

 
Tại vì tu Thiền Vô Vi là tu về điển quang rất khoa học.  
Lấy điển quang để trị bệnh.  

 
Còn tu những pháp môn khác, không có tu về điển quang thì làm sao trị hết bệnh.  

Trái lại mà còn bị bệnh nhiều hơn. Tại sao?  
 
Tại vì nghe nói mà không học theo Vô Vi, rồi cũng tu, cũng hành cẩu thả, thành ra bị 

bệnh giải không ra. Muốn giải ra, mình phải học điển và giải bằng điển quang.  
 

Phát tâm tu thật tình thì sẽ đạt.  
 

 Tu Vô Vi sẽ hết bệnh  

 
Như bệnh nghèo, tu riết hết nghèo, dốt, tu riết thì thông minh, yếu tu riết khoẻ mạnh, 

bệnh cùi tu riết hết cùi, bệnh ung thư, tu riết hết ung thư, bệnh suyễn, bệnh cao máu, 
bệnh mất ngủ, bệnh phiền muộn v.v.  
 

 Tu Vô Vi giác ngộ lời phân giải thì biết: Bệnh từ đâu sanh ra mà trị. 
 

 Bệnh từ điển trược sanh ra 
 Bệnh từ di truyền mà có 
 Bệnh là do mình đem vào 

 Bệnh là do mình không giải   
 Bệnh là không tin, ngũ tạng luyện được khoẻ mạnh 

 
 Mình giáo dục các tế bào và luyện ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận khoẻ mạnh thì 

hết bệnh.  

 

 Ngũ tạng mình, nó ngủ mê, không tập luyện mấy ngàn năm, mình phải rèn luyện, 
bằng pháp thiền điển quang.  

 

 Tại sao ngũ tạng, mình ngủ mê mấy ngàn năm.....? 
 

 Vì ông bà tổ tiên sanh ra mình.  
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 Hạt giống sanh ra đời nầy, tiếp đời kia, mấy ngàn năm rồi.  

 

 Tế bào lưu lạc trên thế gian mấy ngàn năm và ngủ quên.  
 

 Mấy ngàn năm, chưa có ai nói, luyện ngũ tạng khoẻ mạnh bao giờ, đúng hong. 

 

 Bây giờ tôi nói và chứng minh, hình ảnh, thi thơ triết học, ngũ tạng luyện được 
khoẻ mạnh đàng hoàn. Nhiều người không tin, nhưng phải tin.  

 

 Tôi minh giải rõ ràng, các tế bào mình lưu lạc mấy ngàn năm và ngủ quên, không 
người giáo dục và huấn luyện.   

 

 Ai tin, tu thì khoẻ mạnh, hết bệnh, sống thọ trăm năm và giải thoát.  
 

 Không tu thì uổng cho một kiếp, bệnh tật, nghèo, khổ, không lối thoát.   

 

1. Tu thiền, rất dễ, ngồi thiền thư giản, tâm tịnh là hồn minh 
 

2. Niệm Phật là giáo dục các tế bào  

 

3. Hít thở điển quang là uống thuốc Phật  
 

4. Thể dục Di Đà, lạy Phật, đứng lạy, nằm lạy là giải trược, sống lâu 

 

5. Pháp thực hành đơn giản, đơn giản là siêu pháp 
 

 
 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 
 

93. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 
LIVMODERHALSKRÆFT 

 

Giải Trừ Bệnh Ung Thư Nữ Giới 

 
Sygdommen kommer fra kvindens 

menstruation 
Hendes krop indeholder mange giftige 
stoffer 

Hvis man gerne vil stoppe dem 
Bliver man nødt til at studere meditation 

 
Mange har meget travlt i deres verden 
Men man bør rehabilitere sig i sit eget 

hjem  
Man må virkelig tro på 

At Buddha kan forbedre ens sind  
 
Sind og krop bevæges i harmoni 

 
Bệnh nầy là bệnh kinh mang 

Mang nhiều độc tố, trong người phát ra 
Thế nên muốn bệnh dứt ra 
Cần nên tu luyện, để mình tránh qua 

 
 

 
Cuộc đời quá bận vì ta 
Nên tu nên sửa, ở nhà lo ta 

Chỉ cần tâm nguyện thiết  tha 
Hướng về Phật pháp, mà lo tâm hồn 

 
 
Tấm thân bớt động ôn tồn 
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Hvis du studerer ærligt og går langt væk 

fra de dårlige ting 
Som du har levet med i fortiden 

Og således vil sygdommen kunne 
reduceres 
 

Verden varer ikke evigt 
Men du trænger til at lære meditation 

hvis din sygdom skal gå over 
Gud og Buddha benåder os 
Når vi lever på jorden, uden at vi lader 

sex beherske vores liv 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

Tu hành thực chất, để mà tránh xa 

Những gì mình đã bị qua 
Phải nên từ bỏ, bệnh tình sẽ xa 

 
 
 

Cuộc đời cũng chẳng có xa 
Cần nên cố gắng, để mà vượt qua 

Kỳ nầy Trời Phật phát ban 
Cho người nhân thế, vượt qua biển tình 
 

 
 

Kính bái 
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. 

 

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 

Luyện Phổi trị cảm cúm Covid, Dị Ứng, Suyễn, Ho hen, Ung Thư 

 Tu điển giáo dục tế bào Ung Thư trở thành tế bào nguyên thuỷ  
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