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SỐ 322 NGÀY 01  THÁNG 10 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 GAN  

 
Kệ 

 

TRÁNH xa động loạn, phải thứ tha 
BỆNH tình sẽ giải, điển phân hoà 

TAI họa biến dần, khi mật niệm 
BIẾN thành nhân hậu, tận Tim Gan 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
Siêu Pháp 

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

 

DÂNG HIẾN  

 
Kệ 

 
Đạo lý con đường, sống tu thân 

Giải thông đời đạo, thực HÀNH THIỀN 
Sống cảnh thanh bình, tâm tươi trẻ 
Phục vụ nhân sinh, hiến thật tình 

 

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. 

2564. Hỏi. Đạo lý là sao ?  

2565. Hỏi. Việc nào ta nên bỏ, việc nào ta nên thâu và thâu gì, đạt gì, xin nói rõ....? ? 

2566. Hỏi. Tu Vô Vi sẽ tiến về Trời, làm sao chứng minh ?   
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2567. Hỏi. Tu Vô Vi sẽ tiến về Trời, vậy Trời là gì và ở đâu ? 

2568. Hỏi. Tu Vô Vi hợp nhất cùng Thượng Đế, để làm gì ? 

2569. Hỏi. Người ta không thấy Thượng Đế, tu Vô Vi thấy Thượng Đế làm sao minh chứng ? 

2570. Hỏi. Hào quang Phật làm sao thấy, xin chỉ dẫn, cám ơn ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/09/2020 
 
2564. Hỏi. Đạo lý là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa. Khi con người bị kẹt, sống trong si mê, ghanh ghét, nghịch cảnh, rối trí, bệnh 

tật, không thông, khổ sở cực cùng. Đi tìm con đường đạo, con đường giải thoát.  
 

Đạo lý là ánh sáng bề trên Trời Phật, soi sáng vào tâm hồn, giải toả phiền muộn, sanh lão, 
bệnh tử, thoát cảnh ngục tù, trần gian động loạn.  
 

Ví dụ, đạo lý trong đời sống. 
 

Anh nghèo vá bánh xe, không có khả năng, mua chiếc xe Honda, nhưng có người nhờ Anh vá 
bánh xe cho người, để chở vợ con hạnh phúc.  
 

Anh cũng mừng là mình làm vui cho thiên hạ, có người cần mình.  
Mình đừng ghanh tỵ và bi quan cuộc sống.  

 
Mình vui vẻ với cuộc sống thì tương lai, Ông Trời sẽ thay đổi số mạng.  
 

Mình là người công nhân cạo Mũ, bán rau, không có khả năng và điều kiện trở thành Bác Sĩ, Kỹ 
Sư, nhưng Bác làm và nuôi con học thành Bác Sĩ, Kỹ Sư, Tiến Sĩ.v.v...Đạo lý, là cuộc sống giúp 

cho mình thăng hoa và vui vẻ.  
 
Nhiều người trước kia ở VN, chạy Xích Lô, con Cô Nhi viện, bưng Hũ Tiếu, trồng rau.  

Sau khi ra nước ngoài, trở thành, quan, tướng Mỹ, phó thủ tướng Đức, khoa học Gia, triệu 
phú.v.v. Cũng có khi mình là vua quan, nhưng lại có người con tật nguyền. Đọ cũng là đạo lý.  

 
Anh là người yếu đuối, bệnh hoạn, tù tội, nhưng Anh tu thiền Vô Vi thì Anh có thể khoẻ mạnh 
và là một vị Bồ Tát, giải thoát.   

Tu thiền đời đạo song tu và thực hành trong đời sống hiện thực. Mình mới tìm ra chân đạo lý, 
trong đời.  

 
Đời giúp Bạn thăng hoa thì trần gian động loạn, sẽ biến thành hữu cảnh.  
Thấy cuộc đời, du dương, kỳ thú. Đạo lý là con đường giải thoát đời, giải thoát đạo.  

