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SỐ - 39 NGÀY 11 THÁNG 11 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. 

 

Tâm Lành   
Kệ 

 

Tâm lành hảo tướng, điển gia tăng 

Phát triển từ quang, sống nhẹ nhàng 

Tâm thân dũng mãnh, trên đường đạo 
Dạo bước chân đi, mãi niệm hoài 

 

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. 

348. Hỏi: Tâm lành là sao?. 

349. Hỏi: Còn tâm mà bị rách thì sao?. 

350. Hỏi: Tâm rách rồi làm sao hết?. 

351. Hỏi: Áo rách thì thấy, còn tâm rách làm sao thấy?.  

352. Hỏi: Tâm không lành là tâm gì?. 

353. Hỏi: Ráng bỏ công tu, cũng kịp kỳ là sao?. 

354. Hỏi: Đức Thầy giảng là phải có Minh Sư thành công, đi trước dẫn đường và giúp kéo lên. Có 

đúng không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/11/2012 

348. Hỏi: Tâm lành là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa;  Tâm lành là tâm không bị 

rách. 

 

Kệ. 
Tâm lành cốt cách, vẫn tự nhiên 

An nhiên điềm tỉnh, không hề loạn 

Tiếp điển điển triền miên, chẳng não 
phiền 

Thiên tình biến chuyển, điển trợ duyên 

 

Odense, ngày 03/11/2012 
 

349. Hỏi: Còn tâm mà bị rách thì sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tâm mà cấu xé, sát phạt, ác ôn 

thì sẽ bị rách nát. 

 

Kệ. 
Tâm lành biến cảnh, chiến trường tanh 

Nồng nặc, hôi tanh, sát khí tràn 

Cấu xé hết lòng, nên phải rách 
Tâm thân khổ nạn, sống bất an 

 

 

Odense, ngày 04/11/2012 

350. H ỏi; Tâm rách rồi làm sao hết?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Dùng điển thanh vá lại. 
 

Kệ. 

 

Điển thanh thiền giác, vá bằng lòng 
Tu thiền hành pháp, Bác phải siêng 

Ăn năn cố gắng, hành như pháp 

Viết rõ ta làm, ắt sẽ xuyên 
 

 

Odense, ngày 05/11/2012 
 

351. Hỏi: Áo rách thì thấy, còn tâm rách làm 

sao thấy?. Xin thiền gia minh giải. 
 

Đáp: Dạ thưa; Người khác thấy chỉ mình. 

 
Kệ. 

 

Áo rách thì thấy, quá dễ dàng 

Mù loà thì cũng, dễ tìm ra 
Tâm rách khó lòng, tìm thấy rách 

Thiền tu thanh tịnh, ngó lại mình 

 

Odense, ngày 06/11/2012 
 

352. Hỏi:  Tâm không lành là tâm gì?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Tâm không lành là tâm 

bệnh ác. 

 
Kệ. 

 

Chuyên môn phá hoại, sát hại người 

Tình người không có, khó tạo thanh 
Tham mê sân hận, từ không có 

Ráng bỏ công tu, cũng kịp kỳ 

 
 

Odense, ngày 07/11/2012 

353. Hỏi: Ráng bỏ công tu, cũng kịp kỳ là sao?. 

 

Đáp: Dạ thưa; Người ăn cướp tu cũng thành 
đạo thì Bác tu cũng còn kịp, nếu thật lòng 

quyết chí tu. 

 
Kệ. 

 

Phật pháp vô biên, hiến tận đường 

Tu hành cũng sẽ, đạt phước duyên 
Tận tụy trung thành, thì sẽ đạt 

Thành tâm hành pháp, Bác sẽ xuyên 
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Odense, ngày 08/11/2012 

354. Hỏi:  Đức Thầy giảng phải có Minh Sư thành công, đi trước dẫn đường, kéo lên 
mới đúng, là sao?.  

Xin chỉ dẫn. 

Đáp; Dạ thưa: Có duyên gặp được người dẫn đường, tu thành công, thì họ mới có thừa điển 
quang chiếu, kéo mình lên và thành công.  

