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SỐ 399 NGÀY 21  THÁNG 11 NĂM 2022 

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. 

 

TIẾN THIÊN ĐÀNG 
 

Kệ 
 

  THIÊN đàng thức tĩnh, luyện tánh linh 

  ĐƯỜNG lên thượng giới, đã kính trình 
  HỮU duyên tương ngộ, thiền điển Phật 

  LỘ trình thẳng tiến, đến tây phương 
 

Kính bái  

Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

 Siêu Pháp Soi Hồn 
Thành Lợi Lê 

 

 

NGHỊCH THẾ GIAN 
 

Kệ 
 

   NGHỊCH đời tu đạo, rõ huyền vi 

   CẢNH tạm nhơn gian, học tiến trình 
   THẾ giới bây giờ, tranh hổn chiến 

   GIAN nan khổ cực, bệnh thân, tâm  
 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

Đời Đạo song tu, tánh mạng song luyện,  
phước huệ song hành 

Thành Lợi Lê 
 

 

 
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. 
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3169. Hỏi. Ai tạo ra Thế Gian, Thế Gian là gì? 

3170. Hỏi. THAM THÌ THÂM, THÂM là sao ?  

3171. Hỏi. Tu không hiểu tu là sao? 

3172. Hỏi. TU KHÔNG, SẼ HIỂU LÀ SAO?   

3173. Hỏi. Chơn Như là gì ? 

3174. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì ? 

3175. Hỏi. Phương pháp siêu đẳng? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/11/2022 
 

3169. Hỏi.  Ai tạo ra Thế Gian, Thế Gian là gì, sao người ta ác mộng ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Ngoài Thượng Đế ra, không có ai, tạo được Thế Gian. Ngài lập ra ba cõi, Thiên 

Đàng, Địa Ngục và Thế Gian. Để giúp cho con người biến hoá, có đời sống văn minh.  
 
Văn minh là sống thọ, không bệnh tật, không chiến tranh, không tham vọng.  

 
Hiện giờ nói văn minh, chứ tham lam, chết non, bệnh tật, Covid, chiến tranh giành giựt, từ đời 

lẫn đạo.  
 
Ngài biết rõ, Ngài làm gì và làm sao để tạo nó. Ngài tạo thế gian để cho con Ngài học. Học mới 

tiến hoá. Còn không học thì sa địa ngục.  
 

Ở Thế gian, Bạn đi học, Bạn thông minh. Nhưng cái thông minh của Thế gian, người ta phát 
triển trong đất đá, tiền, tình, danh vọng. Nhưng đất đá, tiền, tình, danh vọng là giả.  
 

Đất, đá, làm mình giàu, danh vọng làm mình oai. Cái giàu, cái oai làm mình THÍCH.  
 

. THÍCH là THAM. Tu không hiểu tu.  

. THAM thì THÂM. THÂM vào máu. Máu là điển.  
 

Tôi thường nói, tiếng VN siêu phàm, người VN tu pháp thiền VN, tu tiếng VN. Mau giải thoát. 
 

Người ngoại quốc muốn tu giải thoát, nên học tiếng VN. Tôi có viết 22 mẩu tự tiếng Việt, giúp 
người tu khoẻ mạnh và giải thoát. Các Bạn xem lại.  
 

. Thế gian, nó là giả. Có giả, Bạn mới tìm chân.  
 

 
Kệ  

 
THẾ giới loài người, có thế thôi 
GIAN nan khổ cực, khóc tranh tài 

GIẢ dạng tu hành, tu không chánh 
TẠM nhốt linh hồn, cõi u minh   

 
 
 

 

 
 

Uống thuốc Phật (hít thở điển quang) phục hồi ngũ tạng  

 

Odense, ngày 13/11/2022 

 
3170. Hỏi.  THAM THÌ THÂM, THÂM là sao ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tiếng VN siêu phàm. Thâm là chất điển, thâm vào máu, máu đỏ biến thành 
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máu đen cả ngàn năm.  

 
Mình xét nghiệm máu và đo máu sẽ hiện ra. Đo máu, biết trình độ tu. Máu là điển.  

 
Tiếng VN siêu phàm, tu mau giải thoát. 
 

THÍCH là THAM, THAM thì THÂM, THÂM thì ĐỘC. ĐỘC sanh ÁC.  
 

. ĐỘC ÁC bắt nguồn từ cái THÍCH. Con người, thế giới chiến tranh là từ cái THÍCH mà ra.  
 
. Buông cái THÍCH thì tu giải thoát. Dễ gì buông.  

