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SỐ 96 NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 2014 

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. 

 
QUỈ ĐẠO 

 
Kệ 

 
Quỉ đạo thâm sâu, tạo mối sầu 

Hành tu không có, tạo chức danh 
Lập ra thế cảnh, dùng Phật lý 

Dựng hình lập Phật, hại chúng sanh 
 

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. 

834. Hỏi: Qủi là sao? 

835. Hỏi: Qủi đạo thâm sâu là sao? 

836. Hỏi: Dùng đạo, tạo đời là sao? 

837. Hỏi: Người tu Vô Vi phải làm gì, khi bị mua chuộc? 

838. Hỏi: Mua chuộc là sao? 

839. Hỏi: Mình tu, cha mẹ chết, linh hồn có về được Côn Lôn đảo, tiếp tục tu không?. Xin anh 

Lợi cho biết. Cám ơn. 

840. Hỏi: Khi nào mới dứt nạn qủi ma? Anh có biết không? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/06/2014 

834. Hỏi. Qủi là sao? 

Đáp: Dạ thưa; Qủi không phải người, có 

răng nanh, lưỡi thì dài và có móng vuốt.  
 
Kệ 

 
Qủi thì hung dữ, khó nam mô 

Miệng cũng nói tu, nói Phật Đà 
Tâm dạ tu hành, thì không chuyển 
Mãi lo khuyến mãi, cắn độc vô 

  

Odense, ngày 03/06/2014 

 
835. Hỏi. Qủi đạo thâm sâu là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Đạo của qủi thì phải thật thâm. 
 

Kệ 
 

Đạo thì có qủi, và có ma 
Núp bóng tu hành, xưng danh bá  
Tâm đạo tu hành, theo tà thuật 

Dùng tiền bùa chú, hại chúng sanh 
 

Odense, ngày 04/06/2014 

836. Hỏi. Dùng đạo, tạo đời là sao? 

Đáp: Dạ thưa; Lợi dụng đạo, tạo ra tiền và 

chức vụ, dẫn dụ người tu. 
 

Kệ 
 
Buôn thần bán Phật, bán tâm linh 

Đặc để chúng sanh, chức vụ làm 
Thiên hạ tưởng lầm, tâm đầu Phật 

Dẫn dụ người tu, kiếm bạc tiền 
 

Odense, ngày 05/06/2014 

 
837. Hỏi. Người tu Vô Vi phải làm gì, khi bị mua 

chuộc? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đừng nên giao tiếp họ. 

 
Kệ 

 
Thiên đàng địa ngục, có giới ranh 
Bạn phải phân minh, nếu thực hành 

Tâm dạ con người, thường đút nhét 
Mua danh bần tiện, khó tiến thân 

 

Odense, ngày 06/06/2014 

 
838. Hỏi. Mua chuộc là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Dùng tiền và địa vị kết lập 
bè phái.  

 
Kệ 

 
Tham danh địa vị, tất phải giành 
Đời đạo song hành, chẳng có tu 

Lu bu ở cảnh, tranh giành đấu 
Tố tụng hại nhau, phải giải toà 

 
 

Odense, ngày 07/06/2014 

839. Hỏi. Mình tu, cha mẹ chết, linh hồn có về 
được Côn Lôn đảo, tiếp tục tu không?. Xin anh 

Lợi cho biết. Cám ơn. 
 
Đáp: Dạ thưa; Mình tu thì chắc chắn Cha Mẹ, 

sẽ về đó tịnh tu. Cho phần hồn thanh nhẹ.  
 

Kệ 
 
Mình tu sẽ giúp, cha mẹ mình 

Có được phần hồn, thanh thản tu 
Điển quang của Phật, thường trợ giúp 

Cho kẻ thiền hành, phát triển tu 
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Odense, ngày 08/06/2014 
 

840. Hỏi. Khi nào mới dứt nạn qủi ma? Anh có biết không? 
 
Đáp: Dạ thưa; Khi qủi và ma, bệnh tai nạn. Thì hy vọng sẽ dứt.  