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

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Đạo lý con đường, rất du dương 

Nó giúp cho ta, thoát đạo đời 
Cái nào nên bỏ, ta nên bỏ  

Việc nào nên lấy, ta nên thâu 
 

 

 
Đạo lý, kính trên, nhường dưới 
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Odense, ngày 23/09/2020 

 
2565. Hỏi.  Việc nào ta nên bỏ, việc nào ta nên thâu và thâu gì, đạt gì, xin nói rõ....? 

 
Đáp: Dạ thưa; Việc TRƯỢC ta nên bỏ. Việc THANH ta nên thâu. Nên mỗi ngày mình phải thiền 
thanh lọc. Lâu ngày trược tan, thanh tụ, thì điển nó mới tạo, hào quang ánh sáng.  

 
Phải dùng ĐIỂN phương pháp thiền của Phật thì mới Bỏ được trược điển. 

Trược điển thì ở cõi thấp nóng nảy, bực bội, còn Thanh điển thì ở cõi trên, thanh nhẹ, từ bi, bác 
ái.    
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
Đừng nên lý luận, nhép lại kinh 

Phải dụng điển quang, Phật pháp thiền 
Cá tánh con người, cứng như đá 
Khó lòng thành thực, quyết chí tu 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 

Lời nói, như gươm đao, súng đạn 

Odense, ngày 24/09/2020 
 

2566. Hỏi. Tu Vô Vi sẽ tiến về Trời, làm sao chứng minh?  
 

Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi, Bác sẽ giải thoát và trở về nguồn cội. Nguồn cội của Bác ở Thiên Đàng 
cực lạc, Niết Bàn thanh tịnh.  
 

Mình phải tu, chứ không thể nào, chờ chết và mướn người ta độ cho mình về Trời.  
Họ độ họ, không xong, làm sao độ Bác. Bản thân, bất độ, hà thời độ.  

 
Nhơn đạo vững thì Thiên đạo thông.  
Cái gì cũng có bước tiến, quán thông đời, sẽ quán thông đạo.  

 
Nhiều người nhép lại chuyện Phật, chuyện Chúa, nhưng, ngũ tạng mình không biết, chuyện đời 

ăn, ở, hít, thở, mỗi ngày cũng không thông thì làm sao tiến về Trời.  
 

Con người có tội, được đầu thai lên thế gian. Ở thế gian tu tâm, dưỡng tánh sẽ về Thiên Đàng. 
Tu tới Thiên Đàng, mình mới tin có Trời, có Phật, có Chúa, có Thầy, có Tổ....      
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Pháp nầy giúp Bác, giải nghiệp tâm 

Tu đi sẽ thấy, sự lổi lầm 
Cố gắng sửa mình, bằng tâm pháp 
Hành trình quyết chí, đạt vinh quang 

 
 

 

 

 
 

Sách viết 2003 
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Odense, ngày 25/09/2020 

 
2567. Hỏi.  Tu Vô Vi sẽ tiến về Trời, vậy Trời là gì và ở đâu? 

 
Đáp: Dạ thưa. Con người ta khi chết, mong về Thiên Đàng, Tây Phương cực lạc, Niết Bàn 
thanh tịnh.  

 
Nơi đó có thật. Nhưng mình, phải tự tu, tự hành, để tới.  

 
Cúng váy, thuê mướn, Thầy Cha đưa mình về Thiên Đàng, không đúng. Nếu thuê, mướn Thầy 
Cha đưa mình về, thì người giàu, người quyền thế, không xuống địa ngục.  

 
Người giàu, người quyền thế và sư tăng, cha thầy xuống địa ngục cũng nhiều. 

 
Trời là cõi cao, Thiên Đàng, nơi đó có các vì giáo chủ, Phật, Thượng Đế. Mình tu đàng hoàn thì 
tới. Phật Chúa đi được, mình đi được. Ngài cũng khuyên mình nên tu thân, tu tâm, tu điển.  

 
Tu tâm, tu thân, không có khó, khó là các người Thầy, chỉ rối rắm, không minh bạch, khiến 

người ta cầu xin, cúng kiến, mê tín.  
 

Đức Chúa, Đức Phật tu, không có tụng, không có cúng.  
Ngài dụng tâm và thân, thực hành. Hai ngài đều tu thiền giải thoát, đắc đạo.  
 

Đắc đạo thì về Trời, về Thiên Đàng, sau khi chết.  
 

Nhưng mình phải tự tu, không phải thuê, mướn người độ cho mình về.  
 