 
Máu đỏ, biến thành máu đen, cả ngàn năm. Chỉ có điển Phật, mình mới tẩy sạch.  

 
Mình phải dẹp bỏ TỰ ÁI. Tự ái là điển đóng cục, không thông. Làm cho mình khó chịu, bệnh tật.  
 

Phương pháp tốt, giúp mình tu giải thoát, mấy ngàn năm. Người ta tu dùm.  
 

. Thân người khó được, bảy ức niên, mình mới thành người.  

. Pháp tốt khó tầm,  

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

 

 
Kệ 

 
Muốn tu giải thoát thế gian 

Con nên tẩy sạch, máu đen trong người 
Nhanh chân dụng lấy pháp thiền 
Tu thân, tu điển, tu tâm, quân bình 

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

 

 
 
Tranh sơn dầu 40-60, cảnh đêm trăng, hồi xưa nhớ 

VN, tôi vẻ 1981 
 

Odense, ngày 14/11/2022 

 
3171. Hỏi. Tu không hiểu tu là sao ?  
  

Đáp: Dạ thưa. Bên trên, tôi có giải thích. Tiếng VN siêu phàm, mình tu thiền, Pháp Vô Vi điển 
quang trường sanh, mau giác ngộ và giải thoát. Tu phải có trình độ điển quang.  

 
Pháp tu, nhưng không có điển Phật, Bạn tu ngàn năm cũng không tiến bộ.  
 

Pháp nầy của Trời Phật ban. Bạn tu mau tiến bộ.  
 

Ví dụ, giải thích chữ TU.  
 
. TU là HỌC, thì đâu có gì rườm rà, vẻ chuyện cúng váy, đốt nhang, mình nghe, mình đọc, mình 

thấy, mình hành.  
 

. TU là HÀNH, hành những gì của Phật truyền thì sẽ giác ngộ.  
 
. Truyền Vô tự chân kinh. Thực hành sẽ hiểu. 

http://www.voviland.com/


4 
 

 

. Văn minh Phật pháp, dạy cho mình văn minh, tiến bộ.  
 

 
Kệ 

 
THỰC tế thiền tu, sống thọ dài 
HÀNH trình tiến hóa, mở tánh linh 

KHOA nầy tu luyện, điển Di Đà 
HỌC trong bản thể, tự cứu ta 

 
 

 

 
 

Nhức đầu kinh niên 
Tôi chửa miễn phí, khuyên người ta tu thiền, cho hết bệnh 

 
Bệnh do trược 

 

Odense, ngày 15/11/2022 
 
3172. Hỏi. TU KHÔNG, SẼ HIỂU LÀ SAO ?  

 
Đáp: Dạ thưa; Danh từ TU KHÔNG nầy, khác cái ví vụ câu trên. Ví dụ, câu trên là, tu nhưng 

không hiểu tu, có nghĩa là tu không giác ngộ, tu ngu, tu mù.  
 

Ví dụ câu, TU KHÔNG, sẽ hiểu có nghĩa là mình trở về với BẢN LAI DIỆN MỤC MÌNH LÀ CHƠN 
NHƯ.  
 

Nhưng Bạn phải áp dụng và thực hành, sẽ mở ra cảnh giới bên trên.  
 

Tôi có làm bài kệ, nói về vần K, Bạn đọc nghiên cứu.  
 

 
Kệ 
 

Đây là mẫu chữ vần K 
Chư Phật thường dụng, chữ KHÔNG giải 

sầu 
Đi tu Phật phải đối đầu 
Chữ KHÔNG là chánh, nối vòng thiên Cơ 

 
 

 

 

 
 

Tâm, thân, điển quân bình 
 

 

 
Odense, ngày 16/11/2022 

 
3173. Hỏi. Chơn Như là gì ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Ở thế gian là tạm, là giả. Tiền, tình, danh, vọng là giả. Cái gì có cũng cuốn trôi.  
 

Giả Bạn mới tu.  
 
Tu Bạn THỰC HÀNH BUÔNG cái GIẢ, áo mão, lòi ra CHƠN NHƯ.  

 
. Chơn như là vàng RÒNG thì Bạn biết VÀNG GIẢ. Tu danh, tu đội lốp.  

. Con mắt, đệ tam thần nhãn xuất hiện giữa trán. Bạn thấy ngạc nhiên, kinh hồn, sự thật có con 
mắt thứ ba.   
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. Người ta vẻ và đăng trên mạng, hình không đúng.  
 

. Để tôi diển tả một bài kệ, cho Bạn nghiên cứu.  
 