Bác ở đời, Bác học thành công, Bác mới hướng dẫn dạy, người kế.  

Tu cũng vậy. Phải thành công, mới dẫn đường được.  

Còn tu không thành công, dẫn đường sẽ đi lạc. 

      Kệ 

     Hiếm duyên mới gặp, đặng một người 

     Tu hành thành tựu, đạt lý thông 

     Nhân, Địa, Thiên tình, thông tam cõi 
     Giải thông Đời Đạo, thế gian cần 

         

 

 

Odense, ngày 09/11/2012 

355. Hỏi: Manh sư thì nhiều, ai cũng cho rằng mình hay, thành công. Vậy làm sao biết. Ai là 

người tu thành công?. 

Đáp; Dạ thưa.  Bác coi ở đời người học thành công thì có Chứng Chỉ, ở đạo thì có ấn 
chứng Phật và luận án Phật chứng minh, bằng điển quang Phật. Bác kêu họ đưa ra 

chứng minh. 

       Kệ. 

      Công phu Bác phải, luyện miệt mài 

      Công quả Bác làm, chẳng oán than 

      Công trình Bác chứng, trên lẫn dưới 
      Tam công, tứ lượng, Bác dồi mài 

 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

4 

 

Xin giải thích thắc mắc. 

356: Hỏi; Khi Thiền ngứa đó lại xuất hiện, thật sự con không hiểu cái ngứa đó, có phải 

là trược không, nhiều khi con nghĩ, trược chỉ xuất ra khi mình Soi Hồn, theo như lời 

Thầy giảng và con lại lấy tay mình, đụng nhẹ lên thì nó lặn xuống hết ngứa. 
Làm vậy có tốt không?. Xin giải thích. 

NT 

Thành Lợi đáp 

Khi hành thiền thì trược của mình được giải ra, qua lỗ chân lông, nên ngứa. Mình cần nhớ là ai 

cũng có trược. Thì mình mới an tâm, đó là trược. Khi ngứa để tự nhiên, không nên đụng và gãi 

chỗ đó.  

Vì đụng vào hay gãi chỗ đó, trược nó thụt vào. Ví dụ, như vòi nước đang chảy ra, bạn lấy tay bịt 

lại thì nó nghẹt. Nhưng mà điềm rất tốt. Hành thêm thì sẽ thông. 

Kính Lời 

TLL 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

5 

 

Tâm tình bạn đạo 

Trước kia cách đây cũng hơn 10 năm, chưa quen biết anh Lợi. Mỗi tuần, tôi đều đọc bài của anh 

Lợi viết trên Báo Phát Triển điển năng.  

Anh Lợi viết nhiều bài về Điển, tôi ngạc nhiên, sao ông nầy viết bài, toàn là nói về Điển quang 
không.  

Có dịp tôi gặp Thầy, tôi cầm tờ báo TBPTDN lên, tôi hỏi dạ thưa Thầy, ông nầy, ổng tu làm sao. 

Mà ổng viết bài, nói toàn là Điển không, là sao vậy Thầy?. 

Đức Thầy nói: Nó tu thiệt đó mầy. Từ đó, tôi mới hiểu biết thêm điển của anh Lợi và bái phục 

ông nầy. Tôi và nhiều người bàn tán, nhìn chữ và ngôn ngữ, lời thơ đối đáp của anh Lợi, nhiều 
người tưởng rằng là một ông già hay một vị tiền bối nào. 

Vì lời thơ ngôn từ của anh Lợi chắc nịt, cứng cáp, hùng hồn, mạnh dạn, không có tư vị một ai. 

Khi anh Lợi thuyết về chơn lý. Tôi thấy ông nầy hay và có cảm tình trong giới tu học. 

Mãi đến 2 năm sau, tôi mới gặp được anh Lợi, trong đại hội 2004. Thì một điều ngạc nhiên khác 

đến với tôi. Anh Lợi là một chàng thanh niên khỏe mạnh tuấn tú, Nam Tử Hán, chứ không phải 

là một ông già, như tôi và nhiều người tưởng. 