Tu rất dễ, đơn giản, không rườm rà. Tu có nghĩa là tu sửa tâm, tu sửa thân, quân bình.  

 
Bằng phương pháp thiền định ĐIỂN QUANG.  

 

 

Kệ 
 
Thiên Đàng hữu lộ, vô nhân vấn 

Địa ngục vô môn, lắm khách tầm 
Hôm nay minh giải, cho mình thấy 

Con người giải thoát, vượt không gian 
 
(Uống thuốc Phật, uống nước lạnh âm dương Vô Vi mỗi 
buổi sáng thì bụng tránh ung thư ruột, máu tốt, da đẹp) 

 

 

 
 

Mình ngồi thiền khoan thai, sảng khoái, thanh nhẹ 

 

 

Odense, ngày 26/09/2020 
 
2568. Hỏi.  Tu Vô Vi hợp nhất cùng Thượng Đế, để làm gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Người ta tu, không hợp nhất cùng Thượng Đế. Vì hướng ngoại, mong cầu.  

 
Vô Vi giúp cho Bác tu và hợp nhất cùng Thượng Đế, để giúp đỡ nhơn sinh, sống lâu ít bệnh tật, 
sống hạnh phúc và giải thoát nghiệp tâm.  

 
Thượng Đế ngài, phục vụ chúng sanh, từng li từng tí, họ không biết, họ không hay. Oán trách 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 5 
 

Ngài, làm thiên tai. Chính con người làm thiên tai, chính con người, phá hoại đạo, phá hoại đời.  

 
. Động đất, sóng thần, cháy rừng, băng tuyết tan, lũ lụt do con người làm 

. Chiến tranh do con người làm 
 
. Môi sinh vi trùng COVID CORONA do con người làm 

. Phá hoại đạo, đạo và đạo, tranh nhau, đánh nhau, Thánh chiến, Tiên chiến, Phật chiến, do 
con người làm  

 
Bác tu thì hợp nhất cùng Ngài. Tiến vào cõi hư không.  
 

( Phật chiến, Phật bị ma qủi đánh và chiến đấu bằng từ bi ) 
 

 
Kệ 

 
Hợp nhất cùng Trời, giúp nhơn sinh 
Phát triển tâm linh, cứu lấy mình 

Sống cảnh thanh bình, không động loạn 
Tu tâm dưỡng tánh, sống thọ lâu 

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

 

 
 

Bà Ch-k, 63 tuổi, người Kuwait bị tai biến 3 năm, đi cà 
thọt, được Thành Lợi trị bệnh, giúp đi đứng tốt 70%. 

 

 

Odense, ngày 27/09/2020 
 
2569. Hỏi.  Người ta không thấy Thượng Đế, tu Vô Vi thấy được Thượng Đế, làm sao minh 

chứng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Bác tu như con giải thích, Bác sẽ chứng được: Phật, Chuá và Thượng Đế.  
Ngài là một khối hào quang vô tận.  
 

Mình cố gắng tu, sẽ ngộ chơn lý nầy. Mình là tiểu linh quang của Ngài.  
 

Không có hào quang của Ngài ban, mình không sống được tốt và phát triển khoa học. 
 

Khoa học, người tu, tin Ngài, nhưng không thấy.  
 
Bác tu Vô Vi sẽ thấy Ngài hiện diện trong mình và nơi nơi.  

 
Ngài ban mình sự sống, nó là điển.  

 
Bác sống, có sức và trí tuệ Bác mới học hỏi, tiến về Trời, về Thượng Đế. 
 

Chết làm sao biết, tiến về đâu... 
 

Sống Bác tu, Bác sẽ đạt hào quang của Thượng Đế, trong cơ tạng và khối óc phát ra.  
 
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
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Kệ 
 

Khối óc của người, có hào quang 
Tu thân sẽ thấy, được rõ ràng 
Như ánh mặt Trời, luôn toả sáng 

Hào quang sáng rạng, mát tâm can 
 

 
 

 

 
 

 
Odense, ngày 28/09/2020 

 
2570. Hỏi. Hào quang Phật làm sao thấy, xin chỉ dẫn, cám ơn? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi điển quang, mình sẽ thấy hào quang của vạn vật rất linh động.  
Người ta không thấy, nhưng mắt thần, Bác nhìn thấy.   