. Nhãn thần hiện giữa trán ta 

. Không nghiên, tả, hữu, thẳng đường hư không 

. Nhìn vào vạn vật hữu duyên 

. Hiện ra vũ trụ, muôn màu đẹp xinh   
 
. Vũ trụ là vạn vật và Bạn là vũ trụ.  

 
. Người tu đạt vàng RÒNG, mình phải qua cơn THANH LỌC ĐIỂN QUANG.  

 

 

Kệ. 
 
CHƠN kinh Pháp Phật nhiệm mầu 

NHƯ Lai Phật Tổ, thanh truyền điển quang 

LÀ âm dương hội, thân hành 

PHẬT không còn Phật, Như Lai pháp mầu 

 
 

 
 

 
 

Lúc trẻ, tôi bệnh bốn muà 
 

 

Odense, ngày 17/11/2022 
 

3174. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì? 
 
Đáp: Dạ thưa; Siêu khoa học là luyện ngũ tạng khoẻ mạnh, tim, gan, tỳ, phổi, thận. 

 
Siêu khoa học là luyện được máu xấu, thành máu Phật.  

 
Siêu khoa học là giáo dục tế bào ung thư, thành tế bào nguyên thủy.  
 

Siêu khoa học là trực tiếp ngay trung tâm bộ đầu. Bệnh từ tâm sanh ra.  
 

Vị dụ, bệnh stress, tham danh... 
 
Siêu khoa học là người dốt thành thông minh.  

 
Bạn là thợ mộc, thợ may, ăn cướp tu cũng thành.  Điển quang, pháp Phật giúp mình thành, 

không tụng kinh, không cúng Phật.  
 
Siêu khoa học là có thể sống lâu trăm tuổi và hơn 

 
Siêu khoa học là giải thoát bệnh, tim, cao máu, stress, ung thư, tai biến.... 

 
Bệnh từ điển trược sanh ra. 
 

Văn minh Phật pháp là dùng điển quang pháp Phật, giúp cho con người tẩy sạch chất trược trong 
người và tiến thiên đàng.   

 
Siêu khoa học là giúp con người sống lâu trăm tuổi. Người VN may mắn.  
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Ông Trời cho con người sống trăm tuổi thọ. Nên có câu chúc thọ, Trăm năm hạnh phúc, răng 

long đầu bạc. Nhưng mình phải tu luyện ngũ tạng, điển quang, không nên cầu xin, không làm.  
 

Tu luyện ngũ tạng mới khoa học, cầu xin, đốt nhang, cúng Phật là mê tín.  
 
Cầu xin, không làm, Phật Trời Chúa không có ban.  

 
Nếu Trời Phật Chúa ban cho thọ lâu, là Trời Phật Chúa, tiếp tay cho mình làm biếng, khỏi tu. 

 
Trời Phật Chúa ngu à... 
 

Mình có ngũ tạng, mình phải luyện khoẻ mạnh thì sống lâu. Việc thực hành tu luyện là khoa học.  
 

Khoa học có nghĩa là thực hành.  
 
Bệnh từ ngũ tạng sanh ra. Bệnh từ di truyền ngũ tạng, máu huyết.  

 
Làm bác sĩ, cao tăng, quyền uy, cũng phải yếu tim, stress, tai biến, ung thư. Bệnh từ trược. 

 
Tu thiền điển quang giải trược, sống lâu. Tu mới văn minh. 

Văn minh là không trộm cướp, chiến tranh, giành giựt.  
 
Hiện giờ còn chiếntranh, giành giựt, từ nhà, ra đường. Nước nầy chiếm nước kia.  

Nói văn minh, nhưng còn chiến tranh, trộm cướp, bệnh tật, chết non.  
 

Văn minh là không tham danh, khoẻ mạnh, sống lâu, ít bệnh tật, không vi trùng Covid, không 
chiến tranh.  
 

Tu thiền văn minh, không tu thiền, mai mốt chết, đi ăn xin. Một lời kinh không hiểu.  
 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
TU tâm, thân, phải thực hành 

THIỀN trong thanh tịnh, để tầm tánh linh 
VĂN minh pháp Phật thực hành 

MINH đời quán đạo, thực hành chơn tâm  
 

 

  
 

Thật giả, phân minh, con người nay sống mai chết 
 

Tim, khoẻ mạnh, tu thiền mình luyện được 

 

 
Odense, ngày 18/11/2022 
 

3175. Hỏi.  Phương pháp siêu đẳng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Phương pháp siêu đẳng là phương pháp đơn giản, của Phật truyền.  
 
Không có bắt mình, tụng kinh, cúng Phật, đốt nhang.  