Sau nầy có dịp đi chơi và đàm đạo học hỏi ở anh Lợi. Thì tôi cảm thấy, ảnh giúp ích rất nhiều về 

điển quang, cũng như những chứng bệnh ngặt nghèo.  

Gần ông nầy thì tôi cũng mở rộng thêm tầm mắt: Về đạo, về điển. Sự khác biệt rất xa, giữa 

người tu thành công tốt và thành công ít. Mình sẽ cảm thấy cái nội công điển, phát huy hùng 

hồn.  

Ảnh ít nói, mà cái lực điển của ảnh, phát ra mạnh vô biên. Mình thanh tịnh nhận được. 

Tôi chứng kiến, khoảng 40 bạn đạo, vấn đạo ảnh. Khuôn mặt của ảnh, tươi vui, đẹp vô cùng. 

Đây là tôi nói sự thật ở ông nầy, mà tôi rất hãnh diện quen biết.  

Anh Lợi là một người tu thành thật. Tôi biết anh Lợi hơn 10 năm và tôi rất có cảm tình trong tu 

học. Ảnh giúp đỡ và trị bệnh rất nhiều người, trong bạn đạo.  

Đi chơi với anh Lợi, tôi và nhiều bạn đạo, cùng tư tưởng, khám phá ra, anh nầy nhiều nét giống  

Thầy mình. Bửa nào, các bạn gần ảnh, các bạn để ý coi. Cái anh nầy rất lạ.  

Tôi thì tình thiệt, thấy sao nói vậy. Chứ tôi cũng mang ơn ảnh giúp tôi điển, để trị bệnh ngặt 
nghèo của người nhà tôi.  

Lời thành, tôi tâm sự cho vui. Để tô điểm thêm ánh sáng của Vô Vi. 

Mình tu nên mở, chứ đừng nên khắc. Khắc khó tu, khó tiến, khó hòa. 

Lời hay ý tốt, nói cho bạn đạo nghe. Để bạn đạo có dịp học hỏi thêm ở anh Lợi.  

Quen một người bạn tốt, rất khó.   

Gặp một người tu thành công tốt, như anh Lợi, như là mò kim đáy biển. 

Quen ông nầy, chỉ có lợi, chứ không có hại. 

Cuối thư. 

Không quên cầu chúc anh Lợi và gia đình luôn may mắn, vượt qua mọi thử thách. Ráng cố 

gắng, tiếp nối bước đường Đức Thầy hành pháp. 

Kính bút 

TDDL 
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TRỊ BỆNH MẤT NGỦ 

 
Thuốc ngủ mà mình uống nó có tác dụng làm dịu thần kinh, cô động thần kinh. Cho mình ngủ. 
 

Uống lần đầu có tác dụng dịu, mình ngủ được. 

 
Uống lần hai, lần ba, lần tư, lần năm, lần sáu và nhiều lần. Thuốc không còn tác dụng nửa, vì 

các tế bào, hệ thống thần kinh, đã nhàm, đã chai.  

 
Ngược lại: 

Khi mà uống thuốc ngủ nhiều ngày, nhiều tháng. Thuốc sẽ thấm ở trong cơ thể mình, làm cho 

mình hay quên, rồi dần dần mất trí. Kêu bằng lạm thuốc, phản ứng của thuốc. 

 
Con người mình sẽ có nhiều biến chứng nóng nảy, khó chịu, nhức đầu, chóng mặt, khó ăn 

uống. 

 
Không thể nào uống nhiều thuốc để ngủ. Uống nhiều thuốc ngủ, sẽ chết luôn. Có nhiều 

người dùng nhiều thuốc ngủ, để tự vận. 

 
Chứng mất ngủ vẫn còn mất ngủ.  

 

Con viết ra cho Cô Bác Anh Chị biết thuốc ngủ, nó làm hư hệ thống thần kinh. Để Cô Bác hiểu 

rõ mà dùng phương pháp thiền điển quang và uống thuốc Phật, để trị bệnh hữu hiệu hơn. 
Không tốn tiền, không độc hại. 

