SỐ 165

NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2016

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.
ĐIỂN HÀO QUANG

Kệ
Hào quang của Phật, sẽ chiếu ban
Nếu Bác tận tâm, học pháp thiền
Chư Phật, chư Tiên, đều ân độ
Giúp cho Bác sáng, có hào quang
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.
1406. Hỏi. Bạn đạo và người khác phái tu, ăn thịt và uống rượu. Đi nói tu, nói đạo, dạy đạo, và
ca kinh Phật Chuá nghe có hợp lý không?
1407. Hỏi. Ăn thịt uống rượu nói đạo, ca nhạc thánh Phật, người còn nói, có thực mới dựt được
đạo. Vậy mà có người theo ca tụng, là sao?
1408. Hỏi. Tội gì lớn nhất?
1409. Hỏi. Tham sẽ ra sao?
1410. Hỏi. Ở đời sống phải tranh đấu, nếu không tranh đấu thì chết đói, vậy tu không tranh
giành, thì nghèo và nhu nhược. Vậy phải làm sao?
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1411. Hỏi. Nhiều pháp tu, nói bỏ tham, mà họ vẫn tham, còn là chúa tham. Có cách nào bỏ
được tham?
1412. Hỏi. Hào quang Phật nằm ở đâu khi luyện công?
______________________________________________________________________
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/05/2016

Odense, ngày 03/05/2016

1406. Hỏi. Bạn đạo và người khác phái tu,
ăn thịt và uống rượu. Đi nói tu, nói đạo, dạy
đạo, và ca kinh Phật Chuá nghe có hợp lý
không?

1407. Hỏi. Ăn thịt uống rượu nói đạo, ca nhạc
thánh Phật, người còn nói, có thực mới giựt được
đạo. Vậy mà có người theo ca tụng, là sao?

Đáp: Dạ thưa. Chuyện nầy là hoàn hoàn đi
ngược lại lời bề trên khuyên. Người ăn thịt
và uống rượu, đang say rượu u mê, mà
không hay. Tưởng mình tĩnh và hiểu lời kinh.
Kệ
Tu hành rượu thịt, khó tiến tu
Đạo lý âm u, thích bạc tiền
Ẩm thực cho nhiều, sanh cao máu
Bệnh hoạn do mình, khổ vì tham

Đáp: Dạ thưa; Nếu là người thì không có theo.
Mắt huệ thì sẽ thấy, ai là ai. Có ăn thịt và có
uống rượu thì có người theo.
Thực tâm tu, mới là đạo.
Còn đạo mà nói có thực, mới giựt được đạo, là
đạo tham ăn.
Kệ
Ăn uống say sưa, trí bít bùng
Mai nầy sẽ trả, lại thịt xương
Trả vay, vay trả, mình phải gánh
Đạo lý rành rành, luật quả nhân

Odense, ngày 04/05/2016

Odense, ngày 05/05/2016

1408. Hỏi. Tội gì lớn nhất?

1409. Hỏi. Tham sẽ ra sao?

Đáp: Dạ thưa; Tội giành giựt là tội đứng
hàng đầu. Chết còn hai bàn tay trắng, không
đem theo được gì, mà vẫn tham lam.

Đáp: Dạ thưa. Tham thì thâm, hai con mắt có
quần thâm đen ngồm, chứa đựng nhiều ác trược.
Nhìn vào mắt và thấy đáy lòng tham sâu như
biển.

Kệ
Buồn cho số phận, chết còn tham
Chết chẳng đem theo, lại cố giành
Bản tánh tham tiền, khó dứt bỏ
Tham lam bại hoại, hại thần kinh

Kệ
Tham thì sanh bệnh, nhiều người mang
Khó trị ruột gan, máu không chừng
Lên xuống bất thường, tâm lo lắng
Buồn chán tâm thân, bệnh bất tường
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Odense, ngày 06/05/2016

Odense, ngày 07/05/2016

1410. Hỏi. Ở đời sống phải tranh đấu, nếu
không tranh đấu thì chết đói, vậy tu không
tranh giành, thì nghèo và nhu nhược. Vậy
phải làm sao?