Bạn làm 3 phương pháp dưới đây bạn sẽ khai mở tâm, lẫn thân và trị bá bệnh.  

Tâm thì sáng suốt, thân thì khoẻ mạnh, tránh bệnh tật, sống lâu và giải thoát.   

http://www.voviland.com/
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Tu không có gì khó, biết cách tu, thì dễ thành đạt.  

1. Tâm pháp, thiền soi hồn và niệm Phật  (Tâm dược, trị tâm bệnh) 

2. Hít thở điển quang, Uống thuốc Phật  (Giải độc tố, bồi bổ ngũ tạng) 

3. Thân pháp, thể dục Di Đà, lạy Phật  (Đã thông kinh mạch, sống thọ)  

. Phương pháp thiền, soi hồn, niệm Phật, uống thuốc Phật, hít thở điển quang, lạy Phật, Bạn xem trong phương pháp 

thiền. www.voviland.com   

 

 
Kệ 

 
Tu thiền cuộc sống sẽ, an yên 
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hoà, trong cuộc sống 
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 

 

 

 
 

Khi xưa tôi bệnh bốbn muà, điển nó làm mình tươi khoẻ 
 

 

 

 
 
Thể dục Di Đà, lạy nằm trị bá bệnh, tim, cao máu, đau 
lưng, cờ bạc, uống rượu, nóng tánh, ung thư... 

 

 

 
 

Mỗi sáng, mình lạy 8 lạy, trị bá bệnh  
 
 

 

SIÊU PHÁP  
Tâm Pháp, Thân Pháp  

Thể dục Di Đà Trị Bá Bệnh 
 

Tim, cao máu, đau lưng, nhức mỏi, cờ bạc, rượu chè, nóng tánh, ung thư... 
 

. Một lạy, tạ ơn Trời 

. Hai lạy, tạ ơn Đất 

. Ba lạy, tạ ơn Phật, Tổ, Thầy 

. Bốn lạy, tạ ơn, Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ 

. Năm lạy, tạ ơn những người giúp đỡ và dạy dỗ ta, dù là kẻ thù 

. Sáu lạy, tạ ơn, chư vị Bồ Tát ( thức ăn ) 

. Bảy lạy, con xin, sám hối, ăn năn kiếp làm người, mình là một tội hồn chưa hoàn tất 

. Tám lạy, cầu mong vạn vật TRONG BẢN THỂ MÌNH thái bình THANH TỊNH,  
Nam Mô A Di Đà Phật 
  

Một pháp cho tất cả pháp, THỂ DỤC DI ĐÀ LẠY PHẬT LÀ TÂM PHÁP VÀ THÂN PHÁP  
 

SIÊU PHÁP, ĐƠN GIẢN DỄ LÀM, KHÔNG TỐN TIỀN  
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MỖI LẠY, MÌNH NIỆM PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 

NHIỀU NGƯỜI KHOẺ MẠNH HẾT BỆNH 
 
SAU NẦY, BẠN LỚN TUỔI, KHỎI CHỐNG GẬY, KHỎI ĐI XE LĂN 
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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 

 

 

CHỨNG THỰC ĐIỂN TÂM THÂN 

 
Sau khi thiền đạt, ĐIỂN, TÂM, THÂN 

Chứng minh thực tế, rất rõ ràng 

Pháp giúp con người, thay đổi hẳn 
Hành thiền giác ngộ, điển tâm minh 

 
Thành Lợi Lê 
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TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG 
 
TÔI có tình yêu, rất mặn NỒNG 

THAM thiền nhập định, điển khai THÔNG 
CÙNG chung hoà nhịp, trong vũ TRỤ 
THANH nhẹ bền lâu, mỗi thức VÒNG 

 
 

Vĩ Kiên  
Lương Sĩ Hằng 

TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG 
 
TÔI sống thiền tu, điển mặn NỒNG 

THAM tòng khổ cực, xuất thần THÔNG 
CÙNG nhau sinh tử, trong vũ TRỤ 
THANH điển Trời ban, thức một VÒNG 

 
Vô Vi Man 

Lê Thành Lợi 
www.voviland.com 
 

#vovi #vtv24 #phatphap #thienvovi  
 
 

 

 

 

 

         Thiền Gia Lê Thành Lợi 
 

 

LUYỆN NGŨ TẠNG KHOẺ MẠNH, NGỪA ĐAU BAO TỬ VÀ UNG 

THƯ RUỘT 

TAM ĐẠI SỰ, ĂN, NGỦ VÀ BÀI TIẾT 

TRÆN ORGANER 

UNDGÅ MAVESÅR OG TARMKRÆFT 

 

De tre største og vigtigste ting for 
mennesker er spisning, søvn og 

afføring.  
 