 

Con giúp giùm điển và uống thuốc Phật.  
 

Khi mà Cô Bác ngủ không được, ngồi dậy làm ngay phương pháp thiền. 

 
Thứ 1: Là pháp thiền nầy dổ ngủ nó. Khi Cô Bác ngủ không được. 

Thứ 2: Là Cô Bác phải dụng phương pháp Uống thuốc Phật. Hít thở điển quang, cho đúng đắn. 

Nên tuyệt đối tin tưởng.  

 
Thuốc Phật sẽ làm dịu lại những tế bào thần kinh ( tế bào thần kinh là tỳ kheo, là chủng tử, 

sống trong bản thể mình ). Những con nầy phá hoại cơ thể mình. Bệnh là vì nó. Hiếm có ai 

phân tích như con. Cái nầy mới là khoa học Di Đà, con giải thích trực tiếp trong bản thể mình 
sanh ra. 

 Ông Bác Sỹ mà có bị chứng mất ngủ, trị không được. Ổng cũng phải dùng cái 

phương pháp thiền điển quang và uống thuốc Phật nầy. 

 
Phương pháp hành thiền và uống thuốc Phật. Con có ghi trong phần phương pháp thiền. 

www.voviland.com mở ra xem và làm cho đúng, để trị bệnh. 

 
Cô Bác nhớ làm cho thật kỹ, những gì con ghi.  

Những ai học được bộ nào mà con hướng dẫn.  

Sau nầy, Cô Bác Anh Chị hết bệnh, sẽ là thầy, bộ môn đó. 
CÔ BÁC ANH CHỊ yên tâm và siêng năng làm.  

Trời Phật giúp dùm cho mình khoẻ lại. Cái nầy là điển của Phật truyền. 

 

Kính Lời 
Thành Lợi Lê 

http://www.voviland.com/


Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

7 

 

 Triết Học Vô Vi 

 

 
 

MÁI ẤM GIA ĐÌNH 

  
Mái nhà tình nghĩa đôi ta 

Chung nhau xây dựng biển tình quê hương 

Gia cư xinh đẹp hiền hòa 

An vui tận hưởng tình nầy Trời ban 
 

Mỗi con người của chúng ta đều có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Một mái ấm gia đình đó tự 

chúng ta ước nguyện và xây dựng nên. Trong một nền tảng thương yêu và tha thứ. Ai cũng có 
một gia đình ấm cúng. Tất cả mọi người đều giống nhau không vị biệt riêng rẽ. Bởi vì mình đã 

bỏ mất đi niềm tin, trong nền móng xây dựng thương yêu và hạnh phúc. Mà đời đời, ông Cha ta 

đã xây dựng niềm tin yêu hạnh phúc cho chúng ta.  
 

Dù nghèo hay giàu, dù cường hào hay ác bá, cũng phải chung qua một mái ấm của gia đình. 

Trong đó đều có ông bà cha mẹ và tổ tiên. Một kẻ bất hạnh nào đi nữa cũng có cái tình phụ 

mẩu. Mất cha thì còn mẹ, cha mẹ mất hết thì còn họ hàng anh em, họ hàng mất hết thì còn cái 
tình thương yêu của đồng loại. Là người Việt tha hương được sự cứu giúp của nhơn sinh đồng 

loại. Một số các em nhỏ không nhà, không cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, thì thử hỏi họ nương 

dựa vào ai để sống. 
 

Họ sống với những ngày tha phương cầu thực, nhớ nhung và thèm khát cái tình cha mẹ anh em 

họ hàng thân bằng quyến thuộc. Họ ao ước một mái nhà đầm ấm quây quần bên nhau. Cùng 
nhau chuyện trò tâm sự những kỷ niệm êm đềm của những ngày sống bên nhau. Họ ước ao cái 

điều đó hơn bao giờ hết. Những ai sống bất hạnh tang thương đó thì mới khát khao cái mái ấm 

gia đình như là một cái gia sản tràn đầy hạnh phúc mà Thượng Đế ân ban. 

