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SỐ 375 NGÀY 21  THÁNG 03 NĂM 2022 

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. 

 

TU ĐÚNG KHOẺ MẠNH 
 

Kệ 
 

   TU thiền giác ngộ, rất thông minh 

   ĐÚNG sai giải trược, ở trong mình 
   KHOẺ đẹp tâm lành, luôn cày cấy 

   MẠNH khoẻ giúp người, sống thọ lâu 
 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
 

 
 

 Siêu Pháp Soi Hồn 
Thành Lợi Lê 

 

 

TU SAI TAI BIẾN 
 

Kệ 
 

   TU hành tâm tối, dạ si mê 

   SAI đi đường lối, Phật tu hành 
   TAI nạn tới thường, tu danh vọng 

   BIẾN thể con người, rõ nghiệp tu 
 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
 

 
 

Tánh mạng, song tu, đời đạo song luyện,  
phước huệ song tiến 

Thành Lợi Lê 
 

 

 
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. 
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3001. Hỏi. Tu cách nào giải trược và tu đúng ? 

3002. Hỏi. Cực thanh là sao ?  

3003. Hỏi. Nhiều người tu nhiều năm, trí huệ không mở, tham sân si đầy ấp, nhưng giảng đạo là 

sao? 

3004. Hỏi. Tại sao tu thiền điển quang, khoẻ mạnh thông minh ?   

3005. Hỏi. Tu cách nào mạnh khoẻ và hết bệnh? 

3006. Hỏi. Bệnh do đâu? 

3007. Hỏi. Phương pháp siêu đẳng? 

 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

 

Odense, ngày 12/03/2022 
 

3001. Hỏi. Tu cách nào giải trược và tu đúng? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tu phải mở huệ, nhưng huệ nằm trong trược.  

Mình tránh trược thì tu ngàn đời cũng không thanh nhẹ. Nói tới huệ, mình không biết, chỉ ca 
tụng, đạo mình chánh và chê đạo người khác tà.  

 
Tu, mình thấy trược và giải trược mới là người tu về điển quang, trược nó không có sai, vì bản 
chất của nó là vậy.  

 
Không có trược, lấy gì chứng, mình là thanh. Khi mà quán thông rồi, thì nó là.  

 
Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn.  
 

Phước huệ song tu, nó là vậy, đạo đời song hành nó là thế.  
 

 
Kệ  

 
HOÀN về chân tánh, của tự nhiên 
CẢNH giới trần gian, nó giả mà 

ÂN tình giao đó, ta nên học 
SƯ phụ tận tình, giúp đỡ ta 

 

 
 

2005 Đức Thầy và tôi được bạn đạo Úc 
châu bảo lãnh sang Úc 

 

Odense, ngày 13/03/2022 

 
3002. Hỏi.  Cực thanh là sao ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Điển giới thì nó vô giới hạn, nhưng Bạn đi tới đỉnh thì nó là cực tịnh và cực 
thanh. Mới thật sự là quán thông. Hư không cảnh giới.  

 
 (Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

http://www.voviland.com/
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Kệ 
 

THANH tu ở chốn, loạn, trược tà 
KHÔNG màn sắc tướng, vọng cao danh 
CÒN không trông ngống, Trời Phật độ 

THANH bần sống cảnh, chốn hư không 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 

 
 

Odense, ngày 14/03/2022 
 

3003. Hỏi.  Nhiều người tu nhiều năm, trí huệ không mở, tham sân si đầy ấp, nhưng nói đạo là 
sao? 
  

Đáp: Dạ thưa. Ma qủi cũng biết nói đạo, copy lời kinh, nói nhép lại, nhưng bản chất tham danh 
vẫn còn hiện rõ trên hình tướng và nét mặt.  

 
Mở miệng thì nói kinh Phật, lời Phật, còn bản thân không có gì hết. Nhiều người lầm.  
 

Họ đàn áp người tu, nói lời kinh, lời Phật, không ai dám cãi.  
 

