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SỐ-01 NGÀY..16…THÁNG …10…….NĂM 2011 

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 giã Vô Vi, trong xây dựng 

chung cho nền đạo pháp ở mai sau. 

 

THUỶ CHUNG 

Thuỷ chung đạo pháp vẫn an khang 

Trí tuệ khai thông khỏi luận bàng 

Dấn bước trên đường theo pháp lý 

Có không, không có giải thông sang 

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 giã 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. 

1.Hỏi: Tâm linh là gì? 

2. Hỏi: Học tâm linh, để làm chi? 

3. Hỏi: Không học có được không? 

4. Hỏi: Tu sao là đúng? 

5. Hỏi: Thiên Đàng ra sao? 

6. Hỏi: Làm sao để đạt tới Thiên Đàng? 

7. Hỏi: Làm người để làm gì? 

 

 

 

 

 

 

       

 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN 

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 

NĂM THỨ 05 

Email.bandao4p@gmail.com 
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Đạo Hữu:  

Họ và tên: _____________________________ Nam ____Nử _____Tuổi ______________ 

Nơi sinh: ________________________Dân tộc __________________________________ 

Nghề nghiệp chính: ___________________________  Chức Vụ _____________________ 

Nghề nghiệp phụ:_____________________________Chức Vụ_______________________ 

Địa chỉ hiện tại:____________________________________________________________ 

Thành phố ________________________Số vùng ________Quốc gia _________________ 

Telephone: ______________________ Email: ___________________________________ 

Đánh dấu X vào ô vuông 

- Thời gian tu thiền Vô Vi bao nhiêu năm, ________ bắt đầu năm nào _________________ 

- Hành thiền liên tục :         

 

- Hành thiền gián đoạn:  

 

- Không nhớ rõ: 

- Tình trạng gia đình:  

 

- Có vợ chồng:                                        Đơn chiếc (mất vợ hay chồng) :                  

Độc thân chưa lập gia đình:                                          Ly dị:  

Nguyện vọng 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP  

Phiêú Ghi Tên 

 

TRUYỀN TÂM ẤN 

                                                                                                                                   

                                                                                                       Hình 
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP 

PHIẾU GHI TÊN MIỄN PHÍ 

TRỊ BỊNH BẰNG ĐIỂN QUANG TRÊN INTERNET  

                                                                                                     Hình:      

Họ và tên: ____________________________ Nam ___/ Nử_____ Tuổi_______________ 

Nơi sinh: ___________________________Dân tộc _______________________________ 

Nghề nghiệp chính: _____________________________Chức Vụ_____________________ 

Nghề nghiệp phụ:______________________________Chức Vụ______________________ 

Địa chỉ:__________________________________________________________________ 

Thành phố _____________________Số vùng ________ Quốc gia ___________________ 

Telephone: _______________________ Email: __________________________________ 

 

Có bao nhiêu thứ bệnh. 

1. Bệnh gì ________________________________ ______bao nhiêu năm _____________ 

2. Bệnh gì ______________________________________ bao nhiêu năm _____________ 

3. Bệnh gì ______________________________________ bao nhiêu năm _____________ 

4. Bệnh gì ______________________________________bao nhiêu năm _____________ 

5. Bệnh gì ______________________________________bao nhiêu năm _____________ 

6. Bệnh gì ______________________________________bao nhiêu năm _____________ 

7. Bệnh gì _____________________________________bao nhiêu năm ______________ 

Đã được những vị Thầy nào điều trị. Đánh dâú X vào  hàng dưới._____X__________ 

Thầy Tây Y:_________        Thầy Đông Y:__________    Thầy Châm Cứu:_____________ 

Thầy Bùa:_________          Thầy Pháp:___________     hoặc những Thầy khác _________ 

Ghi vào khó khăn và trở ngại mong giải quyết. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

4 

Odense, ngày 03/10/2011 

1-Hỏi; Tâm linh là gì?  

Đáp; Dạ thưa, tâm linh là con người cần 

phải có linh hồn để tiến hoá, mà tiến 

bằng điển giới. Thì linh hồn mới phát huy 

và học hỏi, mật thiết với Đấng Từ Quang. 