 
Cứ mỗi lần tiệc tùng hội hè đình đám, những người, họ có thân bằng quyến thuộc, có cha mẹ vợ 

chồng thân yêu, bạn bè khắn khít. Thì người bất hạnh đó, họ lại ước mơ, cho tôi được cái diễm 

phúc như vậy. Mà họ có bao giờ được cái giây phút thần tiên đó đâu. Một khung cảnh mà chẳng 
bao giờ có được. Mặc dầu cái cảnh đó diễn ra hàng ngày, như chúng ta đã có. 

 

Cái nỗi bất hạnh không có một mái ấm gia đình và họ cứ ước ao thầm nguyện cho cho con được 

những chuỗi ngày ấm êm. Tâm sự của một người mất đi cái mái ấm gia đình mà thiếu đi tình 
cha mẹ nó lớn lắm. Họ mất đi cả một gia tài, tình thương vô tận, chứ không phải ít.  

 

Hỏi làm sao mà xây dựng lại được một mái nhà có ông bà cha mẹ anh chị em đầy đủ. Họ thèm 
thuồng ước ao như thế và họ cứ lầm lũi sống, theo kiếp sống nhớ nhung. Mặc cho vòng đời cuốn 

theo bao nhiêu sự dầy xéo của nội tâm. Họ thèm khát một cách thật lớn lao.  

 
Ngược lại chúng ta lại dư thừa cái hiện tại trước mặt mình là có một gia đình thân yêu. Cái mái 

ấm gia đình đầy đủ đó, do ông Cha ta gầy dựng nên ta và tới phiên ta tiếp tục xây dựng.  

 

Tới đây và tới tay chúng ta cái mái ấm đó thường hay bị đổ vỡ, rồi mình tự tay đánh mất đi cái 
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sự thương yêu trong buổi ban đầu gây dựng.  

 

Gia đình nào mất mát đi cái gì có sẵn, thì mới thấy cái sự mất đó quí giá. Vì tự tay mình dựng 
nên và cũng tự tay mình đổ vỡ, thì mới hối hận ăn năn.  

 

Tìm lại không bao giờ có nữa.  
 

Thượng Đế sanh ra ta cho ta một gia đình rất là đầy đủ, không có thiếu sót cái chi.  

 
Nếu không có vợ, có chồng, thì con người ta làm sao mà học được cái tình thương yêu và tha 

thứ. Nếu không có con, có cháu thì người ta làm sao biết hy sinh và tận độ.  

 

Thượng Đế là đấng hiếu sanh, nên lập ra cho chúng ta đầy đủ và nằm gọn trong một mái ấm 
tình thương của gia đình. Đạo phát sinh từ đó. 

 

MÁI ẤM GIA ĐÌNH 
 

Gia đình đầm ấm thật vui 

Có Cha có Mẹ Ông Bà qúy yêu 
Anh em hòa thuận êm đềm 

Tạo ra giây phút chan hòa tình thương 

 

Thương sao tất cả như nhau 
Gia đình hòa hợp thuận theo ý Trời 

Ý Trời ban xuống mọi nơi 

Cùng chung nòi giống, cùng giồng thương yêu 
 

Thương yêu gói gọn tâm tình 

Tình thương chia sẽ ngọt bùi đắng cay 

Chung lo gắng sức tái bồi 
Tình thương sống động cả nhà ấm yên 

 

Vui sao thực hiện ước mơ 
Gia đình trật tự nếp nề khoan dung 

Vui vui vui quá là vui 

Cả nhà vui vẽ đời mình qúy thương 
 

Tình thương ta phải dựa nương 

Ở nơi Trời Phật, ở trong đạo nhà 

Thương yêu hiếu thảo Ông Bà 
Gia đình tôn trọng, vợ chồng quý nhau 

 

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 
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NGUYÊN TẮC 8 

Hành Tiểu Bi # Đạt Đại Bi 
_______________________ 

 

NGUYÊN TẮC  9 
Nhịn # Dũng 

 

 

 

 

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 

 

    

 

 

 

 