Nhiều người cũng lợi dụng lời chủ tịch, nhép lại, đâu ai dám cãi.  
 
Bác tu thiền, sáng tối Bác làm như con nói, Bác mở ngũ tạng mình trước, rồi mới có huệ thì Bác 

biết hết, ai tu thiệt, ai tu giả.  
 

Tu là phải thực hành, sửa chửa ngũ tạng mình cho khoẻ mạnh thì huệ nó sáng, bộ đầu sáng 
trưng.  
 

 
Kệ 

 
KHẨU người nó hại, đến ruột gan 
PHẬT tu giả dạng, dưới áo màu 

TÂM luôn tham vọng, lòng ghanh ghét 
XÀ ra ngũ độc, bệnh bất an 

 

 
      

Người thường, khẩu Xà, tâm Phật 
 

Người đạo, khẩu Phật, tâm Xà 
 

Odense, ngày 15/03/2022 
 

3004. Hỏi.  Tại sao tu thiền điển quang, khoẻ mạnh thông minh ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Thời đại nầy, siêu văn minh.  

 
Bạn tu tâm, tu thân và tu điển, khoẻ mạnh và thông minh.  

 
Trước kia tôi bị bệnh bốn mùa, khi thời tiết thay đổi bất thường. Bạn biết sao không... 
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Tại vì ngũ tạng và tế bào kháng sinh bên trong, không tập luyện, yếu ớt. Tế bào kháng sinh 

không có sức đề kháng. Nên dễ sanh bệnh, nhứt là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, dị 
ứng.... 

 
Mấy thứ bệnh lặt vặt, quanh năm, bốn muà, nhiều năm nó làm mình già không hay.  
 

Tôi tập thiền, hít thở điển quang, niệm Phật chỉ 14 ngày, bỏ hút thuốc, sau đó bỏ rượu, ngũ 
tạng được thanh lọc, tế bào kháng sinh khoẻ mạnh, thông minh.  

 
Bây giờ lớn tuổi, nhiều người nói tôi trẻ, khoẻ. Nhờ mình tu điển quang và thanh lọc mỗi ngày.  
 

Mình không tu thì chắc chắn bị điển trược xâm nhập. Trược thì khắp hoàn cầu, trong quốc hội, 
trong chùa, nhà thờ, hãng xưỡng, bàn tiệc....v..v.  

 

 

Kệ 
 
Tu thiền Bạn sẽ, khoẻ, tâm minh 

Phương pháp giản đơn, sáng tối hành 
Cứ thế mình làm, không tốn bạc 

Trường sanh pháp Phật, giúp mình thông 
 

 
 
 

 

 

   
 
Lúc trẻ tôi bị bệnh bốn muà, nhờ tu tâm, tu thân, tu điển 

quân bình 
 

 

 
Odense, ngày 16/03/2022 

 
3005. Hỏi. Tu cách nào mạnh khoẻ và hết bệnh ? 
 

Đáp: Dạ thưa. Đời nay, mình tu thân, tu tâm, tu điển đạt quân bình thì con người khoẻ 
mạnh, tâm và thân an ổn, tránh nhiều bệnh tật, ung thư và tai biến.  

 
Con người và vạn vật sống bằng điển, không có điển thì mình chết.  
 

Điển tâm linh, điển Trời Phật giúp mình tai qua, nạn khỏi. Tu hành chính chắn thì vượt qua.  
 

Bệnh từ điển trược sanh ra.  
Mình tu tâm, tu thân và tu về điển thì văn minh và khoa học.  
 

Trên thế gian ai ai cũng có trược, nhưng người ta không chấp nhận. Nên giàu có, thông 
minh, bác sĩ, cao tăng, cũng thọ nạn.  

 
Mình tu thiền và thực hành tu bổ điển quang thì văn minh và khoa học.  
Ông Phật có điển, tại sao mình tu, không có điển....tu không có điển là tu sai, tu không đúng.  