 Luồng điển cuả Từ Quang hằng ngày che 

chở mọi chúng sinh trên hoàn vũ. Cần 

phải có trí tuệ là điển giới, để khai thông 

ngũ tạng. Để biết mình là ai và mọi người 

là ai. Cũng là một luồng điển của tâm 

linh. 

 

Kệ: 

Tâm linh điển giới mới phát quang 

Biết rõ Từ Quang chuyển các màn  

Chúng sanh có sống nhờ Trời độ 

Có điển không hồn, khó thấy an 

 

Odense, ng ày 04/10/2011 

2. Hỏi: Học tâm linh, để làm chi? 

Đáp; Dạ thưa, học tâm linh để khai sáng 

bộ đầu. Bộ đầu mình liên hệ với càn khôn 

vũ trụ và Bề Trên. Linh hồn không chịu 

học thì khó có dịp tiến hoá theo chu kỳ 

của văn minh Trời Phật khai sáng vào thời 

kỳ kỹ nguyên khoa học của tâm linh là 

điển quang phát triển. Không học thì 

nghiệp tâm khó giải, tâm linh còn lu mờ.  

 

Kệ: 

Học hỏi tâm linh, học hỏi Trời 

Điển hồn thanh nhẹ mới vào nơi  

Văn minh Phật pháp, mình điêu luyện 

Để kịp theo đà, tiến giới Thiên 

Odense, ng ày 05/10/2011 

3. Hỏi: Không học tâm linh có được 

không? 

Đáp; Dạ Thưa, Không học thì nghiệp tâm 

vẫn còn mang, khó giải quyết, tâm linh 

sẽ bơ vơ, lu mờ. Rồi thời gian, lâu lắm 

khoảng 1000 năm cũng sẽ có dịp học 

tiếp. 

 

Kệ: 

Học hỏi tâm linh giải hành trình 

Đời là tạm cảnh khó chuyển khuynh 

Ăn năn sám hối tùy duyên thức 

Khó khổ, không đường tiến, sẽ tu 

Odense, ng ày 06/10/2011 

4. Hỏi: Tu sao là đúng?. 

Đáp; Dạ thưa; tu đúng là thực hành đúng 

đắn tới nơi, không thay đổi lập trường khi 

khó khăn tới và thấy mình tu không có 

đúng. Đơn giản vậy thôi. 

 

 

kệ: 

Thực hành chất phác trí tâm giao 

Thức cảm Trời ban tự bước vào 

Không gian tích lũy nhiều pháp báu  

Vận hành trung chánh nhớ  lời rao 
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Odense, 07/10/2011 

5. Hỏi: Thiên Đàng ra sao? 

Đáp:Dạ thưa, Thiên đàng thì sáng lạn vô 

biên, nơi đây có Thượng Đế, Phật Tổ, 

Phật, Tiên, Thánh và các vì Giáo Chủ. Mỗi 

một vị có bổn phận hướng độ chúng 

sanh, trong mỗi tầng điển giới khác nhau 

tùy theo nền văn minh của nhân loại. Nơi 

đây không có nghèo nàn, đói khác, bệnh 

tật, buồn tủi, giận hờn. Ngàn năm vĩnh 

viễn hoà bình, bất diệt. 

 

Kệ: 

Thiên Đàng điển giới phát hào quang 

Sáng lạn vô biên chuyển khắp Trời 

Mọi giới quy về đồng chúc tụng 

Tung hô vạn tuế Đấng Hào Quang 

Odense, 08/10/2011 

6. Hỏi: Làm sao để đạt tới Thiên Đàng?. 

Đáp: Dạ thưa, những người đi trước họ đã 

tới và nhắn lại rõ ràng. Nếu thực hành 

chánh pháp thì sẽ đạt. Địa ngục có, Thế 

gian có, Thiên đàng cũng sẽ có.  

Phật, Chuá và các vị thành đạo, không 

nói sai. 

