
Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

 

SỐ - 36 NGÀY 11….THÁNG…10…NĂM 2012 

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. 

 

PHÁT HUỆ 

Kệ 

 
Tâm lành huệ phát, trí thâm sâu 

Nhẫn nhục đường đi, chớ có sầu 

Đi tu phải gánh, nhiều nghiệp quả 

Thế thái nhơn tình, giải nghiệp duyên 
 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi  

 

 
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. 

317. Hỏi: Phát huệ là sao?. 

318. Hỏi: Sống chỉ thiền, có lợi ích gì ?. 

319. Hỏi: Ai là quỷ sứ, ai là thiên ma?. 

320. Hỏi: Tu mà mắt đục ngầu là sao ?. 

321. Hỏi: Thầy tu mà có một vầng sắc dục toả trên thân có tốt không ?. 

322. Hỏi: Người mà khôn lanh thì sao?. 

323. Hỏi: Khôn lanh quỷ quyệt, thiệt hại thân là sao ?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/10/2012 

317. Hỏi: Phát huệ là sao?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Là bộ đầu hành giả sáng 

trưng. 
 

   Kệ. 

 

  Bộ đầu hành giả, sáng chiếu quang  
  Hương thơm Phật pháp, rất nhiệm mầu 

  Đi tu cảm thấy, điều sung sướng 

  Trút hết tâm tư, sống chỉ thiền 
 

Odense, ngày 03/10/2012 

 
318. Hỏi: Sống chỉ thiền, có lợi ích gì ?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là rất có lợi cho tâm và 
thân, bớt bệnh hoạn, buồn tủi, giận hờn, 

lo lắng.v.v. 

 

  Kệ. 
   

  Học thiền tâm thức, sống an yên 

  Giải bỏ phiền ưu, chẳng lụy phiền 
  Tâm thân dũng mãnh, không hề sợ 

  Qủy sứ thiên ma, phải tránh đường 

 

Odense, ngày 14/10/2012 

319. Hỏi: Ai là quỷ sứ, ai là thiên ma?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Ác ôn là quỷ sứ, còn thiên 
ma là trá hình trong đạo, tham dâm, thủ 

đoạn lường gạt, hù hiếp. 

 
Kệ. 

 

Qủy xứ, thiên ma, cố vẫy vùng 

Làm hùng lộ tánh, rất kiêu căng 
Tham lam dâm dục, còn trên mắt 

Ác tánh hơn thua, mắt đục ngầu 

 

Odense, ngày 15/10/2012 
 

320. Hỏi: Tu mà mắt đục ngầu là sao ?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Là thầy tu, còn tham, còn 

dâm dục. 

 
Kệ. 

 

Thầy tu thấy sắc, lại mê say 

Mắt đáo lanh quanh, lúc gặp nàng 
Hỏi sao, con mắt người không bẩn 

Một vầng sắc dục, toả trên thân 

 

Odense, ngày 06/10/2012 
 

321. Hỏi: Thầy tu mà có một vầng sắc dục toả 

trên thân có tốt không ?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Thầy tu mà không có pháp trị, 

cường dâm, sắc dục, toả ra còn mạnh hơn 
người thường.  

 

Kệ. 

 
Tu mà không pháp, khó bước qua 

Lộ ra chân tướng, chẳng có thầy 

Thế nên không biết, trừ dục vọng 
Sắc dục tham danh, toả tột cùng 

 

 

Odense, ngày 07/10/2012 

322. Hỏi: Người mà khôn lanh thì sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Là qủy quyệt, xảo trá. 
 

Kệ. 

 
Khôn lanh quỷ kế, muốn lợi mình 

Vẻ rắn, vẻ rồng, trồng cây ác 

Tát hại nhơn lành, tánh rất hung 

Khôn lanh quỷ quyệt, thiệt hại thân 
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Odense, ngày 08/10/2012 

323. Hỏi: Khôn lanh quỷ quyệt, thiệt hại thân là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa. Là cái nạn nó tới liền, chịu không nổi đâu.  

          Kệ. 

          Tâm làm thân chịu, mới biết Trời 
          Khổ đau bị nạn, sắp tàn hơi 

          Mới hay mới hiểu, lời siêu lý 

          Ân hận một đời, quỷ quyệt lưu 

 

      

 

Odense, ngày 09/10/2012 

324. Hỏi;  Quỷ quyệt lưu là sao ?. 

Đáp; Dạ thưa: Vừa ác, vừa lưu manh. 

 

        Kệ. 