Thiền nhắm mắt nhìn ngay, trung tâm chân mày. Từ từ sẽ hội tụ thành một vòng tròn hào 
quang sáng, phát ra.  
 

Ban ngày, Bác sẽ thấy hào quang vạn vật, làn ánh sáng, trắng nóng toả ra.  
Mình gần Phật, hành theo Ngài sẽ có. Mình mới tin Phật có hào quang, mình có hào quang. 

 
Muốn đạt được hào quang, mình phải luyện ngũ tạng khoẻ và quân bình.  

 
Từ hạ thừa, lên thượng thừa. Mình phải siêng năng mỗi ngày, tu hành chính chắn.  
 
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 
 

Tu thiền sẽ thấy, được hào quang 
Phát ra trực tiếp, giữa chân mày 
Nhắm mắt định thần, tự nhiên hiện 

Huyền vi Phật pháp, đạt Mâu Ni 
 

 
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 29/09/2020 
 
2571. Hỏi. Muốn có hào quang Phật thì phải làm sao, xin chỉ dẫn, cám ơn? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác phải luyện, tinh, khí và thần. Người có tinh rắn chắc, thì khỏe mạnh, ít bệnh 

hoạn. Người có khí tốt thì lời nói thanh cao, người có thần thì thông hiểu tam cõi, Thiên Đàng, 
Địa Ngục và Nhơn Gian.  
 

Tinh, Khí, Thần, ba báu vật nầy, hợp lại thì có ngọc Xá Lợi và hào quang.  
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Ngọc Xá Lợi và hào quang là điển biến ra.  

 
 Điển thì vô hình và hữu hình  

 Vô Hình, trong không mà có,  
 Vô Hình, Bác có thể cảm nhận có, nhưng chứng minh không rõ. Khi mà điển Bác hoàn tụ, 

thì Bác chứng minh được hữu hình.  

 
 Khoa học, họ ăn cắp trong cõi Không, Vô Hình, làm ra, nhưng họ không biết rõ.  

 
 Trong cái tưởng, ra cái tượng.  

 

 Tưởng là cõi KHÔNG, VÔ HÌNH. Chưa có chiếc xe, thì tưởng trong cõi KHÔNG, VÔ HÌNH, 
ĐÃ CÓ CHIẾC XE, IPHONE. Sau đó mới chế biến ra cái có. Hữu hình.  

 
 Hữu Hình, hình ảnh, sách vở chứng minh rõ ràng 

 

 Vô Vi là học trong cõi, SIÊU HÌNH THƯỢNG HỌC.  
 

 

Kệ 
 

Siêng năng hành pháp, pháp sẽ ban 
Cho ta trí sáng, sống Thiên Đàng 

Có điển trong mình, nên cấy tạo 
Hào quang ánh sáng, trở về Thiên 
 

 

 

 
 

Bệnh phong thấp 10 năm, chửa bệnh miễn phí 
 

 

 

 

 

 

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 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 

 

 
ĐẠI ANH HÙNG LUYỆN NGŨ TẠNG, LUYỆN GAN  

Giáo Dục Tế Bào  
 

DIỆT TAI BIẾN, ĐỘT QỤY, UNG THƯ... 
 

Thưa quý Bạn, hôm nay mình nói về tạng Gan, cha mẹ sanh ra, mỗi người ai cũng có 
lá Gan. Có người lá Gan nhỏ, người lá Gan lớn, to bằng Trời. Lá Gan lớn to bằng Trời, ý 

nói, chuyện gì họ cũng dám làm. Người lá Gan nhỏ, thì chuyện nhỏ cũng không dám 
đụng.  

 
Lá Gan lớn hay lá Gan nhỏ, người nào cũng dễ sanh ra bệnh.  

Người có lá Gan nhỏ thì việc gì cũng không dám thì khó làm được việc gì hoàn tất.  

 
Người có lá Gan lớn bằng Trời thì việc gì cũng dám làm.  

Làm những chuyện kinh thiên động điạ, làm những chuyện Tày Trời. Có khi bán mạng, 
bán mất lương tri, bán thần, thánh, bán Phật, bán đạo, bán nước, bán bạn bè, bán anh 

em, dòng họ, kiếm tiền, kiếm danh.v.v. 
 

