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SỐ 185 NGÀY 11 THÁNG 12 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. 

 
Vua Niệm Phật 

 
Kệ 

 
Pháp thiền giúp Bác, đạt điển quang 

Phải nên dụng pháp, cuả Di Đà 
Tâm điển cuả Trời, luôn ban chiếu 

Cho mình ánh sáng, đạt vinh 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. 

1574. Hỏi. Tại sao, tu phải sửa, mà không phải là tụng kinh, tu như vậy là sai, không có đúng 

theo đường lối Phật dạy, có đúng không? 

1575. Hỏi. Người tu có thể dùng tiền mua giác ngộ được không ? 

1576. Hỏi. Pháp môn nào, mới đem lại cho mình giác ngộ nhanh? 

1577. Hỏi. Kinh Sống giác ngộ nhanh là kinh gì? 

1578. Hỏi. Làm sao biết người tu, thật sự là thanh tịnh? 

1579. Hỏi. Làm sao biết người tu, thật sự là thanh tịnh? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 02/12/2016 

1574. Hỏi. Tại sao, tu phải sửa, mà không 

phải là tụng kinh, tu như vậy là sai, không 
có đúng theo đường lối Phật dạy? 

 
Đáp: Dạ thưa. Đây là kỹ thuật mới. Thời 
đại nầy, mình phải tiến bộ hơn. Tu là phải 

hành và sửa. Chứ không nói nôm na, lý 
thuyết.  
 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

Việt Nam là đi thẳng vào thực hành, thực tế 
hơn, văn minh hơn và khoa học hơn.  

 
Đời nầy học Kinh Sống để giác ngộ nhanh. 
Vả lại Đức Phật Thích Ca không có tụng kinh 

hay cúng kiến. Xem lịch sử, mà có khi, tu 
không thấu đáo. 

 
Kệ 

 
Phật pháp ngày nay, rất hữu tình 
Giúp người tiến hoá, giác ngộ nhanh 

Tu bổ con người, không tham ác 
Cải sửa, tâm, thân, điển, pháp hành 

 

Odense, ngày 03/12/2016 
 

1575. Hỏi. Người tu có thể dùng tiền mua giác 
ngộ được không ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Có người tu, dùng tiền và thế 
lực mua danh và chức vụ cao, để chứng tỏ mình 

giác ngộ. Điều nầy không đúng, mà mang 
nghiệp nặng thêm. Đây là một hình thức ma 

đạo. Lấy đạo tạo đời.  
 
Sự giác ngộ là một điều cao quý, bạc triệu cũng 

không thể đổi. Giá trị của chính mình. Vương cao 
ý chí, phát triển tánh thiện lành cuả nhà Phật và 

cuả chính mình. Bạn là một niềm tin của Trời 
Phật. Nếu Bạn tận tin Bạn và Pháp Lý Khoa Học 
Huyền Bí, nó sẽ đem ánh sáng tương lai huy 

hoàng.  
Thế gian mua quan, bán chức, anh gạt được 

người phàm, không tu. Thiên đàng, anh không 
có gạt được người chơn tu.  
 

Kệ 
Vương cao khí thế, bậc anh hùng 

Đừng để cho mình, bị lúng sâu 
Ở trong thế cảnh, tu hành nhục 
Mua danh bán chức, mị nhân mình 

 

Odense, ngày 04/12/2016 

1576. Hỏi. Pháp môn nào, mới đem lại cho 
mình giác ngộ nhanh? 

 
Đáp: Dạ thưa, Anh nên học pháp môn Đời 
Đạo song tu. Đây là một kỹ thuật cao, để 

giúp hành giả, tầm ra chân và tướng của 
mình. Thực hành để đi tới, chứ không phải 

để cầu xin. Bạn có một khối óc tinh vi cuả 
Thượng Đế ban tặng. Nên tận dụng và phát 
triển nó theo phương pháp Thiền Điển 

quang. Chỉ có điển quang, mình mới giác 
ngộ nhanh.  

 
Kệ 

 
Lời thành chúc bạn, sớm tu thân 
Cải sửa nội tâm, dụng pháp thiền 

Cố gắng thực hành, tâm sẽ đạt 
Thiên đàng mở cửa, đón bạn vô 

 

Odense, ngày 25/12/2016 

 
1577. Hỏi. Kinh Sống giác ngộ nhanh là kinh 

gì? 
 