         Ở đời đã có, tánh lưu manh 

         Đi vô trong đạo, lại giựt giành 
         Cá tánh nên hành, tâm theo Phật 

         Bỏ đi tâm địa, dục tham hèn 

      

 

 

Xin anh Lê Thành Lợi, minh giải cho chúng sanh nhờ. 

Những bài trước, thiền gia Thành Lợi có giải thích: Ăn cướp tu Vô Vi cũng thành đạo. 

Vậy cho tôi xin phép hỏi thiền gia.  

 
325. Hỏi: Người tu, có trở thành ăn cướp không?. 

Xin thiền gia minh giải. Nếu có gì sơ xuất, xin rộng tình tha thứ cho. 

Minh Đạo 

NGD 

Thành Lợi Đáp 

Người ăn cướp tu, sẽ thành đạo, nếu áp dụng thực hành theo những lời khuyên của con viết. 

Người tu, trở thành ăn cướp, có chứ sao không. Coi cuốn sách: Giặc Thầy Tu có nói.  

 

Kính Lời 

TLL 
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Kính gởi thiền gia Lê Thành Lợi 

326. Hỏi: Thế nào mới gọi là người tu, soán ngôi?. 

Cám ơn thiền gia 

NGD 

Thành Lợi giải thích. 

Cái nầy con không dám bàn. Nhưng Bác coi trong phim bộ, tuồng hát cải lương, Bác để ý từ 

trên xuống dưới, từ trái qua phải. Có chĩ rõ người nào, rất dễ nhìn ra. 

Và trong sách chuyện Lục tổ Huệ Năng và Thần Tú. Thần Tú, đoạt Y Bát của Sư Phụ giao cho 
Huệ Năng.   

Thần Tú người không có khả năng: Xây và dựng lên, nhào vô đoạt Y Bát. Ngày xưa thì Y Bát,,  

     Kệ. 

     Cải lương, phim bộ, chiếu rõ ràng 

     Bác coi diễn cảnh, ở trong Cung 
     Ai soán, không trung, thì cũng rõ 

     Hỏi ai cũng biết, chỉ mình lầm 

 

327. Hỏi: Làm sao thấy rõ người tu dối gạt ?. 

Đáp: Dạ thưa; Soi kiếng Vô Vi thấy hết. 

     Kệ. 

     Đừng làm những chuyện, dối và gian 

     Tham lam danh vọng, đã diễn màn 
     Che đậy tướng người, hiện ra rõ 

     Soi kiếng Vô Vi, bạn kinh hồn 

     

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 

ĐIỂN 

 
Tu Vô Vi là tu về điển quang, còn gọi là điển kinh hay là kinh điển.  

 

Điển là gì?. 

  
Nói tới điển ai mà tu Vô Vi lại không thích điển. Điển là một đề tài mà ai cũng muốn nhắc tới, nó 

hấp dẫn và rất thích thú. Khi nói về điển, ai cũng muốn tôi có điển nhiều mà không biết làm sao 

có điển. Cái đề tài nầy nó ăn khách lạ lùng, thế nên tôi muốn nói về điển. Mong sao sẽ đóng góp 
một phần nào về điển. 

 

Điển là một món ăn thuần túy của nhà tu Vô Vi, ai cũng nói về điển mà không biết điển nó thật 

sự ở đâu?.  
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Đây là một vấn đề quan trọng là phải biết điển nó ở đâu và tại chỗ nào. Chứ bàn tán về điển, 

thảo luận về điển mà không đạt được điển, hiểu hình dáng nó ra sao, cũng uổng thiệt.  

 
Nhưng mà rờ không được, mó không được. Nên mới hấp dẫn bàn tán sôi nổi và nói rằng. Người 

nầy có điển, người kia không có điển, rồi một chập, không biết người nào có điển thiệt hay điển 

giả. Bởi vì rờ không được, mà đụng cũng không được. Nên mới hấp dẫn và lâm ly kỳ diệu. 
 

Kế đến cho tôi nói sơ qua các vấn đề mà tôi nhận thức được từ bên ngoài. Đây là một vấn đề 

cần phải bày tỏ trước khi nói tiếp.  
 

Một số ít, các bạn tu Vô Vi mà thường thường, ai ai cũng nói, điển, điển, điển rồi một chập sợ 

mất điển.  

 
Miệng nói điển mà không rõ đích xác điển là gì, mà cứ nói bô bô, điển, điển, điển.  

 

Hỏi lại điển là gì, cắt nghĩa thử coi, hình như tôi thấy sự trả lời thật là u ơ, nói một cách mơ mơ, 
hồ hồ, không rõ mà cứ nói. Khiến cho một số người không tu về Vô Vi, không tu về điển, họ 

không hiểu cái danh từ điển và người kia nói cái gì. Họ nhận xét người tu Vô Vi mình, nói 

KHÙNG, mà họ nói lén, nói không trực tiếp, khiến người tu không hay là họ nói lén mình.  
 