Người có lá Gan lớn bằng Trời,  
Ăn cái gì cũng dám, rắn, chuột, chó, mèo 

Hút cái gì cũng dám, ma tuý thuốc phiện, xì ke,  
Uống cái gì cũng dám, rượu bia,  

Chơi cái gì cũng dám thử, cờ bạc, đàn điếm.v.v. 
 

Người có lá Gan nhỏ, cái gì lạ lạ, không dám ăn, uống, hút, cũng không dám thử.  
 

Người lá Gan lớn, làm chuyện tày Trời, táo bạo, nó sẽ hư, sẽ bệnh.  

Gan ảnh hưởng Tim, Ruột, Bao Tử, Phổi, Thận liền kề nhau, bộ phận nầy bệnh, bộ 
phận khác sẽ yếu và bị lây.  

 
Lá Gan lớn, cái gì mình cũng thâu vô Bao Tử, như thịt chó, chuột, mèo, rắn.v.v. Những 

con vật nầy, điển nó nặng trược, mình ăn vô, điển con thú nhập vô, da thịt, máu 
huyết, con người mình ngày càng hung bạo, tham dục. Hung bạo dễ sanh ra, bệnh 

hoạn, tai nạn bất thường.  
 

Cộng thêm mấy cái chất độc, xì ke, thuốc lá, làm Phổi mình hư.  
 

Uống rượu nhiều thì làm lá Gan sơ, chai. Ung thư Gan.  
Lá Gan lớn bằng Trời, cờ bạc táo bạo, nhà cửa tan hoang, vợ chồng ly dị.  

 
Lá Gan lớn bằng Trời, cái gì cũng dám ăn, dám uống.  

Ăn, uống quá độ, Bao tử và ruột làm việc gấp mười lần, ruột thòng, bao tử yếu, ung 

thư ruột. 
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Người lá Gan lớn to bằng Trời, như cao bồi, trộm cướp, dân chơi, tay anh chị, vô tù lại 
sợ Ma.  

 

Người lá Gan nhỏ, cái gì cũng sợ, ăn uống cũng sợ, ma, qủi còn sợ hơn.  
Sợ quá, làm thần kinh mình yếu, tế bào kháng sinh, mình yếu, làm việc gì cũng lúng 

túng.  
 

Cái gì cũng lo sợ, thần kinh mình yếu, lây sang các bộ phận khác, yếu theo, dễ sanh 
thêm bệnh. Bệnh ít, thành bệnh nhiều.  

 
Thời buổi nầy, đàn ông, cũng như đàn bà.  

Có khi đàn bà, còn dữ hơn đàn ông. Lá gan họ như Cọp, Sư Tử Hà Đông.  
 

Đàn ông bệnh gì, đàn bà bệnh đó và ngược lại.   
Bệnh nó lây cả xã hội, cả thế giới.  

Con nít, mới sanh cũng đã mang bệnh.  
 

Hôm nay, mình luyện tạng Gan.  

Luyện được tạng Gan tốt, khoẻ mạnh mới anh hùng.  
 

Có lá Gan to bằng Trời, mà không tu luyện thì uổng, mất đi đức tánh anh hùng và nữ 
kiệt.  

 
Tại sao mình phải luyện tạng Gan, luyện tạng Tim đũ rồi, Tim là chánh? 

 
Bài trước tôi có nói qua và khám phá ra, tất cả con người trên thế gian sanh ra, ngũ 

tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận, không đồng đều, cái lớn, cái nhỏ, cái mạnh, cái yếu, nên 
dễ sanh bệnh. Bác sĩ cũng phải bệnh tim, bao tử, thận, phổi.v.v. 

 
Bao tử quá to, lá Gan quá bạo, làm hư bản thể và khối óc mình. 

 
Mình phải luyện cho năm tạng quân bình.  

 

Lá Gan mạnh bạo, dám làm chuyện nầy, chuyện kia, như mình thấy.  
 

Nhưng chuyện dễ làm lá Gan mạnh bạo, nó lại nhát.  
 

. Thí dụ,  

. Ăn rắn, chuột, chó, mèo, dám ăn.  

. Nhịn ăn thịt, ăn chay lại nhát, ăn chay, cũng là từ bi cho lá gan, bộ ruột, bao tử... 