 

Kệ: 

Thực lòng thực sự, mới giao tâm 

Thức cảm trần gian, một cái còng 

Quy y chánh pháp người sẽ đạt 

Thiên Đàng vạch sẳn, chớ hồi tâm 

 

Odense, 09/10/2011 

7. Hỏi: Làm người để làm gì?. 

Đáp: Dạ thưa, làm người có cơ hội trã 

nghiệp và tiến hoá từng giai đoạn, đến vô 

cùng. 

kệ:  

Làm người được phước, học pháp Thiên 

Để biết cơ duyên, chuyện chính mình 

Giải quyết thâm sâu, tình uẩn khúc 

Tiến hoá vô cùng, đạt thức siêu 

 

Thư Bạn đạo hỏi 

Âu châu ngày…Hamb.21/08/2008 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Con tên là TTA, 38 tuổi, sống tại Âu châu, HB. Con xin lạy từ nay bỏ cờ bạc. Lạy Trời Phật 

phù hộ cho con, có sức khoẻ bình an. Con sẽ làm ăn kiếm tiền, nuôi vợ và con. 

TTA. 

Thư phúc đáp: ngày 28/08/2008 

Kính gữi T-T-A 

Được biết T-A, có lòng tưởng nhớ tới Trời Phật, ăn năn sám hối những điều sai lầm của 

chính mình. T-A hứa thì TA phải thực hành nghiêm túc, và dứt khóat xa lìa bạn bè cờ bạc. 

Trời Phật không bao giờ rời bỏ những linh hồn nào thức giác ăn năn, tìm về hướng tương lai 

tốt đẹp cho mình và gia đình tốt tươi. Để hãnh diện mình là một người chồng, cha, trong 
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gia đình và người tốt cho tương lai xã hội. 

Con ( pháp danh của tôi) sẽ bảo đảm 100% T-A là người tốt sau nầy. Nếu T-A nghe lời con 

khuyên, về nhà tu tâm dưỡng tánh. Tâm lành tánh tốt, chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống, 

ráng thực hành cho đứng đắn. Trời Phật sẽ giúp cho. Gia đình cha mẹ, vợ con sẽ vui mừng 

khi nghe T-A hiểu đạo làm người, làm chồng... 

Mình mà đi đánh bạc, bạc nó đánh lại mình u đầu, bễ đầu nhiều người.  Mình đi đánh nó 

mà mình sưng, tay, bễ đầu. Bạc nó không có đánh mình, mà mình bễ đầu. Đi đánh bạc là 

nhảy xuống biển tự tử. Không ai cứu nổi, nghèo chết luôn.  

Nghe lời con khuyên ráng tu, ráng tịnh, Trời Phật không bỏ đâu. Vài hàng gữi lời thăm cầu 

chúc gia đình vui vẻ. 

Sấm thi 

Trương bườm có lắm nạn tai 

Tuấn nên nhỏ nhẹ nghe lời con khuyên 

Anh minh nên nhớ nằm lòng 

Gia đình vui vẻ nhờ anh tu thiền 

Quý mến 

Lê Thành Lợi 

 

Người tu thiền có kết quả tốt 

Tôi Nguyễn Tiến xin tu thiền Vô Vi, ngày 19/09/2006. Tôi cũng có duyên gặp 

ông bạn với thiệu nói. Cháu thấy chú thím bệnh nhiều quá. Chú thím tu thiền  

cho hết bệnh. Vợ chồng tôi, nghe nói vậy mừng quá thực hành liền.  

Tôi soi hồn, thở chiếu minh, Xã thiền đúng sáu tháng có kết quả. 

Trước kia tôi chưa thiền tôi bệnh rất nhiều. 

1. Tức ngực, ngủ nửa đêm là nó tức. Cứ 2-3 đêm là đau. 

2. Chân bị dộp bẻ, đau không chịu nổi, đêm nào cũng có. Mỗi lần như vậy 

là nhào xuống giường. 

3. Đến muà đông là bị nứt môi, chảy máu rất đau. Nhưng mà tôi niệm Phật thì hết đau. 

4. Đau đầu gối, đi không được. 

5. Bệnh tiểu đường nay cũng bớt. 

Nói chung mình muốn hết bệnh, phải siêng hành thiền và nghe lời Thầy chỉ dạy. 

 

Nguyễn Tiến tường thuật. 
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NGƯỜI TU CÓ KẾT QUẢ TỐT 

 Tôi tên Võ Thị Nầy 71 tuổi, tôi có duyên gặp cháu nó giới thiệu  

vô pháp thiền Vô Vi này thì thím sẽ hết bịnh, chỉ cần thím tin  

tưởng Pháp Thiền. 