 
Còn mình tu, mình nghĩ rằng mình có trược, để mình giải trược. Học trược, giải trược thì khoẻ 

mạnh. Trên thế gian ai ai cũng có trược. Dùng điển quang của Phật, mới giải được.  
 
Đừng có tự cao cho mình là cao tăng, thiền sư tài giỏi. Dẹp bỏ tự ái, học kinh nghiệm của người 

chia sẽ, tránh được nhiều bệnh tật, ngũ tạng quân bình, khoẻ mạnh.  
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. Tu thiền điển quang tốt, mình tránh nạn, tránh bệnh tật  
 

. Nạn lớn thảnh nhỏ, bệnh nặng thành nhẹ, chắc chắn nó như vậy 

. Phương pháp nầy Trời Phật độ   
 

 
Kệ 

 
Điển quang tu luyện, ở trong mình 

Bạn cứ âm thầm, học thở đi 
Bên trên đã chỉ, từng chi tiết 
Pháp Phật điển hồn, giúp mình minh 
 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc 
Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 
www.voviland.com) 
 

 

 
 
 

 

Odense, ngày 17/03/2022 
 
3006. Hỏi. Bệnh do đâu ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bệnh do miệng, mình tu phương pháp Phật thì hết bệnh. Phương pháp cực siêu, 

cực văn minh. Nhà mình nghèo, Bạn nên tu. 
 
Người mình trược, Bạn nên làm. Không khéo thì tan gia, bại sản, bán thân bất toại.  

Trược đầy trời, chỗ nào cũng có, trong quốc hội, trong nhà chùa, nhà thờ, hãng xưỡng, bàn tiệc.  
 

Vi trùng COVID khắp nơi. Bạn tu, chắc chắn khoẻ mạnh tránh khỏi trược, Trời Phật giúp.  
 
Bệnh vào nhà thương, tiền tỉ chịu không nổi. Tiền mất, tật mang.  

  
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
Bệnh lây, tai họa, ở tiệc tùng 
Thần khẩu con người, thật là ghê 

Không tu nó chạm, vào khối óc 
Bạn phải tu thiền, tránh bệnh căn 

 
 

  

  
 

Tu kim cang 
Đời Đạo song tu 

Tánh mạng, song luyện, phước huệ song hành 
 

 
Odense, ngày 08/03/2022 
 

3007. Hỏi.  Phương pháp siêu đẳng? 
 

Đáp: Dạ thưa; Phương pháp siêu đẳng là phương pháp đơn giản, của Phật truyền.  

http://www.voviland.com/
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Không có bắt mình, tụng kinh, cúng Phật, đốt nhang.  

Bạn làm 3 phương pháp dưới đây bạn sẽ khai mở tâm, lẫn thân và trị bá bệnh.  

Tâm thì sáng suốt, thân thì khoẻ mạnh, tránh bệnh tật, sống lâu và giải thoát.   

Tu không có gì khó, biết cách tu, thì dễ thành đạt.  

1. Tâm pháp, thiền soi hồn và niệm Phật  (Tâm dược, trị tâm bệnh ) 

2. Hít thở điển quang, Uống thuốc Phật  (Giải độc tố, bồi bổ ngũ tạng ) 

3. Thân pháp, thể dục Di Đà, lạy Phật  (Đã thông kinh mạch, sống thọ)  

. Phương pháp thiền, soi hồn, niệm Phật, uống thuốc Phật, hít thở điển quang, lạy Phật, Bạn xem trong phương pháp 

thiền. www.voviland.com   

 

 

Kệ 
 

Tu thiền cuộc sống, sẽ an yên 
Trí tâm thanh cao, bớt chuyện phiền 
Thân thể dung hoà, trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 
 

   

 
 

 

 

 

 
 
Thể dục Di Đà, lạy nằm trị bá bệnh, tim, cao máu, đau 
lưng, cờ bạc, uống rượu, nóng tánh, ung thư... 