Tidligere har jeg delt med jer, hård mave, 

 

Tam đại sự, cái quý nhứt của con 
người, ăn, ngủ và bài tiết 

 
Bài trước tôi có chia sẽ, trị táo bón, đau 
bụng, xìn hơi.v.v. 

http://www.voviland.com/
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mavesår, maveluft og meget mere.   

 
I dag dyrker vi tarm og mavesæk. Det 

kan vi godt træne.  
 
I mange år har vores mave og tarm 

bestået af hundrede giftige stoffer, såsom 
kyllingekød, and, oksekød, slange, 

hundekød, spiritus, øl o.s.v. ( I tidligere 
liv var der gift i blodet, arvet fra 
generation til generation).  

 
Vores mave og tarm har vænnet sig til de 

giftige ting.  
 
Vi spiser kylling, and, slange, hundekød 

og drikker spiritus og øl.  
 

Køds energi holder sig inde i vores blod.  
Det gør os hidsige, grådige, misundelige, 

sure, egoistiske o.s.v.  
 
Når dyr bliver slået ihjel, græder de. De 

bliver vrede og sure på dem, der slår og 
dem, der spiser dem.  

 
Vi spiser, men vi kan ikke opløse de 
aggressive energier fra kød af. De dårlige 

energier fra kød er stadig i vores krop.  
 

Nogle har rigtig tunge energier fra kød og 
hænger fast i dyrs vaner.  
 

Så som hund, ko, vandbøffel, hest, 
gedebuk, slange med flere.  

 
Vi kan tydeligt se på nettet nogle 
personer, som gør anderledes ting 

ligesom hunde, tigre, grise med flere.  
 

Vi spiser mange slags farlige stoffer fra 
dyr og kemikalier, så det ligger i vores 
krop.  

 
Vi bliver kraftige og høje på grund af 

kylling, ko, gris, hund med flere.  
 
Vi mediterer med lukkede øjne og kan se 

det hele.  
 

Kylling, ko og gris er også ramt af 
influenza og giver det videre, ligesom 

mennesker gør.  
 
For eks. sygdomme i hjerte, lever, mave, 

lunger, nyre, blod m.m.  

 

Hôm nay mình luyện đường ruột, bao tử. 
Bao tử, bộ ruột mình có thể luyện tốt.  

 
Trước kia mấy chục năm, bao tử và bộ 
ruột chứa trăm thứ đồ độc, gà, vịt, bò, 

rắn, thịt cầy, rượu, bia.v.v.  
 

(Tiền kiếp cũng đã chứa độc tố, trong 
máu huyết).  
 

 
Bao tử và bộ ruột mình nó quen mấy cái 

chất kịch độc.  
 
Mình ăn gà, vịt, bò, rắn, thịt cầy và uống 

rượu, bia.  
 

Chất điển cuả thịt, nó ẩn trong máu 
huyết mình. Làm cho mình, hung hăn, 

tham lam, ghanh ghét, giận hờn, ích 
kỉ.v.v. 
Khi con thú, bị giết, nó khóc. Nó hận, nó 

giận, người giết, kể cả người ăn.  
 

 
Mình ăn vô, mình không giải nó ra, chất 
điển thú, nó nằm y, trong cơ thể mình. 

  
 

Có người chất điển thú nặng quá, mang 
tánh thú.  
 

Như là chó, bò, trâu, ngựa, dê, rắn .v.v.  
 

 
Quý vị coi trên mạng, cũng thấy, những 
người có hành vi giống chó, cọp, heo.v.v. 

 
 

Mình ăn mấy thứ độc của thú, thì nó nằm 
trong da thịt mình.  
 

Mình to, lớn bự ra là do DA THỊT của GÀ, 
BÒ, LỢN, CHÓ v.v.  

 
 
Mình nhắm mắt, tham thiền thấy hết.  

 
 

Gà, Bò và Lợn cũng bệnh cảm cúm, di 
truyền ung thư như mình. 

 
 
Ví dụ, Gà, Lợn bệnh Tim, Gan, Tỳ, Phế, 

Thận, máu huyết.v.v.  
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Læger kan ikke kontrollere det.  
 

Vi spiser sygdoms kød og bliver syge 
uden at vide det.  
Desuden er kylling, ko og gris meget 

beskidte, og de bliver vasket kun en gang 
i livet, før de dør.   

 
Vi mennesker tager bad hver dag og er 
stadig beskidte. Modsat kylling, and, ko, 

gris med flere.  
 