Đáp: Dạ thưa. Kinh sống là kinh siêu nhứt 

trong các loại kinh. Do Thượng Đế ban tặng. 
 

Được mệnh danh là kinh Vô Tự.  
  
Kinh Sống có nghĩa là mình học và phải hành 

trong hiện tại để đi đến giác ngộ.  
 

Kệ 
 
Nơi đây giúp Bạn, tiến hợp thời 

Phải hành, phải dụng, mỗi lời kinh 
Phá vở bức màn, thiêng liêng đó 

Trước mặt chúng ta, có Phật Trời 
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Odense, ngày 06/12/2016 

 
1578. Hỏi. Làm sao biết người tu, thật sự là 

thanh tịnh? 
  
Đáp: Dạ thưa; Nhiều Thầy Thiền Sư dạy tu, 

miệng nói thanh tịnh. Chứ họ đâu có thanh 
tịnh. Họ bị tai biến, đột qụy là không thanh 

tịnh. Bị tai biến là điển xáo trộn.  
 

 Muốn thử thanh tịnh thì mình đo 

mạch tim, đo độ stress thì sẽ biết.  
 

 Đo độ stress thì dùng máy iphone 
cũng biết. 

 

 Tiền hành, thì nhảy đổng lên. Mình 
cũng biết, họ tao xụ. Tu Xạo. 

 
Kệ 

 
Tu thiền mới tiến, tới văn minh 
Sống trong thời đại, rất thanh bình 

Ai ai cũng hiểu, tu cần sửa 
Nên dùng điển pháp, giải trược ra 

 

Odense, ngày 07/12/2016 

1579. Hỏi. Bất chánh là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Người mà lường gạt là bất 
chánh, nói đạo không hiểu đạo.  
 

Đạo ở chỗ nào cũng có, trong nhà bếp, trong 
chỗ làm, thậm chí trong đống rác cũng có đạo.  

 
Rác cũng có tánh từ bi, nếu mình tận dụng và 

thấy nó là một công cụ giúp cho mình tiến hoá.  
 
Ở trên đời, không có cái gì vô dụng. Chỉ có mình 

vô dụng, tu không hiểu tu. Làm những điều bất 
chánh và mị dân.  

 
Giá trị thanh quang không có.  
 

Phật pháp là giúp con người văn minh, tiến bộ, 
sống lâu và ít bệnh hoạn.   

 
Kệ 
 

Văn minh Phật pháp, giúp người thiền 
Tu luyện cho mình, có điển quang 

Bên trên sống động, nhiều tầng số 
Khai triển bộ đầu, sống thọ lâu 
 

 

 

Odense, ngày 08/12/2016 
 
1580. Hỏi. Tu mà cố chấp là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Là nghĩ, chỉ có mình đúng, bất chấp và đố kị, những người xung quanh có 

những lời khuyên tốt đẹp. Sống trong tánh ghanh ghét, giận hờn, tham mê, ích kỉ, hẹp hòi, 
không lối thoát. Thích đua đòi, hơn thua, tâm dạ, sống khó an, thường hay đau nhứt.   
 

          Kệ 
 

          Phiền toái trong lòng, khó tiến tu 
          Tâm thân bất ổn, sống khó hoà 
          Đời Đạo song hành, mau tiến bước 

          Trở về thanh tịnh, bớt bệnh đau 
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Odense, ngày 09/12/2016 
 

1581. Hỏi. Vua niệm Phật là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Vua cũng nên niệm Phật, đừng ỷ mình là vua không niệm Phật. Niệm Phật để 

sau khi mình chết sẽ được lên Thiên Đàng về cõi Phật. 
 

Còn chết mà mướn Thầy niệm dùm, thì Thầy niệm, Thầy về tây phương cực lạc.  
 
Còn mình thì mình về âm phủ.  

 
Tu, và về Thiên Đàng không có thể, niệm dùm và niệm mướn.  

 
Luật công bằng cuả tạo hoá đời cũng như đạo, không cho phép.  
 

Mình nên hiểu phần nầy và tự quyết định cho tương lai phần hồn.  
 

Tự niệm Phật, lúc mình còn tại thế hay hơn.  
 

Vua niệm Phật là professional niệm Phật. Là chuyên gia niệm Phật.  
 