 

 

 
 

Mỗi sáng, mình lạy 8 lạy, trị bá bệnh  
 
 

 

SIÊU PHÁP  
Tâm Pháp, Thân Pháp  

Thể dục Di Đà Trị Bá Bệnh 
 

Tim, cao máu, đau lưng, nhức mỏi, cờ bạc, rượu chè, nóng tánh, ung thư... 
 

. Một lạy, tạ ơn Trời 

. Hai lạy, tạ ơn Đất 

. Ba lạy, tạ ơn Phật, Tổ, Thầy 
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. Bốn lạy, tạ ơn, Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ 

. Năm lạy, tạ ơn những người giúp đỡ và dạy dỗ ta, dù là kẻ thù 

. Sáu lạy, tạ ơn, chư vị Bồ Tát ( thức ăn ) 

. Bảy lạy, con xin, sám hối, ăn năn kiếp làm người, mình là một tội hồn chưa hoàn tất 

. Tám lạy, cầu mong vạn vật TRONG BẢN THỂ MÌNH thái bình THANH TỊNH,  
Nam Mô A Di Đà Phật 

  
Một pháp cho tất cả pháp, THỂ DỤC DI ĐÀ LẠY PHẬT LÀ TÂM PHÁP VÀ THÂN PHÁP  

 
SIÊU PHÁP, ĐƠN GIẢN DỄ LÀM, KHÔNG TỐN TIỀN  
 

MỖI LẠY, MÌNH NIỆM PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 

NHIỀU NGƯỜI KHOẺ MẠNH HẾT BỆNH 
 
SAU NẦY, BẠN LỚN TUỔI, KHỎI CHỐNG GẬY, KHỎI ĐI XE LĂN 
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PHÁP 
 

THIỀN 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

TÂM 

THÂN 

 

 

 

LÝ 

 
CHƠN 

MINH 

GIẢI 

ĐIỂN 

TÂM 

LÀNH 

 

VÔ 

 
KHÔNG 

THANH 

NHẸ 

TRỜI 

BAN 

PHƯỚC 

 

VI 

 
HỮU 

TRẦN 

GIAN 

HẾT 

BỆNH 

TÌNH 

 

KHOA 

 
NẨY 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

DI  

ĐÀ 

 

HỌC 

 
TRONG 

BẢN 

THỂ 

TỰ 

CỨU 

TA 
 

 

HUYỀN 

 
THIÊNG 

CHƯ 

PHẬT 

TRỜI 

BAN 

CHIẾU 

 

BÍ 

 
TRUYỀN 

MẬT 

PHÁP 

MỖI 

LỜI 

KINH 

 

PHẬT 

 
TÂM 

KHAI 

MỞ 

KHI 

THANH 

TỊNH 

 

PHÁP 

 
TRỜI 

GIÚP 

BẠN 

THOÁT 

THẾ 

GIAN 

 

VIỆT 

 
DÂN 

SIÊU 

QUỐC 

THIỀN 

PHÁP 

LÝ 

 

NAM 

 
TRUNG 

NỮ 

HIỆP 

LẬP 

VĂN 

MINH 

 

 

CHỨNG THỰC ĐIỂN TÂM THÂN 

 
Sau khi thiền đạt, ĐIỂN, TÂM, THÂN 

Chứng minh thực tế, rất rõ ràng 

Pháp giúp con người, thay đổi hẳn 
Hành thiền giác ngộ, điển tâm minh 

 
Thành Lợi Lê 
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NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT, TU THẬT 

MÌNH SO SÁNH CÁI NÀO TỐT MÌNH LÀM 

GIÚP CHO NGƯỜI MẤT NGỦ 

 
. KHÔNG TÁC HẠI 

 
. NGƯỜI MẤT NGỦ NÊN TẬP  
 

. Khi thức giấc nửa đêm 

. Ngồi nhắm mắt, niệm Phật và hít 

thở điển quang. Sau đó sẽ ngủ ngon 
tới sáng.  