. Sygdomme er forårsaget af vores mund 

. Sygdomme er forårsageret af vores ikke 
tro, og at vi ikke træner mavesæk og 

tarme godt.  
 

Tidligere har jeg sagt, at du er en lærer.  
Du behøver ikke nogen, der underviser 

dig.  
 
Du underviser dig selv, du er en lærer og 

du behøver ikke at finde andre lærere.  
 

. Nu kan du lære dig at være vegetar og 
opdrage cellerne i din mave til at spise 
vegetarisk også.  

 
. I mange år har vi ikke opdraget 

cellerne, dyrket mavesækken og 
tarmene.  
 

Vi lader cellerne sove, og de bliver 
svagere, hidsige og får kræft.  

 
Hvorfor er mavesækkens og 
tarmenes celler hidsige?  

 
Hidsighed er, når celler ser dårlig mad og 

glæder sig over god vin og smukke piger 
m.m.  
 

Grunden er, at vi ikke træner mavesæk 
og tarme, fordi der ikke er nogen, der 

ved det.  
 
At dyrke organer er meget specielt og 

nyt.  
 

Folk, som ikke tror og ikke dyrker 
organer, vil få svagere mavesæk og 

tarme, når de bliver ældre.  
Ældre og gamle mennesker spiser meget 
lidt mad og får hård mave og tarm kræft.  

 

 

Bác Sĩ, không có kiểm hết.  
 

Mình ăn nó, mình bị bệnh không hay.  
 
Vả lại, gà, bò, lợn dơ, bẩn, tắm một lần, 

trước khi chết.  
 

 
Con người tắm mỗi ngày còn dơ, hôi thúi, 
huống chi con gà, vịt, bò, lợn.v.v. 

 
 

. Bệnh là do cái miệng. 

. Bệnh là do mình không tin, Bộ Ruột, 
Bao Tử luyện được.  

 
 

Hôm trước tôi nói, Bạn là thầy.  
Bạn không cần ai dạy. 

 
 
Chính Bạn dạy Bạn thì Bạn là Thầy, 

cần chi đi kiếm Thầy.  
 

. Bây giờ, Bạn nên dạy Bạn ăn chay, giáo 
dục các tế bào trong Bao Tử ăn chay.  
 

 
. Rất nhiều năm mình không giáo dục tế 

bào trong bao tử và không luyện đường 
ruột.  
 

Mình để nó ngủ quên, sanh ra yếu đuối, 
giận hờn và bệnh ung thư.  

 
Tế bào, bao tử và ruột giận hờn là 
sao?.  

 
Giận hờn là nó thấy đồ ăn dở, chê...thấy 

rượu ngon khen, thấy gái đẹp khoái.v.v.  
 
 

Sỡ dĩ mình không luyện Bao Tử, Bộ Ruột 
là không có ai biết. Mình không có nghe 

ai nói.  
 
Tập luyện ngũ tạng đặc biệt và quá mới.  

 
 

Những người không tin, không luyện, về 
già, BAO TỬ VÀ BỘ RUỘT YẾU.  

 
Người già, lớn tuổi ăn ít và bị táo bón và 
ung thư ruột.  
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På dette tidspunkt skal vi tro rigtigt på 

den forklaring, at vi kan træne organer 
og få god energi. 

 
Når vi tager Buddhas medicin ( såsom 
vejr træknings metode) flere gange om 

dagen, kan energi fra mavesæk og tarme 
udvikle sig godt.  

 
Så får vi god afføring, tisser godt, spiser 
sundt, sover godt og får et smukt sind.  

 
Mange har fået det godt efter at lære Vo 

Vi energi meditations teknik.  
 
Jeg vil guide jer, så vi kan få de tre 

største ting såsom spisning, søvn og god 
afføring. Vi lever rigtig længe med det 

der.  
 

Vi har rigdom, men vi kan ikke spise og 
sove. Vi har problemer med afføring, og 
livet slutter.  

 
. Spisning skal vi også lære 

. Hvis vi ikke kan lære det, siger mange, 
at vi bliver munke, der kun studerer mad.  
 

Da jeg var ung i 1980, hjalp jeg en præst 
med at spise vegetarisk.  

 
Den gang spiste præsten altid kød og 
drak vin, tænkte slet ikke vegetarisk.  

 
Det tog omkring et år, så vågnede han op 

og takkede mig. Det er for 40 år siden. 
Præsten er 80 år gammel nu og mister 
hukommelsen.  

 
Når vi får demens, kan vi ikke finde vej til 

Himlen.  
 
Vi skal lære at komme i Himlen, før vi 

dør. Hvis vi ikke gør det, vil vi komme i 
helvede. Det er en ærlig forklaring.  