 
        Kệ. 

 
        Khi mà bệnh hoạn, tới triền miên 
        Qủi ma sẽ hiện, rõ hình hài 

        Không dám trá hình, tham dữ nữa 
        Mai ra thiên địa, sẽ bình an  

_______________________________________________________________ 
Odense, ngày 09/06/2014 
 

841. Hỏi. Tại sao phải tu thiền điển quang, mới diệt được tâm tánh qủi ma? 
 

Đáp: Dạ thưa; Chất trược, ma qủi, nặng nề ở trong máu huyết nhiều kiếp, khó giải trừ, nên 
dùng điển quang phép Phật mới giải được.  

 
        Kệ. 
 

        Biết mình nặng trược, cõi thế gian 
        Ráng học cho chăm, pháp phải hành 

        Trược tánh không còn, siêng dụng pháp 
        Điển Trời pháp Phật, sẽ giải tan  
         

 
Kính gửi chú Lợi 

 
842. Hỏi: Tẩu hoả nhập ma là sao? 

 
Thành Lợi đáp  

 

Tẩu hoả ma nhập. Chứ không phải, tẩu hoả nhập ma.  
 

Người không hiểu, nói không đúng. 
 

 Tẩu là chạy, hoả là lửa. Trong người mình ai cũng có cục lửa, gọi là hoả hầu.  

 
 Ai cũng bị, chứ không phải, ám chỉ riêng cho người tu.  

 
 Người thường, người tu, đại đức, thượng toạ, dân biểu quốc hội, đánh lộn nhau, 

hại nhau, cũng đều bị tẩu hoả nhập ma. 

 
Tu hành mà không dụng điển pháp giải, thì cục lửa nầy, nó quậy phá mình hoài. 

 
Kính lời 
B/đ. Thành Lợi 
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843. Hỏi: Điển pháp là sao, xin chú Lợi giải thích? 
 

Đáp, dạ thưa: Điển pháp là cái pháp Vô Vi trường sanh học mà Chú Lợi viết mỗi kỳ, nó có 
cái điển. Mình học, mình áp dụng theo lời giải thích thì sẽ nhận điển quang, trong cái phương 
pháp thực hành.  

Sau khi mình áp dụng cái nguyên lý mà Chú Lợi viết, thì mình sẽ giải thông, trược ô, trong 
ngũ tạng và giải bớt tai nạn. Mình phải thành tâm, siêng năng hành, chứ không phải làm cho 

có lệ. 
 
         Kệ. 

 
         Điển nầy phân giải, tận trung ương 

         Phát ra thanh điển, của người thiền 
         Hướng thượng tu thiền, hành sẽ thấy 
         Lời vàng từ ái, chỉ từng câu 

 

 

844. Hỏi: Dựng hình lập Phật, hại chúng sanh là sao? Xin giải thích.  
 

Đáp: Dạ thưa. Tu không biết đường lối, dùng hữu vi sắc tướng, lợi dụng hình Phật, mưu cầu lợi 
ích cá nhân, gạt chúng sanh.  

 
        Kệ 
 

        Tu hành mượn Phật, phủ ngoài thân 
        Lợi dụng chúng sanh, tưởng nhớ Ngài 

        Không tu sẽ khổ, *Thầy manh dạy 
        Hữu hình lợi dụng, doạ chúng sanh 
 

*Thầy manh dạy, là manh sư dạy đệ tử là lung đệ. 
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Thơ song ngữ việt/ Đan Mạch  