 
( Hít thở điển quang là mình uống thuốc 
Phật ). Không tốn tiền, khoẻ mạnh, thông 

minh, không tác hại.   
 

. Mình đã làm hơn hai mươi năm khoẻ 
mạnh, sáng suốt. Trước kia mình bị bệnh 

bốn mùa.  
 

 

 
 

Người thật, tu thật, việc thật 
 

. Mình tu là để giúp người khoẻ mạnh, 
sống lâu và giải thoát, nên nói sự thật.  

 
. Sự thật mình không hiểu thì dễ hiểu lầm  
 

. Sự thật giúp người thông minh, khoẻ 
mạnh 

 
 
 

 
 

 
 

 

TÁC HẠI 
 

THUỐC UỐNG BÁC SĨ TRỊ 
 
. Thuốc làm bằng chất hóa học 

. Thuốc uống không hết bệnh, làm hại 
bao tử 

. Thuốc uống nhiều làm yếu tế bào kháng 
sinh, từ từ không hoạt động 
 

. Thuốc uống nhiều loại, giữa thuốc nầy, 
công kích thuốc kia, làm cho mình bần 

thần, khó chịu, bác sĩ không biết, không 
trách nhiệm. Nếu mình khai, bác sĩ cho 
thuốc khác, càng bị thêm không hay.  

 
. Uống thuốc chừng một tháng liên tục, là 

cơ thể bị phản ứng, bác sĩ kệ mồ 
 
. Thuốc uống nhiều năm, thuốc nằm 

trong da thịt, máu huyết, thuốc đó hết 
hạn, bác sĩ không biết, nó sanh ra, dấu 

tròn nâu, đen, trên mặt, trên mình, ghẻ 
lở, ngứa, ung thư da, ung thư máu do 
thuốc 

 
. Bs nói, bệnh gai mũi, đòi giải phẩu, 

nhưng thời gian sau, bệnh gai mũi biến 
mất. ( Trời Phật giúp) không hay.  

 
. Bs nói gạt, bệnh nhân gai mũi, ăn tiền, 
làm bệnh nhân và gia đình khủng hoảng, 

stress.  
 

. Bs không có thuốc thì bó tay, bs chạy 
theo thầy tâm linh.  
 

. Bệnh là do khối óc, mình gây ra. 

. Bệnh do tâm sanh ra 

. Thế nên, Bác sĩ phán một câu, gai mũi, 
giải phẩu, làm cho bệnh nhân và người 
thân bị STRESS.  

 
. Khoa học kiểm chứng, STRESS sanh ra 

nhiều bệnh. Do bác sĩ gây ra.  
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Người thật, tu thật, việc thật 
 

Trước kia tôi bị bệnh bốn muà khi thời 
tiết thay đổi 
 

. Bệnh là do tế bào kháng sinh mình yếu, 
không tập luyện, hít thở 

 
. Bệnh là do ngũ tạng mình yếu, không 
hít thở.  

 
. Tôi hướng dẫn hít thở điển quang, giáo 

dục tế bào kháng sinh khoẻ mạnh. 
 
. Mình có cả tỉ tế bào ngủ quên, không 

dạy dỗ, dễ sanh bệnh 

.  

Trước kia, tôi bị stress, tim tôi đập thình 
thịch, khi coi đánh tennis 

Ngày nay tôi đo stress 1%.  
 

Người thật, tu thật, việc thật  
 
Bạn bè tôi, cũng là bs, tôi nói giúp họ, 

nên tu.  
Cám ơn quý Bạn  

 

 

. Không có bác sĩ nào, trên thế gian, từ 
Âu châu, Mỹ châu, Á châu, trị được bệnh 

táo bón trên 20 năm. Duy nhất chỉ có nhà 
tu thiền Lê Thành Lợi.  
Mình nói thiệt, cho bà con nhờ, mình 

không có tự cao, nhứt là tu thiền Vô Vi.  
 