. Ăn chay, giàu...không lệ thuộc thịt cá, thịt cá có mắc, mình mặc kệ. 

 
. Uống rượu, nóng ruột, hại Gan, tăng áp huyết, tai biến dám uống.  

. Nhịn uống rượu, lại nhát  
 

. Hút cần sa, chích xì ke, bệnh chết, tan gia, bại sản, trộm cắp, dám hút.  

. Nhịn xì ke, nó lại nhát  

 

. Cờ bạc, tan gia, ly dị, đau tim, tai biến, đau bao tử, lại dám.  
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. Nhịn cờ bạc, nó lại nhát 

 
. Trộm cướp, cao bồi, đàn điếm không sợ. Dám làm việc người khác không dám làm.  . 

. Nhưng sợ ma, sợ chuột...  

 
. Dám đánh vợ, dám chửi chồng, lại sợ con dán, sợ rắn, sợ qủi... 

 
. Chuyện xấu gì cũng dám làm. Nhưng chuyện tốt lại không dám.   

 
Lá Gan nhỏ, thì khó khăn làm việc, làm gì cũng sợ, làm gì cũng dễ hư.   

 
Lá Gan, yếu, mình phải luyện, để kháng sinh, tế bào mình khoẻ mạnh, lanh lợi, không 

bị bệnh nhút nhát thần kinh.  
 

Mình đừng có thụ động, bi quan, e ngại là việc đó mình làm không được.  
Việc gì mình cũng tập làm cho quen. Ở đây mình tu, thân, tu tâm, tu điển.  

 
Làm sai, đôi ba lần, cố gắng, NHẪN NHỤC LÀM, SẼ hết sai.  

 

Làm chuyện nhỏ thôi, rửa chén, nấu cơm, cạo mũ, quét rác, nhưng thành công mỹ 
mãn.  

 
Tu cái nầy VĂN MINH LẮM.  

 
Ở đời trần tục, ai cũng có SAI.  

 
Tu sửa cái SAI, là giác NGỘ, là thoát Nạn, thoát Bệnh.  

 
Con người ta, vì TỰ ÁI quá lớn như quả núi, ỷ mình học thức cao, ỷ mình lớn tuổi kinh 

nghiệm hơn người, ỷ mình tài, chức vụ cao, không chịu sai, không chiụ tu sửa, nên 
sanh bệnh, tai biến, ung thư.  

 
Lá Gan mạnh bạo, to bằng Trời, chuyện gì cũng dám làm, đổi mạng.  

 

Nhưng chuyện nhỏ, dễ làm lại nhát.  
 

. Bệnh do tật.  

. Tật hút thuốc, tật uống rượu, cờ bạc, lường gạt, tật nóng nảy, tật lì, làm biếng, tật 

nghĩ xấu, tật tham lam.v.v. 
 

Lá Gan của mình, không có nhỏ, cũng bằng người khác.  
 

Tại vì, rụt rè, nhút nhát, tự ái, tế bào kháng sinh không tập yếu đuối, dễ sanh bệnh.   
 

Tế bào mình không giáo dục, nó sẽ hoang dại, bệnh hoạn. Đòi hỏi cao vọng, lớn gan 
và lì lợm.   

 
Pháp thiền điển quang trường sanh học, mình giáo dục các tế bào ngủ quên.  

Nó sẽ thức tĩnh, khoẻ mạnh và sáng suốt, khi các Bạn thiền và thực hành, những gì tôi 

chia sẽ.  

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 11 
 

 

Các Bạn sẽ có một đời sống mới, hữu vị, khoẻ mạnh, không bệnh hoạn.  
 

. Ngũ tạng xấu, yếu, mình luyện được tốt 

 
. Tế bào kháng sinh yếu, hoang dại, mình giáo dục nó khoẻ mạnh, thông minh 

 
. Tôi khám phá ra, ngũ tạng mình luyện được và tế bào mình giáo dục được 

 
. Bệnh từ ngũ tạng yếu đuối, bệnh từ tế bào, không được mình chỉ dạy 

 
. Tế bào và ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận hoạt động bằng điển quang 

 
. Pháp thiền Vô Vi, hướng dẫn điển quang 

. Điển quang mới giải được trược trong ngũ tạng 
 

. Mình tự học, mình tự giải, mình tự trị căn bệnh của chính mình.  
 

