
https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 1 
 

  

 

SỐ 246 NGÀY 21  THÁNG 08 NĂM 2018 

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. 

 
GIẢI MÃ TÂM LINH  

MÊ TÍN DỊ ĐOAN 
 

Kệ 

 
GIẢI thông tâm thức tu hành 

MÃ hình vô cảm, bất tri tâm mình 
TÂM người tu sửa nơi THÂN  

LINH hồn thoát khỏi, mê mù dị đoan 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
 

 
Siêu Pháp 

(Phương pháp hít thở điển quang, xem trong cách hành thiền.www.voviland.com)  

 

 
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. 

2014. Hỏi. Cảnh nhóm lính CA hốt xe hũ tiếu, người buôn bán dĩa hè và vẻ đẹp nhân gian là sao 

?  
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2015. Hỏi. Tại sao tu Vô Vi không cúng váy, đốt nhang là sao ?  

2016. Hỏi. Tha lực là sao, có tốt không ?   

2017. Hỏi. Giúp hồi quang là sao ?  

2018. Hỏi. Hiện tượng tâm linh, người ta đốt giấy tiền vàng bạc, cho người chết, là sao ?  

2019. Hỏi. Giải mã tâm linh, mê tín, dị đoan, hình thật, hình giả ? 

2020. Hỏi. Tu chứng minh, là sao ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/08/2018 
 

2014. Hỏi. Cảnh nhóm lính CA hốt xe hũ tiếu, người buôn bán dĩa hè và vẻ đẹp nhân gian là 
sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Người buôn bán lớn có nét đẹp của người buôn bán lớn như, nhà hàng, trung 
tâm thương mại, xuất cảng . v.v. 

 
Người buôn bán nhỏ, họ có nét đẹp của người buôn bán nhỏ.  

 
Xã hội phải có lớn nhỏ, mới cân bằng cuộc sống. Ai nấy cũng cao đẹp hết, ai nấy cũng ông, 
cũng bà cả hết, thì lấy ai phục vụ.  

 
Nếu anh đói bụng và không giàu có, để tới restaurant, thì anh ăn một bát mì ở nơi đây dĩa hè, 

thật là tuyệt.  
 
Thiên đường không phải là cảnh giàu có, diễm lệ.  

Thiên đường là cái cảnh, anh biết thưởng thức cái vẻ đẹp trong nhân gian, trong cảnh nghèo 
khổ và cơ hàn.  

 
Đây là một bức tranh tuyệt vời của xã hội. Nói lên cảnh nhân gian đang vui sống, có họ và có 
mình, chung vui nhau, mà sống.  

 
Mỗi người, mỗi việc. Đời sống nó như vậy, nó mới tạo được một cung đàn, một nhịp sống du 

dương trong xã hội, thiên đàng tại thế. Vì đạo ở trong đời.  
 
Đời nó phục vụ. Đạo nó cũng phục vụ.  

 
Phục vụ trong lẽ phải, đó là đạo. Mình tạo cho nó, một nhịp sống lành mạnh.  

 
Đời nó tạo cho người ta có một nhịp sống lành mạnh và đạo nó cũng tạo cho người ta một đời 
sống lành mạnh.  

 
Giữa đạo và đời giống nhau. Anh đừng có chê, người đời, họ không biết đạo. Đạo hạnh họ còn 

cao hơn, những người mang danh tu. Họ thường nói, thà ăn mặn nói NGAY, còn hơn ăn chay, 
nói LÁO.  
 

Đạo không phải nằm riêng, một khía cạnh nhỏ, trong chùa hay nhà thờ.  
 

Đạo nó nằm khắp cả càn khôn vũ trụ.  
 

Trong nhà bếp, ngoài đường phố, quốc hội, trên núi, hãng xưỡng, con người, con chó, cây bông, 
hạt lúa, hạt bụi, cơn gió, nóng, lạnh, v.v. 
 

Sống sao, cho lành mạnh, sống sao cho HỮU DỤNG.  
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Dân nghèo, họ không có khả năng hay diễm phúc làm QUAN, làm công an giống anh, thì anh 
hảy thương hại và giúp đỡ, không nên huỷ hoại cái vẻ đẹp nhân gian. Giúp HỌ là giúp mình. 

 
Những người tây phương họ rất thích ngồi dĩa hè, uống cafe, ăn sáng. Những quán ăn, nhà 
hàng hay quán cafe, giải khác, có dĩa hè, là đắc tiền.  

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

 
Kệ 

 
Thiên đường lộng lẩy, nó là đây 
Tạo ra vẻ đẹp, của thị thành 

Nếp sống con người, vui hớn hở 
Không buồn, không giận, cảnh hàn vi 

 
 

 

     
   

 Lính thì hốt xe hũ tiếu, ông già, con gái giựt lại, 

Cảnh hổn loạn thế gian 

Odense, ngày 13/08/2018 

 
2015. Hỏi. Tại sao tu Vô Vi không cúng váy, đốt nhang là sao ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Cúng váy là bày ra đồ ăn, đốt nhang, cầu xin khối âm ăn và giúp đỡ.  
Thầy sao thì trò vậy, tu theo thầy cúng, thì mình cúng. Cúng váy thì khối ÂM, Vong nó vô, tại vì 

mình mời.  
 