 
Helvedet er på jorden og vi fortsætter 
med at være præst, munk, bandit, 

alkoholiker m.m. 
 

På jorden skal vi lære energi meditation 
og komme i Himlen, hvor der er Jesus, 

Buddha og Skaberen.  
 
Skaberen sender os til jorden for at lære 

menneskelig religion. Det har jeg fortalt 

Lúc nầy mình tin lời giải thích, mình có 

thể luyện được ngũ tạng và điển quang 
tốt.  

 
Khi mình luyện, uống thuốc Phật (hít thở) 
nhiều lần trong ngày thì gia tăng điển 

năng trong Bao Tử, Bộ ruột, khoẻ mạnh. 
 

 
Mình đi đại tiện tốt, tiểu tiện thông và ăn 
ngon, ngủ ngon và tâm thần sảng khoái.  

 
Nhiều người thực hành đã đạt, sau khi 

học pháp môn Vo Vi điển quang trường 
sanh học.  
 

Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị, đạt được 
TAM ĐẠI SỰ, ĂN, NGỦ, ỈA, ĐẠI TIỆN. Đạt 

được cái nầy là trường thọ.  
 

Giàu, nhưng không ăn được, ngủ không 
yên, đại tiện không được là tiêu đời.  
 

 
. Ăn mình cũng phải học 

. Ăn mà mình không học, người ta nói 
TĂNG U, TU ĂN, tu uống.  
 

Lúc tôi còn trẻ, năm 1980 tôi có giúp một 
ông Cha nhà thờ ăn chay.  

 
Hồi đó Cha tu, ăn thịt, uống rượu, không 
bao giờ nghĩ ăn chay.  

 
Sau một năm, ổng giác ngộ và cám ơn 

tôi, cách đây 42 năm hơn. Ông cha cũng 
82 tuổi, giờ thì lãng trí.  
 

 
Khi mình bị lãng trí thì không biết đường 

về Thiên Đàng.  
 
Còn sống mình phải học tu lên Thiên 

Đàng, trước khi mất. Lời thành thật nói. 
Nếu mình không tu là sa vào địa ngục.  

 
Địa ngục là trần gian và mình tiếp tục 
đầu thai, làm cha, thầy, lưu manh, uống 

rượu.v.v. 
 

Ở trần thế, mình tu luyện thiền điển 
quang sẽ về Thiên Đàng, nơi đó có Chúa, 

Phật và Thượng Đế.  
   
Ngài cho mình xuống thế gian để học đạo 

làm người nhơn lành.  
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før til gode mennesker.  

 
På jorden har vi mange gode religioner. 

Mange har gode religioner, men de 
studerer ikke religioner godt nok. 
 

De udnytter religioner og får høj status.  
Religioner er gode, men de bliver brugt 

ondt.  
 
Hvis vi ikke kan lære at spise ordenligt, 

kan vi ikke lære at undervise andre.  
 

Der er mange, der tænker på at spise 
god mad og drikke god vin.  
 

Ved at meditere og tage Buddhas 
medicin, spise vegetarisk og sige Nam Mô 

A Di Đà Phật opdrager vi mave - og tarm 
celler til at blive raske og gode.  

 
Efter spisning skal vi sige tak til Gud og 
håbe på, at væsener får fred og ro i 

kroppen.  
 

Mad er Gud og energi hjælp fra vores 
forfædre.  
 

Sig 3 gange i sindet Nam Mô A Di Đà Phật 
og tak for mad og tak til Gud.  

 
Ved at træne mavesæk og tarme bliver vi 
ikke demente.  

 
Vi spiser sundt, sover godt og lever 

smukt.  
 
Det er sandt, at religion ligger i spisning. 

 
Når vi spiser, siger vi i sindet ordene: 

Nam Mô A Di Đà Phật.  
 
Lidt efterhånden anerkender du, at 

Buddha er i sindet.  
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 

 
Thế gian mình có rất nhiều đạo. Đạo 

nào cũng tốt, nhưng người tu đạo 
không tốt.  
 

Họ lợi dụng đạo và cầu danh. 
Có nhiều đạo rất tốt, mang danh chánh 

đạo, nhưng mà họ thành tà đạo.  
 
Nếu ăn, mà mình tu không xong, làm 

sao mình dạy đạo người khác.  
 

Nhiều người tu, nghĩ ăn cho ngon và uống 
rượu VIN cho đã. 
 

Tập thiền thở, ăn chay và niệm Phật  
là mình dạy tế bào Bao Tử và luyện Bộ 

Ruột khoẻ mạnh.  
 