Chính bản thân mình, mình tự nói, mình 
cũng bệnh. Để mình ráng tu, cho khoẻ 
mạnh.  

. Nhà tu giải thích Bệnh Tật.  
 

. Bệnh là do TẬT 
Tiếng VN siêu lắm 
Tôi thường nói. Muốn tu giải thoát, 

nên học tiếng VN.  
 

Tật uống rượu, tật hút thuốc, tật lo xa, 
tật hốt hoảng, tật nóng nảy, tật nói xấu, 

tật sợ đói, sợ nghèo.v.v.....Chính người tu 
còn nói xấu, họ không hay nói xấu là 
mang khẩu nghiệp.  

 
. Bỏ tật, thói quen tật xấu, rất khó  

 
. Bỏ tật xấu, thói quen, rất dễ 
. Nếu may mắn gặp được mình chỉ điểm  

 
. Bỏ thói quen, tật xấu hết bệnh 100 %, 

không hết mắng tôi.  
 
. Làm theo tôi, thì bỏ được thói quen.  

 
. Thiền, uống thuốc Phật, hít thở điển 

quang, thể dục Di Đà lạy Phật, không tốn 
tiền, thông minh, khoẻ mạnh, hết bệnh.  
 

. Đây là siêu pháp của nhà Phật giúp cho 
mình khoẻ mạnh.  

 
Tôi phải viết ra thành văn bảng, hiến 
dâng cô bác và anh chị. 

 
Chúc mọi người may mắn 

Thiền gia Lê Thành Lợi 
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PHÁP TU TỰ ĐỘ 

TỰ TU, TỰ HÀNH, TỰ NIỆM, TỰ ĐỘ 

Chuyên gia tu, chuyên gia niệm Phật 

Năm 2000 tôi có vẻ ra dụng cụ, niệm Phật nhét lỗ tai và dụng cụ soi hồn. Ngày xưa thì nghe 

băng cassette.  

Pháp thiền điển quang trường sanh học là giúp Bạn tự độ.  

Mình độ mình, quý hơn là người khác độ. Tự độ, nó mới siêu.  

Các thầy cha nói, họ độ, cha mẹ, ông bà Bạn, về tây phương, thiên đàng cực lạc. Chuyện đó, 

chắc chắn là không có hợp lý. Nói về đời cũng không hợp lý, nói chi là nói về đạo. Ở đời Bạn đi 

học, Bạn mới có bằng cắp. Đâu có ai, học dùm.  

Pháp nào cũng vậy, Bạn tu pháp thiền điển quang trường sanh học thì Bạn độ được Bạn. Trên 

thế gian có tám vạn, bốn ngàn pháp môn để tu.  

. Pháp tu tâm, tu thân là cao quý nhất, khoa học nhất và hiện đại nhất.  

. Tu tâm và tu thân, mình phải luyện cái TÁNH, cái VÍA.  

. Tánh viá nó là điển. Tánh sân si, tánh tham lam, tánh ương nghạnh, công cao ngạo mạng, 

tánh uống rượu, cờ bạc, nhút nhác, bần tiện, đê hèn.... 

Việc tu tâm, dưỡng tánh khẳng định là khoa học và hợp lý.  

. Với phương pháp thiền Vô Vi Khoa học Huyền Bí Phật pháp Việt Nam, mình tự hành, mình tự 

độ.  

Quý Bạn có khả năng và mình phải tận dụng khả năng, thân thể quý báu của mình.  

Tôi hành được, Bạn hành được. Ở đời mình chia sẽ, giúp đỡ nhau, để đạt.  

Thân ngàn vàng của Bạn được sanh ra trên thế gian và trong thời Thượng ngươn nầy, rất quý 

giá. Quý Bạn có thể tu, tự độ mình, siêu thoát, không cần ai.  

Nói về các Thầy Cha làm lễ, cầu siêu người mất. 