SØLV, GULD OG PERLER OVERALT 
47 

BẠC VÀNG CHÂU BÁU KHẮP NƠI 

 
Sølv, guld og perler overalt 
Det hellige Paradis åbner sig for vore øjne 

Vores sind kender vejen til Paradis 
Guds kærlighed sender sølv, guld og 

perler overalt 
 
Mange mennesker bliver døbt i hellig 

energi 
Som Gud sender til os med kærlighed 

Og alle mennesker har også fået et godt 
sind fra Buddha  

Det giver god energi at meditere 
 
Sølv, guld og perler er omkring vores 

kroppe 
Skynd dig at meditere Viet Nam Vo Vi 

energi 
Og du lever et rigere liv 
Så behøver du ikke vise omverdenen din 

høje status 
 

Vi behøver ikke konkurrere 
Vi bliver rigere og vi er blevet 
rehabiliteret 

Så vi lever i god harmoni 
Vi er glade og behøver ikke velstand 

 
Nu vil vi få et rigere liv 
Sølv, guld og perler kommer frem i 

virkeligheden 
Og alle mennesker har accepteret 

At kærlighed og respekt kommer i første 
række 
 

Alle mennesker lever i fred 
Og sølv, guld perler kommer fra et ærligt 

liv 
Alle mennesker svæver over jorden 
Og får deres rigdom fra Guds hjem 

 
Nu kan vi se alt det, jeg har fortalt 

Du må huske nogle af dem, som du 
mener, er gode 
Det er godt for dem alle 

At de kommer hjem og mediterer indtil 

 
Bạc vàng châu báu khắp nơi 
Thiên Cung bí sử mở màn khai minh 

Tâm linh thấu đạt cửa Trời 
Thiên tình ban rải bạc vàng khắp nơi 

 
 
 

Người người tắm gọi điển linh 
Thiên tình ban xuống chuyển cho tâm 

hiền 
Ai ai cũng được Phật Tiên 

Ban cho thanh điển để mà tu thân 
 
 

Bạc vàng châu báu toàn thân 
Mau mau tu luyện pháp thiền điển quang 

Mọi người sẽ sống giàu sang 
Không mang thế sự, không màn công 
danh 

 
 

 
Mọi người khỏi phải cạnh tranh 
Con người giàu có chỉ cần tu thân 

Sống cho nếp sống an thần 
Con người sung sướng khỏi cần giàu sang 

 
 
Lúc nầy mới thấy giàu sang 

Bạc vàng châu báu hiện ra rõ ràng 
Ai ai cũng phải quy hàng 

Tình thương đạo đức xếp hàng trước tiên 
 
 

Mọi người sẽ sống thật yên 
Bạc vàng châu báu khắp ngoài không 

gian 
Mọi người sẽ vượt thế gian 
Về nơi Thiên Quốc tha hồ hưởng sang 

 
Bày ra cho thấy hết rồi 

Ráng mà lấy được phần nào chuyển ban 
Cái nào cũng thấy thật sang 
Đem về tu luyện phát quang Phật Trời 
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Triết Học Vô Vi                                  Trở Lại Thế Gian  

 
 

6. GIẢI MÊ - PHÁ CHẤP 
 

Giải đi cho hết chuyện mình 
Tham đời thế sự, tại vì còn mê 
Đường về Thiên Quốc lê thê 

Phá đi cái chấp, cái ta lu mờ 
 

Tiếp theo kỳ  trước... 
 
Và người tu phản kháng, lâm vào mê hồn trận và chấp người không tu. 

 
Rồi từ đó, hai người tranh nhau, và sẽ đi sai, và càng sai thêm, rồi hai bên oán trách nhau, 

người thế nầy thế kia. Sanh ra động loạn, vì mê và chấp. 
 
Chứ thật ra, không phải người tu, họ không biết cứu nguy tình thế đâu. 

 
Cứu là mình cứu cho nội tâm của người đó, sẽ được bình thản lại, để cùng nhau giải quyết vấn 

đề đó, nó nhẹ nhàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn.  
 
• Chứ đừng có nghĩ lầm;  

Cứu đây, là người tu, hô biến cho người đó hết nạn, hết họa, hết bệnh. Mà nhiều nghĩ, người tu 
sẽ biến hóa thần thông, cho người kia sẽ hết nạn và hết họa. Mà trong khi đó mình quá 

trược. Mình sẽ giảm, nếu mình tu thiền điển quang. 
 