Bởi vì, người tu không hiểu rõ ràng đối phương, tưởng mình hay, gặp ai cũng nói điển, điển, 

điển, điển nầy, điển nọ, rút lên, rút xuống. Nói không đúng chỗ, nên người ngoài họ nói xấu là 

phải, tại cái miệng bép xép. Thành ra tai hại vô cùng. Thế nên tôi muốn viết, không viết không 
được. Im miệng lại thì thiệt hại cho Vô Vi nhiều, thế nên tôi viết, chỉ mong sao, giúp ích thêm 

các bạn đồng cảnh ngộ, có thể thông cảm, dè dặt hơn, khi nói với người không tu, ít học. Bởi vì, 

người có tu ở phái khác hay không tu, họ phán đại. Họ ích kỷ, không hiểu, không tu về điển, rồi 
nói xấu, nói lén.  

 

Phật nào cũng có điển mà họ không hiểu. Chính họ cũng có điển và đang sống bởi điển. Mà 

không tu, không hiểu, không biết. Phán bậy, nói bậy là mang khẩu nghiệp. 
 

Điển là một đề tài rất rộng lớn, tôi chỉ xin trình bày một khía cạnh nào thôi theo sự hiểu biết của 

mình về điển. Nếu có gì không hợp xin các bạn thứ lỗi cho. Dầu gì đi nữa, tôi cũng cố gắng bày 
tỏ cái đề tài nầy cho minh bạch. 

 

Điển là gì?  
Dạ thưa. Điển là sự sáng suốt là cái hồn của mình là năng lực sống của hiện tại. Ai cũng có điển, 

không sáng thì tối đó thôi là cái chơn hồn của mình. Tại mình không biết vận dụng nó chạy tùm 

lum và nói tùm lum làm xáo trộn cơ tạng của mình và cho cả người khác.  

 
Tại sao! Tu tập trung lại ngay trung tâm chân mày, là muốn luồng điển nầy nó dần dần hồi tụ. 

Cái luồng điển cái nó nằm sẵn trong ngũ tạng của chúng ta. Nó nằm cả bên trong và bên ngoài. 

Nó không có thống nhất và mất trật tự, tại vì ta hướng ngoại mà không thấy. 
 

Luồng điển nó nằm ở bên trong tại mỗi cơ quan: Tim, gan, tỳ, phế, thận và cộng thêm hai luồng 

điển âm dương là hai con mắt. Thống nhất bảy luồng điển nầy thì con người hiểu biết rất nhiều.  
 

Bảy luồng điển phù hợp với bảy cái luân xa trong bản thể đó là luồng điển nằm bên trong cơ 

tạng. 

 
Còn luồng điển Cái, điển Ngọc Hoàng Thượng Đế:  Nó nằm ở bên ngoài là trong thán khí 

mà nó chịu sự ảnh hưởng của ngũ hành, Nhật quang Phật và Nguyệt quang Phật.  
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Mình tu luyện cho nó thống nhất thành một luồng điển là sự thanh nhẹ, thì luồng điển chánh của 

mình là ánh sáng sẽ xuất ra hội nhập vào điển Cái của Đại Bi để học đạo từ bên trên là Thiên 
giới. 

 

Người tu thanh nhẹ sẽ nhìn thấy rõ ràng, giữa ban ngày luồng khí điển là một làn hơi nóng, ánh 
sáng hào quang, bốc lên từ hạt cát, cây cỏ, thực vật và con người tỏa ra, vô cùng ngoạn mục.  

 

Mà làn sóng điển nầy nguyên gốc của nó từ Tinh, Nhật, Nguyệt xuất xuống và hồi về nguyên 
căn của nó, khi xuất lên. 

 

Mình mang luồng điển ngũ hành và điển âm dương là một tiểu vũ trụ, người khác cũng giống 

như mình. Hai người xuất ra cùng một luồng điển chênh lệch, thì nó sẽ bị tác động và gây ảnh 
hưởng khó chịu. Để chi, để tìm một giao điểm thanh nhẹ đi lên.  

 

Cái sự thanh nhẹ đó là cái sự sáng suốt. Người nào chịu khó lui về nhịn nhục sẽ nhận được 
luồng điển Cái thanh nhẹ nầy, từ bên trong phát sáng ra và từ bên ngoài chiếu rọi vào.  

 

Đó là điển của Đại Bi, điển Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà con tìm ra đóng góp. Và điển 
nầy, quang chiếu cho hành giả tu Vô Vi, tu về điển.  