. Bệnh do mình không biết đem vô, bệnh do mình giải ra, mình thực hành phương 

pháp thiền và kinh nghiệm, tôi chia sẽ thì các Bạn sẽ thành công. Không tốn kém gì 
cả, mình chỉ làm thật lòng, làm siêng.  

 
Quý vị ngồi thiền và thực hành thể dục Di Đà, lạy Phật, lạy đứng, lạy nằm, nó 

giúp cho mình giải được bá bệnh. Hút thuốc, cờ bạc, nóng nảy, uống rượu, tim, 
gan, thận, bao tử, tai biến, tò mò, tham lam, ich kỉ, ung thư.v.v. 

 
. Niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ mở đại trí, niệm đi, đứng, nằm, ngồi, 

làm, ngủ..  
. Niệm Phật sẽ trở thành chuyên gia Niệm Phật, professional niệm Phật 

 
. Niệm thầm niệm, không la lô, sẽ đi tới cảnh giới Phật 

. Niệm phải niệm nguyên câu, Nam Mô A Di Đà Phật, không được A Di Đà Phật 
 

. Đây là hồng danh của đức Phật, thể trí của Thượng Đế, quý Bạn phải tôn kính, mới 

vào đất Phật và được Phật độ. Nam Mô có nghiã tôn kính, dạ thưa. 
 

. Quý vị, niệm A Di Đà Phật, không khác nào, kêu tên tộc, người ta, không kính trọng. 
 

. Quý vị, vào hãng xưỡng nhỏ ở trần gian.  
Quý vị tìm ông chủ hãng, quý vị cũng lễ phép, cho tôi gặp giám đốc Nguyễn Thành 

Tâm. Quý vị, đâu dám nói..... Nguyễn Thành Tâm. Người trực cổng, đuổi mình đi.  
 

. Quý vị, muốn gặp thủ tướng hay tổng thống Donal Trump, mình phải lễ phép nói thủ 
tướng Nguyễn Huệ, hay tổng thống Lê Thành Thái, tổng thống Donal Trump.  

 
. Thử hỏi, chính quý Bạn là thủ tướng hay tổng thống, người khác kêu tên. Cho tôi gặp 

NGUYỄN TẤN TRONG, người gát cửa, tống cỗ mình đi.  
 

. Tôi nghe nhiều sư tăng, thâu băng dạy niệm Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.  

. Người khác dạy A Di Đà. A Di Đà.  
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. Quý vị, không biết, niệm theo họ, suốt kiếp quý vị, không được vào cửa Phật.   
  

. Phương pháp thực hành thiền nầy, đơn giản và dễ làm  

 
. Phương pháp thực hành đơn giản là siêu pháp 

 
Mình không tốn công, tốn tiền và tốn sức, kiếm tìm, nó có sẳn 

 
Đường tu có sức khoẻ và đi tới Thiên Đàng đã có người vạch sẳn 

 
Sau đây là bài thơ kinh điển, mời các Bạn nên nghiên cứu  

 
ĐẠI ANH HÙNG  

LUYỆN TẠNG GAN 
 

Nếu chưa nhẫn, ta thời học nhẫn 
Thử một lần, tìm hiểu ra sao... 

Nhẫn cha mẹ, vợ chồng, anh chị 

Nhẫn bạn bè, làng xóm của ta 
 

Xem cho kĩ, sau khi hành nhẫn 
Coi mọi người, đối xử ra sao... 

Gang, sắt cứng, cũng nhờ đốt nấu 
Tánh anh hào, đại nhẫn, từ bi 

 
Nếu chưa nhẫn, thì ta hảy thử... 