• Cũng có trường hợp đặc biệt, người tu, tu đến cõi Phật, đến cõi Tiểu Thượng Đế, thì có thể 

giúp người kia giảm nạn, hết bệnh, tuỳ theo hoàn cảnh của người bệnh, liên hệ thế nào. Và được 
trợ giúp, tuỳ theo phần phước đức.  

 
Muốn vẹn toàn, là mình phải tu, thì sẽ được ân độ bằng điển quang của người tu. Cái nầy  điển 
quang và trí tuệ và giác ngộ, tiền không mua được. Hành mới thấy. 

 
Nhưng mà phần đông, người nào, gặp được người chơn tu, tu đến cõi Phật và cõi Tiểu Thượng 

Đế, đều được giúp và hoá giải dễ dàng. Bởi vì cái tâm người chơn tu, có từ bi, có điển quang 
chiếu độ cho. 

 
Khi mà người tu, đang thực hành chấp nhận những điều, nạn tai, kích động xảy ra như bên trên, 
thì sau nầy mình sẽ có trí tuệ và điển quang.  

 
Đạt được phần điển quang, thì mình có thể giúp người kia bớt nạn và bớt họa. Chứ không thể 

de ved, at de har fået en aura fra Gud og 

Buddha 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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nào người tu, giúp người kia dứt hẳn, hết nạn, mà mình đã gây ra nhiều. 

 
Tu mà không giải phần trên, thì trong cái mê, nó có cái chấp và trong cái chấp nó có cái mê. Nó 
cứ lẩn quẩn lòng vòng trong ba cõi. 

 
 Muốn phá cái mê và cái chấp thì mình phải qui không. Trong tất cả trường hợp bị 

kích động, mà mình lầm lẫn, đã nêu lên bên trên.  
 
Mình qui không thì mình mới nhận xét và phán xét sự việc, nó có chiều tiến hóa đi lên, mà trí óc 

mình mới quân bình: Phân tích ở bên trên, tại sao mình mê, tại sao mình chấp. Tu mà không có 
qui không, thì không tài nào phá được chấp và phá được mê.  

 
Khi tu, thì phải hiểu mình 

Thế tình thế cảnh, dập dùi người tu 
Im thinh chấp nhận cực hình 
Sau nầy hóa giải, những gì nạn tai 

 
Thí dụ:  

Mình nghe người ta nói một câu là mình có ý kiến là mình đã mê rồi.  
 
Rồi mình mặc cái áo mình cho cái áo đẹp, tốt, xấu là mình đã mê.  

 
Rồi mình thấy người ta ăn chay, ăn mặn, rồi mình cho rằng ăn cái nầy nhẹ, cái kia nặng là mình 

đã mê. Đã mê thì đương nhiên phải chấp.  
 
Làm sao phá cái giới nầy?  

 
Chỉ có thực tập là qui không, rồi mình tự thức, không mê, không chấp.  

 
Như vậy là sao? Có phải điên không? 
 

Nhiều người hành không tới, nghe câu nói không mê, không chấp là cho người đó không có cảm 
giác, chắc là khùng điên. 

 
Xin thưa, không mê, không chấp, có nghĩa mình ăn miếng đó, mà mình không nghĩ mình phải ăn 
miếng đó cho đã, cho ngon, như những người đã nghĩ.  

 
Mà mình chỉ ăn, để sống và phục vụ nhơn quần.  

Người tu có điển quang cao, họ không có tư tưởng khen và chê, rồi họ có thốt ra câu: “Ăn cũng 
được mà không ăn cũng được “.  
 

Họ không chấp vào miếng ăn, chứ họ ngu sao, mà không biết miếng nào ngon, miếng nào dở. 
Người tu có điển quang cao, họ không phải, thích sống, để ăn cho đã.  

