SỐ 161

NGÀY 01 THÁNG 04 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.
KHOA HỌC TÂM LINH

Kệ
Việc làm là đạo, ở nơi ta
Bạn cứ thiết tha, học nhẫn hoà
Đi đâu cũng thấy, Trời ân độ
Khoa học tâm linh, chỉ thật thà
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.
1370. Hỏi.
1371. Hỏi.
1372. Hỏi.
1373. Hỏi.
1374. Hỏi.
1375. Hỏi.
không?

Kiếp nầy không tu, tương lai sẽ đi về đâu, sau khi chết?
Kiếp sau làm sao, mình biết?
Học thiền Vô Vi điển quang trường sinh học, có ích lợi gì? Xin nói rõ.
Sự sáng suốt và thông minh ở đâu mà có?
Có sáng suốt và thông minh để làm gì?
Gian tham và ác độc, có tiền mướn Thầy siêu độ, lên Thiên Đàng, sau khi chết, đúng
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1376. Hỏi. Tại sao mình phải tu thiền, mà không tu tụng kinh, như các pháp khác?
BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/03/2016

Odense, ngày 23/03/2016

1370. Hỏi. Kiếp nầy không tu, tương lai sẽ
đi về đâu, sau khi chết?

1371. Hỏi. Kiếp sau làm sao, mình biết?

Đáp: Dạ thưa. Kiếp nầy không tu thì uổng
cho một kiếp làm người. Mình không tu, sau
khi chết thì sẽ thành âm binh.
Kiếp người thì gặp khổ, bệnh, đau. Khổ là
điều may, để cho ta học đạo giải thoát.
Khó khăn lắm, mới gặp người tu, tu dùm
mình.
Kệ
Kiếp nầy dễ đạt, dễ tu tâm
Gắng công hành pháp, nhớ chuyên cần
Mượn pháp tu thiền, hành đúng đắn
Ngày đêm tu luyện, sẽ thành công

Đáp: Dạ thưa; Kiếp nầy muốn gì, thì sẽ có ở
kiếp nầy. Kiếp nầy là kiếp sau. Nếu mình thực
tâm tu thiền. Trời Phật luôn lúc nào cũng ân độ.
Chỉ sợ mình tu không đúng thầy, không đúng
pháp, gặp thầy tham tiền, tham danh là mình hư
hỏng luôn.
Kệ
Tương lai sáng lạn, học tu thiền
Trí tuệ con người, tiến cõi cao
Không tham danh dục, trần tục lụy
Tận tụy cam tu, cứu lấy mình

Odense, ngày 24/03/2016

Odense, ngày 25/03/2016

1372. Hỏi. Học thiền Vô Vi điển quang
trường sinh học, có ích lợi gì? Xin nói rõ.

1373. Hỏi. Sự sáng suốt và thông minh ở đâu
mà có?

Đáp: Dạ thưa; Môn thiền nầy giúp cho
hành giả, có sức khoẻ, sáng suốt và thông
minh. Bác có thể sống trung bình 100 tuổi,
hơn. Muốn thọ lâu, mình phải luyện điển
quang. Không nên ngồi không, chờ sự ban
ơn. Trời ban tuổi thọ trung bình là 100 năm,
mình phải tu luyện điển quang. Thông điệp
nầy được Bề trên ban xuống cho pháp Vô Vi,
trường sanh học.

Đáp: Dạ thưa. Sự sáng suốt là mỗi ngày mình
phải mài, cái dạ của mình một chút. Trong cái dạ
của mình chứa những đồ ô uế. Cái ô uế nầy, nó
làm mất cái sáng suốt.

Kệ
Sống lâu thọ hưởng, trí tuệ thiền
Phương pháp Phật truyền, sẽ sống lâu
Điển quang của Phật, Trời ban chiếu
Giúp đỡ nhơn sinh, sống thọ hiền

Thế nên mình phải thiền mỗi ngày, dùng pháp
Phật tẩy nó đi. Thì cái sáng suốt sẽ trở về. Mình
phải nhẫn nhục hết sức, hy sinh, tánh hư tật
xấu, biết ăn năn, sám hối, không tham lam,
ghanh ghét và thù hận.
Kệ
Thành tâm tu luyện, pháp sẽ ban
Ánh sáng Trời ban, phải thực hành
Trở về nguyên lý, hành không khổ
Giải toả phiền ưu, sống không già
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Odense, ngày 26/03/2016

Odense, ngày 27/03/2016

1374. Hỏi. Có sáng suốt và thông minh để
làm gì?

1375. Hỏi. Gian tham và ác độc, có tiền mướn
Thầy siêu độ, lên Thiên Đàng, sau khi chết, đúng
không?

Đáp: Dạ thưa; Có sáng suốt thì mình mới
thấy đường về Thiên Đàng. Có thông minh
mình mới không làm những điều gian tham
ác độc.