Họ phải làm nghi thức hoành tráng, nghi lễ phức tạp, quý vị không hiểu và không dám hỏi là cha 

mẹ mình, thực sự có về cõi thiên đàng hay tây phương cực lạc không...?. 

. Không có Thầy cha nào dám khẳng định, họ siêu độ, cha mẹ, ông bà Bạn, về thiên đàng...cực 

lạc. Họ gạt thôi.  

Lổi tại mình, không tu, mình cầu xin thì họ làm. Có người, tín ngưỡng, khen tụng, thì họ tha hồ 

vẻ vời, phóng đại, cho mình mê tín...Họ xem Bạn, giống như trẻ con, là họ siêu ông bà, cha mẹ 

Bạn, về thiên đàng, cực lạc.  

Tại sao họ phải làm lễ hoành tráng và nghi thức phức tạp?  
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Chung quy, mà mắt chúng sanh, để lấy tiền. Đạo nào cũng thích tiền, người tu cũng thích tiền. 

Nên Thượng Đế, ngài nói, thế gian, nó tu tiền, nó tu danh.   

Mười thầy, mười cha vẻ vời khác nhau, làm khác nhau.  

Chính thầy nầy, chê thầy kia, cha nầy, chê cha kia. Nghe chán luôn... 

Mình thấy nghi thức hoành tráng, nghĩ cha mẹ, ông bà, mình về thiên đàng, tây phương cực lạc, 

như họ nói. Chuyện lên thiên đàng, tây phương, niết bàn là phải tu nghiêm túc.   

Thầy biện hộ, làm lễ hoành tráng cho người mất là có phước.  

Ngược lại, những vị cao tăng, đắc đạo, họ không dám làm lễ hoành tráng.  

Họ sợ mang nghiệp, đời sau họ trả không nổi.  

Như Lão Tử mất, ông nói, xác tôi cho chim diều hâu ăn. Xác là giả thì chôn cất hoành tráng, chỉ 

tạo nghiệp mà thôi.  

Đức Phật Thích Ca viên tịch, xác Ngài cũng hoả táng.  

Quý Bạn đừng tin là họ độ được cha mẹ mình. Bản thân bất độ, hà thời độ.  

Có nghĩa là. Họ độ họ không xong, mà độ ai.  

Mình giàu tiền, thuê mướn 500 cha thầy, cao tăng, siêu độ cha mẹ, nhưng ông bà cha mẹ mình 

cũng xuống cõi âm và mang nghiệp.  

Mình suy nghĩ, ông bà, cha mẹ mình không tu.  

Làm sao, về cõi tây phương cực lạc, thiên đàng. Mướn 500 cao tăng, cha thầy siêu độ, vô ích.  

500 vị cao tăng và cha thầy, siêu độ được thì vua chúa, nhà giàu, quan lớn không xuống địa 

ngục. Vua, quan, nhà giàu và cả thầy cha xuống cõi âm khóc than, ầm ỉ.  

Càng nhiều tiền, càng làm lớn thì càng nhiều tội. Nhiều tội thì xuống địa ngục. Xuống địa ngục, 

mới biết mình lầm.  

Bây giờ, có phương pháp thiền, pháp Phật, mình tự tu, tự hành và tự độ.  

Thiết nghĩ, mình tự tu, tự độ thì khoa học và siêu lý hơn là mình mướn, người khác độ.  

Bản thân bất độ, hà thời độ. Mình học thiền, mình tự tu, mình tự độ hay hơn.  

Đức Phật, ngài tự tu, ngài tự độ.  

Các Bạn cũng có khả năng tự độ, với phương pháp thiền điển quang, tự học.  

Phật ngài nhắc chúng sanh, cũng nên, tự tu, tự độ cho mình, hay hơn mướn người khác độ.  

. Tự độ, bằng cách nào? 