 
Rồi nhiều người ngộ nhận câu nói nầy của người tu và ghét người tu nói cái câu:  
”Ăn cũng được mà không ăn cũng được”. Rồi cứ cho người tu ăn bậy, ăn bạ, thậm chí bỏ đói 

người tu luôn. Và cũng tại vì, cái câu nói trên, ăn cũng được mà không ăn cũng được.  
 

Nếu mà nói rằng người tu, họ ngu, họ khùng, họ điên, nên họ thốt ra câu nói ”ăn cũng được mà 
không ăn cũng được”. Cũng giống như cái câu ”Có cũng được mà không có cũng được”. Người có 

lối sống dễ dàng, không ràng buột, nên họ nói câu đó. 
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Nhiều người ngộ nhận câu nói nầy cho rằng người tu ngu và nhu nhược.  

 
Thử hỏi người tu, thì họ sẽ giải thích những điều trên chí lý và rành rẽ.  
 

Tại sao?  
“Ăn cũng được và không ăn cũng được“.  

 
Cái miếng ăn ngon như là thịt bò nướng beef steak thơm ngon. Ngon thì thơm ngon thiệt, chứ 
mình đưa qua cửa miệng là thúi hết trơn, có phải không!  

 
Dại vì, người tu họ tham ăn, sống một ngày cũng là sống.  

 
Ngu vì phải tham, khi mình tu, thì mình biết việc đó, đâu có lợi gì, cho phần hồn của mình.  

 
Khi mà mình phá được cái chấp là cái chê và cái khen, thì mình có quyền ăn. Ăn cái gì cũng được 
mà không có tội.  

 
Rồi cái người kia họ thấy cái người tu, khi xưa nói, có ăn cũng được, mà không ăn cũng được. 

Hôm nay lại ăn đủ thứ, trái lại cái hành động xưa kia mà người tu nói.  
 
Đó là người tu cao, họ biết nói và họ biết giải bằng điển quang của họ. Thế nên mình lầm lẫn 

ngay cái chỗ nầy thêm, mà đánh giá cái người tu ăn nói bậy bạ.  
 

Còn một loại tu xạo, lợi dụng con đường tu và lợi dụng những người tu cao họ giải, rồi bắt chước 
ăn đủ thứ. Thì sẽ mang họa vào thân.  
 

Người tu cao, họ có điển, họ giải được, họ khác, còn mình tu, giải chưa được thì khác.  
 

Còn tu mà phá được phần chấp rồi thì người tu họ vẫn ăn như thường, mà họ không có chấp vào 
miếng ăn, kêu bằng phá chấp.  
 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca thành đạo cũng nhờ uống bát sữa dê. Nếu Ngài chấp sắc 
tướng sữa dê có máu thì Ngài đâu có giảng kinh cái lý huyền không của nhà Phật.  

 
Cái lý huyền không nầy nó cao siêu lắm. Ráng tu đến phần nội công thâm hậu thì mới 
biết cái lý huyền không.  

 
“Câu có cũng được và không có cũng được “.  

 
Nhiều người hiểu lầm câu nói nầy, cho người tu thụ động, nhu nhược, không làm gì được. Trong 
giới tu nó có hai loại người tu giả và người tu thiệt. Có khi đúng, có khi sai, tuỳ theo giới tu và 

người mộ tu. Nhưng phần đông, giả tu thì nhiều. 
 

Nghĩ sai, người tu vô dụng, rồi không cho người tu cái gì hết, coi người tu có chịu nổi không.  
 
Tại sao người tu họ thốt ra câu nói trên?  

Vì họ thấy ở trên đời nầy là giả tạm, không có gì là sự thật. Công hầu khanh tướng, chi cho mấy, 
cũng sẽ chết một cách đau đớn.  

 
Cái xác mình còn giả, huống hồ chi mấy cái cảnh giả tạo kia.  

Sống để tu thân, và để giải thoát phần hồn, cho thanh nhẹ có phải sướng hơn là giành giựt danh 
vọng.  
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 Ngoài cái cõi địa giới nầy, lại còn có cái cỏi thượng giới thanh nhẹ hơn, cao siêu 
hơn.  