 
Sau khi ăn mình nên niệm Phật cám ơn 
Bồ tát và cầu cho chúng sanh trong bản 

thể bình an và thanh tịnh.  
 

Thức ăn là Bồ Tát và luồng điển của cửu 
huyền thất tổ cứu độ mình. 
 

Thầm niệm ba lần, Nam Mô A Di Đà Phật 
cám ơn thức ăn và Bồ Tát.  

 
Luyện Bao tử, Bộ ruột, mình không có 
lãng trí.  

 
Mình ăn bổ, ngủ ngon, sống đời thanh 

thản.  
 
Chắc chắn điều đó có thật, Đạo trong bửa 

ăn. 
 

Khi mình vưà ăn, mình vừa niệm Phật.  
 
 

Từ từ, Bạn sẽ ngộ, Phật trong tâm.  
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 

Cảm tạ quý Bạn hiền ủng hộ 

Những gì tôi chia sẽ là sự thật để giúp cho mình hiểu thêm về ngũ tạng và mình luyện tập cho 

có sức khoẻ. Nếu có gì thiếu xót, mong quý Bạn hiền thông cảm.  
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Sức khoẻ quý hơn vàng. Người có vàng, nhưng không có sức khoẻ, ngũ tạng suy đồi thi cũng 

mất đi hạnh phúc. Mình tập luyện thường xuyên mỗi ngày, để tránh vào bệnh viện. Phương 

pháp nầy siêu đẳng, điển quang giúp cho ngũ tạng Bạn khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.  

Người ta cũng phiền hà tôi, khi tôi phát biểu, người tu thiền điển quang, luyện ngũ tạng có thể 

sống trăm tuổi thọ và hơn.  

Sự thật Bạn và người tu thiền điển quang có thể luyện và bảo trì ngũ tạng khoẻ mạnh. 

Bệnh từ ngũ tạng sanh ra.  

May mắn cho người VN. Ông Trời Thượng Đế, ban cho người VN, sống thọ trăm tuổi, nên dân 

gian có câu chúc, Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.  

Nhưng mình phải tu luyện, tâm, thân và ngũ tạng. Tu luyện mới khoa học. Ngồi không, cúng, 

cầu xin Trời Phật ban là không khoa học.  

Tôi tu KHOA HỌC DI ĐÀ.  

Tôi xin giải thích KHOA HỌC DI ĐÀ bằng VĂN ĐIỂN PHẬT.  

 
Kệ 
    KHOA nầy tu luyện, điển, tâm, thân 

    HỌC trong bản thể, tự cứu ta 
    DI chuyển thần hồn, trong mật niệm  

    ĐÀ vàng ánh sáng, phát hào quang  
 

 

Con người Bạn có hào quang, vạn vật có hào quang và Phật có hào quang.  

Bạn niệm Phật thì ánh sáng hào quang sẽ phát ra ngay trung tâm chân mày và khai mở lục tâm 

thông. Bạn mới thấy KHOA HỌC DI ĐÀ. Danh từ mới.  

Tại sao, tu thiền, nói KHOA HỌC DI ĐÀ? 

Cái nầy nó huyền bí, hiếm có người biết, Ông Phật, dạy khoa học.  

Khoa học có nghĩa là văn minh.  

Bạn tu, Bạn thông minh, Bạn sẽ hiểu KHOA HỌC HUYỀN BÍ.  

Những gì KHOA HỌC VẬT CHẤT làm ra là phát sinh trong KHOA HỌC HUYỀN BÍ. Bạn tu thiền, 

Bạn thông minh, Bạn sẽ hiểu, tại sao có cõi Thế gian, Điạ ngục và thiên đàng. Tại sao có KHOA 

HỌC VẬT CHẤT và KHOA HỌC TÂM LINH.  

. Con người có tâm linh, thần hồn, mới làm ra vật chất. Nhưng khoa học và con người nhìn vật 

chất, tiền tài, xe hơi, iphone... bệnh chết, sa điạ ngục. Đau khổ, tĩnh ra, mình có thần hồn, bị sa 

vào địa ngục, vì tham mê danh vọng vật chất.  

. Từ chân không, sanh ra vạn vật 

. Giửa con đường, phi hữu, phi vô 

. Ấy là, tức hữu, tức vô 
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. Đó là chân lý, truyền sang người trần 

Xin tạm biệt, chúc quý Bạn vui vẻ, khoẻ mạnh, trường sanh.   

Bắng hữu 

Thành Lợi Lê, thiền gia 

 

 
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 Covid 

Xem số báo 305.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 

 