1- Bịnh đau đầu 18 năm. 

2- Bịnh đau thần kinh tọa. 

3- Bịnh đau cột xương sống. 

4- Bịnh đau bao tử. 

5- Bịnh tiêủ ra máu. 

6- Bịnh tức ngực. 

7- Bịnh mổ ngực. 

Nói tóm lại là những cái bịnh của tôi rất nhiều. Nhưng ngày nay tôi nhờ cái pháp nầy và 

hành thiền liên tục. Cho nên bịnh của tôi không còn nửa. Trước khi chưa gặp Pháp Thiền Vô 

Vi nầy, tôi rất buồn và lo sợ bịnh nhiều quá. Vậy hôm nay bịnh tôi đã giảm hết, tôi rất 

mừng và đội ơn Thầy chỉ dạy.  

Người tường thuật 

Nguyễn thị Này 

 

Người tu có kết quả tốt 

Tôi tên Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1954. Tôi lập gia đình lúc 44 tuổi  

và đến Danmark với chồng tôi. Sau thời gian tôi có thai, hai lần bị hư.  

Cho đến ngày nay tôi thường bị đau bụng, ăn ngủ không yên và tôi  

hường đi Bác Sĩ nhiều lần, nhiều năm mà không hết 5 năm. Tôi không  

biết làm sao, đành phải về VN để hốt thuốc Bắc uống, nhưng có lúc hết,  

lúc không. Như vậy suốt mấy năm trời, tôi rất đau buồn. 

Rồi một hôm chồng tôi đi, tình cờ gặp em Lợi và hỏi, nghe em biết chửa bệnh phải không?. 

Em trả lời; là em biết. 

Chồng tôi hỏi thêm; Em tu đạo nào?. Lợi trả lời; là em tu thiền Vô Vi. Vậy em có phương 

pháp gì, giúp đở vợ anh không?. Tôi nói là vợ tôi đi Bác Sĩ nhiều năm không hết. 

Em Lợi nói là ngày mai, anh chị đến nhà em, để em chỉ cho phương pháp tu thiền. Ngày 

mai vợ chồng tôi đến và em Lợi chỉ rõ, cách tu thiền. Trong ngày đó vợ chồng tôi về thực 

hành liền. Và tôi thấy có hiệu quả, giảm bớt đau bụng. 

Rồi từ đó đêm nào tôi cũng hành thiền. Cho đến ngày hôm nay tôi thấy khoẻ mạnh và 

không có uống thuốc nửa, chỉ có uống nước lạnh mà thôi. Bề ngoài tôi thì tôi ốm, nhưng 

bên trong tôi rất khoẻ, không còn bệnh hoạn. 

 Tôi nhờ cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nầy giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 

5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

8 

Bề Trên, cho tôi có duyên lành gặp đươc pháp nầy. Đây là lời nói sự thật trong đáy lòng, 

chứ không gian dối. 

Người tường thuật 

Nguyễn thị Bé 

 

 BÀI KINH THƠ 

NIỆM PHẬT PHÁT QUANG 

Mỗi  lần khổ ải đến nơi 

Trì tâm niệm Phật Di Đà phát quang 

Nam Mô biệt niệm âm thầm 

A Di đi đứng nằm ngồi nhớ suy 

 

Đà vàng sắc sáng hào quang 

Phật  tâm khai mở nhớ ghi trong lòng 

Mỗi người có một căn duyên 

Niệm đi sẽ thấy căn tiền hiện ra 

 

Nam mô biệt niệm thiết tha 

Từ bi Phật Pháp chuyển cho tâm lành 

Vạn linh muốn được an lành 

Bớt đi nghiệp chướng nhớ thường niệm chuyên 

 

Nam mô biệt niệm nhớ siêng 

A Di tiếp dẫn Phật Đà kế bên 

Chỉ cần nhớ đến Bề Trên 

Thành tâm kính cẩn dâng lên tấm lòng 

 

Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng 

Từ bi Phật pháp hiện ra rõ ràng 

Thành tâm kính cẩn đàng hoàng 

Niệm đi sẽ thấy Phật liền bên ta 

Kính bái 

Con ( pháp danh ) 

Lê Thành Lợi 

Đan mạch, ngày 08/01/2009 