Nhục một lần, nhục nửa vinh hoa 
Đức hạnh lớn, ta đừng từ chối 

Đại anh hùng, Phật tánh ở ta 
 

Bằng hữu 
Thành Lợi Lê 
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HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC  
LUYỆN ĐƯỢC 

 

TIM, GAN, MÁU, TÂM THÂN QUÂN BÌNH 
 

TRƯỚC KIA TÔI BỆNH HOẠN BỐN MUÀ 
 

 

 
 

Đo áp huyết, số chỉ bình thường cực siêu 
 

MÁU LUYỆN ĐƯỢC 
 

Máu cũng chứng minh được THAM SÂN SI, ĐỘNG LOẠN 
Máu chứng minh trình độ tu hành 

 

 

 
 

Tim khoẻ thì mình có thể hoạt động tốt 
Tim luyện được 

Hình nầy, con chạy bộ 12.370 km. trong hai năm rưởi.  
Vòng quanh trái đất 40.000 km 

 

 
 

Tim phổi khoẻ, lặn một hơi xa 49m.  
 

Ở lâu dưới nước 2 tiếng không biết lạnh,  
Nước lạnh 20 độ 

 

 

 

 
 

Luyện Kim Cang 
 

Tánh mạng song luyện, đời đạo song tu 
Tâm, Thân, Điển quân bình 

 
Trước kia tôi, bệnh bốn muà, khi thời tiết thay đổi 

 

 

 
 

Chửa bạn đạo, bệnh bướu ung thư, to bằng nắm tay,  
hết 90% miễn phí 

 

 
 

Chứng thực điển quang sức khoẻ và trí tuệ 
Vô Vi cũng như Hữu Vi 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 
 

 
 

 

HVIS VI ØNSKER VERDEN FOR EVIGT 
 

Vi må ikke tage varer eller land fra de 
andre lande  

Folk får meget lidelse af det 
Derfor må vi ikke gøre det 
Trætte af grådighed og kede af det 

 
Selve verden er blevet syg 

Gud beklager, at vi ikke er fornuftige 
Spørg hvem og ingen svarer, oh min 
Gud! 

Vi er sure på os selv grundet sygdommen 
og siger det bare er Gud skyld 

 
Omverdenen får mange katastrofer 
Vi lever på i et uheldigt sted 

Der er ikke velfærd mere 
Selvom vi har mange millioner i banken 

 
Medicin hjælper ingen ting 
Sygdom og helbred er blevet værre og 

værre 
Find os en energi meditation og studér 

den 
Den kan hjælpe os selv og forhindrer 
hurtigt sygdommen 

 
På en eller anden måde må vi 

genopbygge 
Kroppen er ren og smuk og lever i fred 
Vi skal sørge for os selv og tage hensyn 

til de andres liv 
Man må ikke tage varer eller land fra de 

andre 
 
Hvis vi forsætter med at være, som vi var 

Så bliver vi til et spøgelse uden sjæl 
Hvis vi ønsker verden for evigt  

Må vi ikke tage varer eller land fra de 
andre lande 

Thanh Loi Le 

 

Nếu mình muốn Thế Giới Sinh Tồn 
 

Mình đừng nên lấy đất người 
Người ta khổ cực, làm ra đất lành 

Thế nên mình đừng có giành 
Tham chi cho mệt, thân mình buồn đau 
 

 
Tình đời sẽ bị bệnh đau 

Thần Tiên trách móc, tại sao lắm lời 
Hỏi ai chẳng biết than Trời! 
Trách sao mình bệnh, tại Trời chẳng 

thương 
 

 
Cuộc đời sẽ gặp tai ương 
Sống trong lộn xộn, cửa nhà tan hoang 

Cuộc đời sẽ hết giàu sang 
Mặc dù bạc tỉ cất, trong ngân hàng 

 
 
Thuốc thang cũng chẳng giúp gì 

Bệnh càng bành trướng, sức càng giảm 
thêm 

Mau về tầm lấy phép tu 
May ra ngăn được, bệnh tình giảm mau 
 

 
Đường nào cũng phải dồi trau 

Thân người thanh sạch, sống trong thái 
bình 
Ai ai cũng phải vì tình 

Hy sinh đừng có, lấy đồ người ta 
 

 
 
Nếu mà mình cứ cái ta 

Con người mình sẽ, thành ma không hồn 
Muốn cho thế giới sinh tồn 

Con người đừng có, lấy đồ chúng sinh 
 

Thành Lợi Lê 
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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.  
 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 TRỬ 

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 

 Diệt Ung Thư 

Luyện máu, luyện điển, tánh vía, diệt ung thư 

Luyện gan, giáo dục tế bào, diệt tai biến, ung thư luyện tánh anh hùng, 
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