Sỡ dĩ mình dùng danh từ người tây phương là professional cho Cô Bác dễ thấy, nó nhiệm mầu 

hơn, nó oai nghi thêm, khí thế cuả người niệm.   
 

Cũng có khi, mình nói và viết chữ Việt Nam rõ ràng, nhưng mà con người, mình không để ý, 
cái cao siêu trong đó.  
 

Thế nên phải mượn danh từ ngoại quốc là tăng thêm sức huyền bí ở bên trong. Lục Tự Di Đà. 
Cô Bác Anh Chị, mình niệm sẽ trở thành chuyên gia niệm Phật.  

 
Sẽ thấy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật toả ra ánh sáng màu vàng, chạy thẳng vào tuệ 
nhãn, trung tâm chân mày. Cô bác trở thành chuyên gia lúc nào không hay. Học như vậy mới 

học.  
 

Niệm Phật, đâu có tốn cắt bạc nào. Cái nầy Trời Phật ban tặng cho, những người hữu duyên, 
đọc qua và hành đúng. 
 

Vào năm 2000 tôi có vẻ phát minh ra cái máy niệm Phật và máy Soi Hồn trình cho Đức Thầy và 
một số bạn đạo xem. Tôi là nhà vẻ kiểu mẫu thì vẻ phát minh cũng không có gì khó.  

 

 

      Kệ 
 
      Di Đà sáu chữ, rất thâm sâu 

      Ở đâu cũng phải, nhớ niệm hoài 
      Cô Bác sẽ thấy, mình khoẻ hắn 

      Trở thành minh đạo, dạo càn khôn 
       
 

       
          

 

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
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TRIẾT HỌC VÔ VI 

Thơ song ngữ Việt, Danmark 
Den første lektie: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

 

Bài Học Vỡ Lòng. Nam Mô A Di Đà Phật  

Chuyên Gia Niệm Phật, Professional Niệm Phật 

 

Jeg skrev denne artikel her 
For at åbne vores sinds bøger 
I himlen har vi farver tilgængelige 

Et farvestrålende mystisk visdoms sind 
 

Vi hylder hjertet og siger NMADDP* 
NMADDP ligger i bunden af dit hjerte 
Sig NMADDP roligt 

Ude, inde, gående, stående, liggende, 
siddende og spisende 

 
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  
 
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 
 
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 
 

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 
 

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 
Buddha 

Buddhas navn udnyttes og folk snydes 

 

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 
 

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 
 

 
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 

 
 
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 
 
 

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 tìm ra 
 

 
 

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 
 

Ai dè kinh giả khắp nơi 
Học hoài chẳng thấu, chẳng thông đạo 

nhà 
Kinh nào không có ký tên 
Thường dùng Thánh  Phật, để mà chúng 

sinh 
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NMADDP* = Nam Mo A Di Da PhatNam = ild; Mo = luft; A = vand; Di = udvikling; Da = Aura 

udstråling af krop; Phat = følelse af Buddha. Sindet tu*= sindet réhabiliterer. 

 

Det generelle som biblen har skrevet  
Det er den uægte bibel, som vi lærer og 

vi ikke forstår  
Vi kender godt snaksalige mennesker 
 

Business låner bibler og vender verden 
om 

 
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 

 
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 

 
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 

 
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 
 

Med Nam Mo A Di Da Phat er vi klar! 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 
 

 

 

 

 

 

Kinh mà viết lối, chung chung 
Đó là kinh giả, học không hiểu lời 

Biết ra thiên hạ lắm lời 
 
 

Mượn kinh kệ Phật, gạt người thế gian 
 

 
Tu thì người đã có gian 
Xoá mờ Phật Thánh, thế gian bí đường 

Hôm nay đường Phật, tỏ tường 
Phải dùng nguyên lý Phật Đà Nam Mô  

 
 
 

 
Nam Mô Lục Tự tiến vô 

Sách nào cũng hiểu, kinh nào cũng thông 
Không còn lý luận cầu mong 

Chỉ hành có sáu, chữ mà tiến thăng 
 
 

 
Bài nầy Phật đã đa năng 

Dụng trong pháp lý, Di Đà viết ra 
Bây giờ người hết buâng khuâng 
Bài nầy chẳng khó, vỡ lòng ta ra 

 
 

 
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 

 
 
 

Nam Mô A Di Đà Phật sẳn sàng nơi ta! 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
 

 
 