. Mình độ mình bằng cách tu thiền, NIỆM PHẬT 

. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Việt Nam  

. Phương pháp hiện đại, văn minh và đơn giản  
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. Thiền và Niệm Phật thầm trong tâm, không cần phải la lô  

. Niệm trở thành chuyên gia niệm Phật, professionel niệm Phật 

. Mình nên học, mình nên thực hành, phương pháp tự tu, tự hành và tự độ 

. Phật không xa, trước mặt mình, trong lòng mình  

. Hành, không nói  

. Không nói, mới là Hành 

. Nói lu bu, niệm ba la, là không hành theo PHẬT  

. Quý Bạn mình nhớ  

. Mình tự đi làm thì có tiền 

. Mình tự tu, tự hành thì mình tự độ, về Thiên Đàng, hợp lý hơn và khoa học hơn 

. Không lẽ mướn cha thầy, cao tăng độ mình về thiên đàng, không hợp lý, mê tín và lười biếng 

. Phật, ngài cũng hành để đạt, mình hành cũng sẽ đạt  

. Pháp môn tu thiền điển quang, có đường lối hằn hòi, quý Bạn thực hành để đạt  

. Bài kinh thơ Niệm Phật, mời quý Bạn nghiên cứu, niệm thầm và sẽ tự độ cho mình  

. Chúc quý Bạn thành công, thực hành, thiền tốt...niệm Phật phát quang trí tuệ, thể dục Di Đà 

lạy Phật, sức khoẻ dồi dào, sống lâu, it bệnh tật và giải thoát.  

 

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT  
 

Kệ 
 

Di Đà sáu chữ, rất thâm sâu 

Kẻ đạo cao nhân, phải cúi đầu 
Khắc ghi trong óc, thường nhớ lấy 

Tận dạ trung kiên, pháp nhiệm mầu 
 

Thiền gia, Lê Thành Lợi 

 
Kính lời 
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Den første lektie: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

Bài thơ song ngữ, Việt-Denmark 

 

Bài Học vở lòng: Niệm thầm 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 
 

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 
 

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 

 

Bài nầy tôi viết ra đây 
Để cho quý 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 làm thông 

 
 

 
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 
sanh 
 

Kinh mà viết lối chung chung 
Đó là kinh giả, học hoài chẳng thông 

Biết ra thiên hạ lắm lời 
 

 
Mượn kinh kệ Phật, gạt người thế gian 
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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 
 

 

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

Hôm nay pháp Phật, chỉ đường 
Phải dùng nguyên lý, Phật Đà Nam Mô  
 

 
 

 
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 

 
 
 

Bài nầy Phật đã đa năng 
Dụng trong pháp lý, Di Đà tiến thăng 

Bây giờ người hết buâng khuâng 
Bài nầy chẳng khó, vở lòng ta ra 

 
 
 

Mỗi ngày tâm nguyện thiết tha 
Tu tâm dưỡng tánh, thật là vinh hoa 

Không còn động loạn Ta Bà 
Vở lòng ta học, cuối bài ta thông 
 

 
 

Nam Mô A Di Đà Phật, thật lòng nơi ta ! 
 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 

. NMADDP* = Nam Mo A Di Da Phat  

Nam = ild; Mo = luft; A = vand; Di = udvikling; Da = Aura udstråling af krop; Phat = følelse af 

Buddha. Sindet tu*= sindet réhabiliter 

. Nam có nghiã là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Phật là thanh tịnh 

. Càn khôn, vũ trụ, cần phải có lửa, không khí và nước, để phát triển. Thanh tịnh là Phật.   
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Thưa các Bạn 
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 

mình không ngờ.  
 ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN LÀ 

SAO? 

 Cũng có người phỉ báng pháp thiền Vô 
Vi là tà đạo và Phật Trời, không độ.  

 Khi mình đắc pháp rồi...mới hiểu. 
 

 Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh 

Học là Tận Độ.  
 Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu 

và giải thoát.  
 

 

 
Bằng Hữu 

Thành Lợi Lê 

 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Covid 

Xem số báo 305.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 

 

 