Đáp: Dạ thưa; Những người ác, giết hại, trộm,
cướp lên thiên đàng được sao?

Kệ
Thiên đàng hữu lộ, rất khang trang
Dẫn bước ta sang, chốn Thiên Đàng
Bạn cứ đàng hoàng, tu buông bỏ
Tham lam dục vọng, thế gian đau

Tu Vô Vi xuất hồn, xuống địa ngục thấy rõ, nhà
giàu và thầy tu ở dưới rất nhiều. Tiền không có
mướn được ai siêu độ. Nhà giàu không có lên
Thiên Đàng. Đừng tưởng có tiền là mướn thầy
siêu độ, lên Thiên Đàng.
Không có Thầy, Bà nào siêu độ được ai. Đừng có
tin họ, siêu bạn. Họ độ họ chưa xong, làm sao,
họ độ bạn.
Bạn tu thiền Vô Vi, bạn sẽ tự độ Bạn, theo trình
độ điển quang. Trình độ điển quang của bạn,
giống hệt như trình độ, mình học ở đời.
Kệ
Công bằng luật định, ở thế gian
Giúp đỡ nhơn sinh, sống hợp thời
Chăm lo tu học, về Thiên giới
Giúp đỡ càn khôn, đóng góp đời

Địa chỉ
Le Thanh Loi

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

3
Emai: bandao4p@gmail.com

Odense, ngày 28/03/2016
1376. Hỏi. Tại sao mình phải tu thiền, mà không tu tụng kinh, như các pháp khác??
Đáp: Dạ thưa; Mấy ngàn năm, con người sống, giữa thế gian và địa ngục, trồi lên và trục
xuống, bao nhiêu kiếp không hay. Hôm nay không lẽ, mình tiếp tục sao?
Tu theo Phật Thích Ca là tu thiền, không có tụng kinh và cúng kiến.
Mình không tu thiền, sau khi chết thì linh hồn sẽ bị rơi vào địa ngục nửa. Ở dưới cả ngàn năm.
Nơi đây có qủi, ma và súc sanh. Mình sẽ sống chung với chúng.
Rất dễ hiểu, ở đời mình có đi học, thì rơi vào chỗ tốt, không học thì rơi vào chỗ xấu.
Thế gian mình không tu thiền luyện đạo, sau khi chết, phần hồn sẽ rơi vào địa ngục..
Kệ
Có khó gì đâu, chỉ thực hành
Những điều tâm đạo, nói thiết tha
Bác cứ làm hoài, theo tông chỉ
Dần dần ánh sáng, sẽ lộ ra
Odense, ngày 29/03/2016
1377. Hỏi. Tại sao mình phải tu thiền Vô Vi?
Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi nhanh hơn, thực tế hơn và khoa học hơn. Mình thiền và hành theo
phương pháp điển quang của Phật. Phật có điển quang và Bác cũng có điển như Phật. Học thiền
Vô Vi trường sanh học sẽ khai mở ra.
Mình sẽ giác ngộ nhanh hơn là: Đời đạo song tu, vừa làm, vừa tu, không mắc nợ ai.
Khoa học hơn, trong cái việc mình làm, nó là cái đạo.
Kệ
Thực hành ba pháp, Phật chỉ ta
Soi hồn ánh sáng, sẽ phát ra
Thuốc Phật uống nhiều, tăng điển lực
Thiền tịnh tâm thanh, ngộ thức thời
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Odense, ngày 30/03/2016
1378. Hỏi. Có điển quang để làm gì, tại sao những môn khác họ không nói, điển quang Phật?
Đáp: Dạ thưa; Phật nào cũng có điển quang. Sở dĩ họ không biết điển quang, là họ tu lý
thuyết.
Bác tu Vô Vi là Bác phải có điển quang. Có điển, Bác mới qúy trọng sự tu hành của Phật. Điển
quang là trình độ tu hành của Bác, mình phải dày công tu luyện. Tiền không có mua được, thế
mới có sự công bằng, giàu nghèo vẫn được điển quang như nhau. Nếu tu hành theo Vô Vi.
Kệ
Giàu nghèo cũng phải, luyện chí tu
Điển quang của Phật, mới hồi về
Cá tánh của mình, hồi quang sáng
Công phu tu luyện, ở nơi mình
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Triết Học Vô Vi

TRỞ LẠI THẾ GIAN

106. Thơ song ngữ Việt/ Đan Mạch
Den første lektie: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Bài Học vỡ lòng: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Jeg skrev denne artikel her
For at åbne vores sinds bøger
I himlen har vi farver tilgængelige
Et farvestrålende mystisk visdoms sind

Bài nầy con viết ra đây
Để cho các bạn mở ra sách lòng
Trong không có sẳn muôn mầu
Một màu huyền bí sáng ngời huệ tâm

Vi hylder hjertet og siger NMADDP*
NMADDP ligger i bunden af dit hjerte
Sig NMADDP roligt
Ude, inde, gående, stående, liggende,
siddende og spisende