 

Như các kinh đã nói, nếu không có cõi thượng giới siêu hơn, thì lời của Đức Chúa và Đức Phật 
nói cũng không có giá trị. Cõi bên trên có. 

 
Thế nên người tu chân chánh họ biết rồi, họ không cần danh lợi chi cho mấy, mà thốt ra câu có 
cũng được, và không có cũng không sao.  

 
Họ tìm cái cõi khác siêu hơn, như là Niết Bàn hoặc là Thiên Đàng. Cao siêu hơn cõi Thế Gian. 

 
Nhiều người thử người tu, anh không cần danh lợi, thử tôi không cho anh tiền coi làm sao anh 

sống. Nhưng mà người khác, họ cũng có ý nghĩ của họ, họ cho tiền người tu để sống. Người tu 
mà phá được phần chấp nầy và họ vẫn dùng tiền như thường.  
 

Nhưng mà họ không dùng cho họ, mà họ chỉ giúp những người khốn khổ hơn. Trong lúc họ dùng 
tạm phần tiền nầy, thì cái người chấp câu nói ở phần trên. Cho người tu làm sai với lời nói.  

 
Cũng có đúng, chứ chẳng không, vì nhiều người tu, đã lợi dụng phần danh lợi nầy mà làm điều 
bậy bạ trong nhà tu.  

 
Thì địa ngục sẽ có chỗ cho những người lạm dụng nầy. Những người tu lạm dụng nầy, thường 

hiện ra là bộ mặt heo. Giống như Trư Bát Giới. 
 
Đại khái thì hai cái câu trên được giải tỏa như thế thì thử hỏi người tu, họ có khùng, họ có điên 

không, mà họ nói mạch lạc vậy.  
 

Tại vì mình nhìn bề ngoài quen rồi, mình không thấy. Chứ mình đi vào đường tu, mình thực tập 
thì mình sẽ thấy những điều trên là sự thật. Để mình phá giới chấp và giới mê.  
 

Phá được chấp, phá được mê là mình định rồi.  
 

Thì quân bình tư tưởng, thấy việc gì đến, thì nó đến một cách rõ ràng, và thấy nó đi thì nó đi 
một cách hiện hữu.  
 

Ung dung tự tại. Phá được chấp và phá được mê là con đường mà Đức Phật đã thành công. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

10 

 

THĂNG THIÊN 
 
Phá đi cái ngả cái ta 

Con đường lụn bại, đưa mình u mê 
Không minh Trời Đất kết thành 

Âm dương chuyển động, kết thành thanh quang 
 
Đường mòn dẫn lối Nam Mô 

A Di Đà Phật, mà an tâm hồn 
Tâm không diện kiến Phật Đà 

Qui y tam bảo, nhờ Trời khai minh 
 

Minh đời đạo, loạn sân si 
Tham sân khổ hận, tâm thần bất an 
Không an không giác chơn hồn 

Hồn không tương vía, ngục tù bao la 
 

Chừng nào phá chấp phá mê 
Quán thông Đời Đạo quân bình nơi ta 
Nơi ta chơn lý thật thà 

Qui không tam cõi, hồn về thượng thiên 
 

Thượng thiên thế giới người hiền 
Không mê không chấp, không màn thế gian 
Thế gian không thật đó mà 

Lập ra để dạy, con người thăng thiên 
 

Thăng thiên về cõi Niết Bàn 
Ngồi cùng chư Phật, luận bàn thiên cơ 
Thiên cơ nhơn đạo kêu gào 

Con người đau khổ, bệnh tình đa mang 
 

Con người cần biết lở mang 
Bản thân trần trược, sanh vào thế gian 
Hôm nay thức tánh tu thiền 

Mong tu giải thoát, trở về Thiên Cung 
 

Kính bái 
Con  
Lê Thành Lợi 

 