 

Thực hành thì sẽ nhận ngay.  

Mới hiểu, đây mới thật sự là chánh gốc của Phật Trời ban chiếu điển, cho hành giả thật 
tâm tu. Và có niềm tin tuyệt đối. Tin thì sẽ được, điển chiếu. 

 

Điển là cái sự sáng suốt mình, nó quy hội lại thành một điểm linh quang, tạo thành một sức 
mạnh. Đó là cái hồn của mình, là chủ nhân ông.  

 

Nó sáng suốt rồi nó biết phân định cái nào giả, cái nào thiệt, cái nào thiện, cái nào ác. Và chỉ 

biết lo tu cho giải thoát, để mà nó trở về với nguyên lai bổn tánh đời đời bất diệt của nó là sự 
sáng suốt. 

 

Làm sao mà biết một người có điển nhiều hay ít?.  
 

Một người có thanh điển nhiều họ nói năng rất từ tốn, rõ ràng, minh bạch, ngắn gọn.  

 
Chỉ có giúp ít cho người khác mở trí và chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Người mà đạt được 

điển của Đại Bi, họ làm những điều đáng làm và nói những điều đáng nói.  

 

Còn không thì họ làm thinh, lui về thanh tịnh giới, để giữ cái nguyên khí điển của họ là ánh sáng 
chơn hồn. 

 

Sau đây là 2 bài thơ, nói về Điển trược và Điển Thanh. 
 

ĐIỂN TRƯỢC 

 
Điển kia trược khí bên ngoài 

Thâu vào trí não chờ ngày phóng ra 

Điển kia tà khí lâu đời 

Tại vì ích kỉ chất chồng ngày đêm 
 

Điển kia xuất phát tăng thêm 
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Nếu mà nghĩ tới liền thì phóng ngay 

Điển kia ngầm ngấm trong lòng 

Chuyên môn chê trách người nầy người kia 
 

Điển kia xuất phát phóng ra 

Toàn là điển độc khiến người không vui 
Điển kia chẳng có rèn trui 

Khiến người nhận được, tức hoài không thôi 

 
Điển kia thiết tưởng là tròn 

Phóng ra tưởng đúng, cho người nghe theo 

Điển kia phóng sả tùm lum 

Người nào bị nạn, nát mình như tương 
 

Điển kia ghê gớm tan thương 

Phá tan nội tạng, phá tan cửa nhà 
Điển kia là lửa hỏa hầu 

Luôn luôn cứ cháy, đốt hoài không thôi 

 
Điển kia cứ phát lôi thôi 

Chuyên môn hướng hạ thành ra phải khùng 

Nói năng bất chấp mọi người  

Trên cao hay dưới, cho là cỏ rơm 
 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 
 

 

ĐIỂN QUANG 

 
Điển quang xuất phát thinh không 

Thâu vào nội tạng cảm minh luật Trời 

Điển quang chơn giác sáng ngời 
Soi vào tâm trí, soi vào tâm can 

 

Điển quang soi sáng chơn đường 
Quang minh chính đại, con đường hư không 

Điển quang bao cả càn khôn 

Không tài nào đụng, rớ vào điển quang 

 
Điển quang thâu phóng lẹ làng 

Nhanh hơn tia chớp sáng trên nền Trời 

Điển quang mềm dẻo lạ kỳ 
Cắt thì không đứt, hủy thì không tan 

 

Điển quang chuyển chuyển lân lân 
Như làn sóng điển bao trùm không gian 

Điển quang thanh nhẹ xuất lên 

Vượt tầng khí điển, hòa cùng tự nhiên 

 
Điển quang ban rải triền miên 

Phát ra ánh sáng, chúng sanh nhận hoài 
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Điển quang cấp phát hoài hoài 

Từ nơi vô thuỷ, điển nầy phân ban 

 
Điển quang chiếu sáng mọi nơi 

Nơi nơi là điển, khí tinh của Trời 

Chúng sanh hít thở bao đời 
Khó tầm mà hưởng, thanh lời Điển Quang 

 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 
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NGUYÊN TẮC 1 
 

HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC  

( Diệt tham, dục…… ) 
 

ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 

 

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 
Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 

Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 
 

Lê Thành Lợi 

_____________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 2  

 

Nghịch Đời # Thông Đạo 
_________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC 3 
 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 

________________________________________ 
 

NGUYÊN TẮC 4 

 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 

NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 

 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 

 

 
NGUYÊN TẮC 7 

Tu nhanh # Sám Hối 
 

 

NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
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Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có 

những chứng bệnh như là:  

Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang 

thôi.  

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