1411. Hỏi. Nhiều pháp tu, nói bỏ tham, mà họ
vẫn tham, còn là chúa tham. Có cách nào bỏ
được tham?

Đáp: Dạ thưa; Từ xưa cho tới giờ những
người đấu tranh vì đồng tiền và quyền lợi.
Bác tu Vô Vi xuất hồn xuống địa ngục thấy
họ van xin, cầu khẩn tha tội ác thảm
thương. Đâu có người tu chân nào, nhu
nhược.
Kệ
Thế gian oai thế, đấu tranh lời
Chết xuống dưới nầy, hết còn hơi
Tội ác tầy Trời, trên dương thế
Sống tham nhục nhả, khổ lòng ta

Đáp: Dạ thưa; Cái pháp tu tầm thường thì khó
bỏ được tham. Nên Bạn thấy, họ tu mà vẫn
tham. Tham bỏ không được là gì chất tham lam
nó nằm trong máu. Mà máu là điển. Mình phải
dùng điển Phật mới tẩy sạch máu tham.
Kệ
Tu thiền Bác dụng, pháp điển quang
Thanh lọc thiền tu, sáng tối làm
Trược điển trong mình, tan biết mất
Chiếu cho tâm sáng, giải khờ ngu

Odense, ngày 08/05/2016
1412. Hỏi. Hào quang Phật nằm ở đâu khi luyện công?
Đáp: Dạ thưa; Hào quang Phật thì toàn thân. Đầu tiên mình phải luyện từ bộ phận một, ngũ
tạng, tim, gan, tỳ, phế và thận. Năm ngũ tạng nầy đồng nhất, mới có được hào quang.
Tu cái pháp nầy tự động nó sẽ mở ra. Khi tu nên thực lòng. Pháp thiền nầy, nó huyền bí vô
song.
Kệ
Pháp nầy tu luyện, kết hào quang
Chỉ rõ mình tu, phải thực lòng
Cá tánh con người, tu trung tín
Hào quang sáng lạn, Phật chuyển sang

Địa chỉ
Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

3
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 09/05/2016
1413. Hỏi. Người tu bất trung tín là sao?
Đáp: Dạ thưa; Tu lưỡng lự, không trung tín thì làm sao có hào quang. Trái lại trược thì có cả
khối.
Kệ
Hào quang muốn có, lại không trung
Cá tánh ngại nghi, khó thực lòng
Muốn cả tiền tài, cùng danh vọng
Trược tánh tăng thêm, bệnh tâm đầu
Odense, ngày 10/05/2016
1414. Hỏi. Có cách nào tu sống trường sanh?
Đáp: Dạ thưa; Thực tế tu điển quang trường sanh sống lâu. Sống lâu ít bệnh hoạn là mình phải
luyện tinh, khí, thần.


Tinh rắn chắc, thì khí mới sung mãn và trẻ trung



Khí sung mãn và trẻ trung thì thần mới sáng trong và minh đạo



Thần sáng trong và minh đạo thì mới thọ lâu



Việc tu luyện điển quang trường sinh học thì hẳn hòi là khoa học. Mình coi xem sự thành
công, người hướng dẫn có đúng sự thật không.



Thời đại mới con người tu, càng ngày càng tiến bộ.



Thời đại khoa học nầy 2016. Tu tâm, thân và điển quang.
Kệ
Sống lâu thanh khí, điển luyện đào
Luyện pháp tu thiền, sẽ tiến mau
Công phu tu luyện, tim gan thận
Bệnh hoạn tiêu trừ, óc phát quang
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

ĐIỂN HÀO QUANG VÔ VI
Để dễ nhận xét, mình có thể kiểm chứng mình
Kính thưa qúy bạn đạo, khi mình tu có hào quang thì nó phát sáng ra, mắt người thường, không
tu, họ cũng có thể nhìn thấy hào quang của người tu phát ra sáng trưng, là do tâm linh người
đối diện quyết định, được thấy hay là không.
Có khi người tu cũng không thấy hào quang của người khác phát sáng ra, là do tâm linh mình.


Hào quang con người và hào quang muôn vật.



Hào quang cũng là điển quang. Ai muốn gọi cái nào cũng được, khỏi tranh cải. Trong hào
quang, nó có điển quang.



Để tiện việc khỏi tranh cải, tôi gọi nó là: Điển Hào Quang.