Định lòng thầm niệm Nam Mô
A Di Đà Phật ở trong đáy lòng
Nam Mô biệt niệm âm thầm
Ra, vô, đi, đứng, nằm, ngồi, phải chuyên

Vi har boet i et sindssygt liv
Vi ønsker at slippe af med det, skal øve
ordene hele tiden
Denne artikel er ikke længere
Bare seks ord, men de er svære at lære

Tâm mình đã sống đảo điên
Muốn nên dứt bỏ, phải chuyên niệm hoài
Bài nầy thật chẳng có dài
Chỉ là sáu chữ, học hoài chẳng thông

Buddha har ikke brugt mange ord
Men det er svært at gennemføre
Nu har Buddha vist os klart
Det er kun seks ord og ikke svært at lære

Phải chi Phật chỉ dài dòng
Khó mà thâu lượm, khó mà vượt qua
Bây giờ Phật chỉ phân qua
Đó là sáu chữ, có mà khó chi

Buddha har brugt intellektuel viden
Skriv ned seks ord: NMADDP for at
praktisere lydløst med dem
Folk har vanskeligt ved at forstå og
praktiserer ikke
Selvom det er enkelt, kan vi ikke klare
det

Phật Đà đã dụng trí tri
Viết ra sáu chữ, để tu niệm thầm
Chúng sanh khó hiểu, không hành
Tại sao đơn giản, khó mà làm thông

Vi går rundt og beder om buddhismen
Vi bukker og beder om status
Og overalt har vi misforstået
Vi tror, at bøger og bibler er sande

Lại đi cầu Phật giáp vòng
Chỗ nào cũng lạy, tượng nào cũng xin
Chỗ nào cũng tưởng là xinh
Sách nào cũng tưởng là kinh thiệt lời

Så bliver vi chokerede over, at bøger og
bibler er usande
Vi lærer sådan i mange år og forstår ikke
At bøger og bibler ikke er underskrevet af

Ai dè kinh giả khắp nơi
Học hoài chẳng thấu, chẳng thông đạo
nhà
Kinh nào không có ký tên
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Buddha
Buddhas navn udnyttes og folk snydes

Thường dùng Thánh Phật, để mà chúng
sinh

Det generelle som biblen har skrevet
Det er den uægte bibel, som vi lærer og
vi ikke forstår
Vi kender godt snaksalige mennesker

Kinh mà viết lối chung chung
Đó là kinh giả, học hoài chẳng thông
Biết ra thiên hạ lắm lời

Business låner bibler og vender verden
om

Mượn kinh kệ Phật, gạt người thế gian

De lærer religion, men nogle snyder
Buddhas og De Hellige mænds bibler
bliver uklare, og verden bliver en lukket
vej
I dag er den buddhistiske
kørselsvejledning
At vi skal bruge princippet: NMADDP

Tu thì người đã có gian
Xoá mờ Phật Thánh, thế gian bí đường
Hôm nay đường Phật, chỉ đường
Phải dùng nguyên lý Phật Đà Nam Mô

NMADDP siger rigtige ord
Og skaber gode bøger og bibler, der er
godt informeret
Ingen grund til at bede
Praktiser kun de seks ord, der løfter os op
ad

Nam Mô A Di Đà Phật, thật lời
Sách nào cũng hiểu, kinh nào cũng thông
Không còn lý luận cầu mong
Chỉ hành có sáu, chữ mà tiến thăng

Denne artikel har Buddhas alsidige tanke
I den er princippet, at Buddha er kommet
frem
Med ophør af sorg er der intet problem
Denne artikel er ikke svær og vi kan åbne
vores hjerter

Bài nầy Phật đã đa năng
Dụng trong pháp lý Di Đà tiến thăng
Bây giờ người hết buâng khuâng
Bài nầy chẳng khó, vỡ lòng ta ra

Vi ønsker hjerteligt hver dag
Sindet tu* og kroppen reparerer, og
de er dejlige at have
Intet kaos i Satans verden
Det første har vi lært og det sidste er vi
klar over

Mỗi ngày tâm nguyện thiết tha
Tu tâm dưỡng tánh thật là vinh hoa
Không còn động loạn Ta Bà
Vỡ lòng ta học, cuối bài ta thông

Med Nam Mo A Di Da Phat er vi klar!

Nam Mô A Di Đà Phật sẳn sàng nơi ta!

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

Du er professionel i bønnen af de seks
ordene Nam Mô A Di Đà Phật




Bác sẽ là chuyên gia niệm Phật
Bác sẽ là professional niệm Phật
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NMADDP* = Nam Mô A Di Đà Phật
Nam = ild; Mô = luft; A = vand; Di = udvikling; Đà = Aura udstråling af krop; Phật = følelse af
Buddha
Sindet tu*= sindet réhabiliterer
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