Khi mà Bác tu có điển hào quang, Bác sẽ thấy được, điển hào quang của người tu.
Con mắt thứ ba, huệ nhãn, Bác nhìn, thấy, biết, điển hào quang: con người, vật, cây cỏ, sạn,
đá, sỏi đều có hào quang. Không ai gạt được Bác.
Con mắt Bác sẽ nhìn thấy, ban ngày, điển hào quang là một làn ánh sáng trắng, nóng, toả ra, từ
con người, cây cỏ, trái cây, rau quả, sỏi, cát, sạn, v,v.
Bác mới hiểu là Trời Phật có điển hào quang, quang chiếu cho Bác tu. Nếu mà không có Trời
Phật chiếu chỉ, thì mình mù. Mình không biết đâu là điển hào quang.
Sau đây là một vài thí dụ bạn đạo Vô Vi tu có điển hào quang, không nhiều thì ít.
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Hình chú Huệ Thái ở Mỹ

Hình Chị Duyên ở Úc

Hình anh Chị Tâm Niệm ở Úc

Bạn đạo Vô Vi ai cũng có HÀO QUANG

Mai Văn Chất VN

Dương Tùng USA
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Máy đo cũng chứng được hào quang, khi mình đứng trước máy đo, thì màn hình máy cho
biết, người có điển hào quang nhiều, máy sẽ hiện lên màu vàng đỏ cam, như con cua hấp.



Người có điển hào quang ít, máy sẽ cho biết, bao nhiêu phần lớn, nhỏ màu vàng đỏ cam,
xuất hiện, trên đầu hay toàn thân.



Tôi có thử qua, máy đo tôi, toàn thân vàng đỏ cam như là con cua hấp. Và máy đứng
luôn.



Còn ông bạn, người Đan Mạch, đứng kế bên, mãng màu vàng đỏ cam hiện trên đầu có rất
ít, mãnh hào quang khoảng một nấm tay.



Còn một ông kế bên, khoảng màu vàng đỏ cam, mãnh lớn hơn khoảng hai lòng bàn tay,
trong đó có hào quang còn yếu, hiện màu xanh lá cây.

1. Hào quang thì dễ tìm thấy, mình coi làn da của mình, có đỏ hồng, mịn màn, không ghẻ,
mục cóc, mục đen, chấm đen, da cá, mốc meo.v.v. Đặc biệt là không uống thuốc tây hay
thuốc bắc, nam và thuốc tàu.
2. Mình coi móng tay, đỏ hồng, và có vòng màu trắng hình vòng cung mặt trăng, hiện lên
móng tay. Đó là tinh, khí, thần đầy đủ.
3. Nói tóm lại: Tinh; Khí, Thần đầy đủ là có hào quang.
4. Nếu mình luyện được thì con người sẽ sống trung bình một trăm tuổi và hơn. Tôi chứng
minh và khẳng định điều đó có thể được.
5. Sự thật tôi thấy có nhiều người sống 80-95 tuổi, không tu luyện thiền điển quang, mà họ
sống tới đó. Nếu mà họ tu điển quang, chắc chắn họ sẽ sống 100 và hơn.
6. Tôi chứng minh được câu người VN hay chúc nhau. ” Chúc cho đôi vợ chồng trăm năm
hạnh phúc” . Muốn có 100 năm hạnh phúc, mình phải tu luyện điển hào quang.
7. Tôi nói, mình tu thiền Vô Vi, có thể sống trung bình 100 năm và hơn, có rất nhiều người
không có thiện cảm. Nhưng, tôi tu, tôi tìm ra sự sống lâu và tin vui cho mọi người, việc đó
tôi vẫn làm và phát triển.
8. Tôi phát triển cho ai? Dạ thưa, tôi phát triển cho Vô Vi. Tôi hãnh diện xuất thân từ Vô Vi
và phát triển cho Vô Vi. Do ông Tư, ông Tám dạy tôi.
9. Con người sống thọ tới 100 tuổi và hơn. Thượng Đế ban.
Tôi dẫn chứng điển hào quang là như vậy, nếu bạn đạo thấy thiếu sót, xin bổ túc.
Bạn đạo Vô Vi có điển hào quang rất nhiều người.
Kính lời.
Thành Lợi Lê
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