Khối âm nó lợi dụng, mình sẽ bị khống chế, cúng váy mỗi ngày.  

Không cúng thì bị Vong nó quở phạt. Cúng váy, tâm thức không khai mở.   
 

Một khi Vong nó theo thì nó không chịu ra, nó bày ra đũ trò mê tín. Bởi vì ngũ vị, khiến nó 
tham mê, không buông. Cúng váy là do mấy ông thầy tàu, thầy VN tu, nhờ tha lực.  
 

Tu, mà đốt nhang, cúng váy thì không có khoa học. Vả lại khói dơ làm ô nhiễm, làm cho mình 
bệnh dị ứng, làm nhà hư.v.v. 

 
Đốt nhang, họ nói gởi hồn theo khói bay lên Trời. Họ không có khả năng tu xuất hồn, nên làm 
vậy.  

 
Hồn họ bám vào khói dơ, mà không hay. Khói dơ bay một khoảng, cũng bị vạt vào cây cỏ.  

  
Thời đại nầy, mình nên tự thực hành thiền điển quang, để đạt được kết quả.  
Bạn thiền là học theo Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca không có cúng váy, đốt nhang. 

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

  

Kệ 
 

Tầm thầy hiểu lý, đạo cao siêu 
Tự tu tự sửa, khỏi mê mù 
Khối óc con người, hào quang có 

Chỉ cần học Phật, ngộ tâm linh 
 

 
 

  

       
Cúng là mình mời giới âm vô 

Có người ăn, ai ăn? 
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Odense, ngày 14/08/2018 

 
2016. Hỏi. Tha lực là sao, có tốt không?   

 
Đáp: Dạ thưa, Tha lực là cầu mong, cúng bái, nhờ đỡ hình tượng, tâm thức không mở mang. 
Trái lại ý chí thành lụn bại. Cúng váy và cầu xin pháp lực không có, sanh ra mê tín.  

Dũng không có. Bi trí cũng không luôn. Nói Phật mà không hiểu Phật.  
 

Giữa cái tự lực do chính bạn hành tốt hơn, hay là Bạn cầu xin hình tượng THA LỰC tốt hơn.  
 
Hôm nay thế kỹ 21, 2018, Phật pháp cũng phải thay đổi. Không lẽ Bạn cứ tiếp tục, nhờ tha lực.   

 
Bạn tu thiền Vô Vi, dùng THỰC LỰC của chính mình, chắc chắn Bạn sẽ tiến và giải thoát khỏi 

cảnh MÊ TÍN ngàn năm.  
 
Pháp Vô Vi trường sanh học, giúp cho mình khai tâm, mở trí, mạnh khoẻ, ít bệnh hoạn. Muốn có 

cái tốt, mình phải tự hành. Tự hành thì đúng hơn.  
 

Cúng váy, cầu xin hình tượng, nhờ ông Phật, làm dùm là sai.  
 

Pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, giúp cho Bạn tương đương, như ông Phật.  
 

 
Kệ 
 

Thực hành tự sửa, đổi thân, tâm 
Song tu đời đạo, rất nhịp nhàng 

Khối óc không còn, tu lụn bại 
Dũng hùng, pháp LÝ, giúp hồi quang 
 

 
 
(Đạo vốn nó là không) 

 

        
 
Bên ngoài cũng như bên trong nội tạng, tu cần 

nên nghiên cứu 

Odense, ngày 15/08/2018 

 
2017. Hỏi. Gúp hồi quang là sao? 

  
Đáp: Dạ thưa. Pháp thiền nầy, giúp cho Bạn mở trí thông minh, hồi quang phản chiếu. Bạn 
hướng tâm về Phật, thì Phật ngài sẽ mở khối hào quang cho Bạn hiểu. Còn Bạn không thực 

hành, Bạn nghe nói, hồi quang phản chiếu, Bạn không biết gì hết.  
 

Bạn cứ tưởng chỉ Ông Phật có thôi, còn bạn không có. Chính Bạn có hào quang.  
 
Bạn thực hành pháp Vô Vi, thì Bạn sẽ thấy. Tại sao, Bạn thông minh kỳ lạ. Những chuyện 

huyền bí, trước kia Bạn không hiểu, tu thiền dần dần, tự nhiên bộ đầu sáng ra.  
 

Khi bộ đầu sáng ra, nhắm mắt thấy ánh sáng. Mở mắt cũng thấy ánh sáng.  
Bạn không cần, phải gắng bóng đèn, hào quang trên đầu Ông Phật, hay hình ảnh Phật chốp 
nhoáng ánh sáng trên Youtube.  

 
Cái đó là mình ngụy tạo Phật, có tội thêm.  

Phật có sao để vậy.  
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Kệ 
 

Bộ đầu sáng tỏ, ánh hào quang 
Là nhờ điển lực, pháp soi hồn 
Linh điển của mình, luôn sáng suốt 

Tham thiền nhập định, hướng hư vô 
 

 

 

 

 
Odense, ngày 16/08/2018 

 
2018. Hỏi. Hiện tượng tâm linh, người ta đốt giấy tiền vàng bạc, cho người chết, là sao ?  

 
Đáp: Dạ thưa. Mấy thầy tu, người tàu, người Việt, ngày xưa dạy bậy bạ, bày ra cho Vua Chúa. 
 

Khi chết, chôn theo vàng và chôn sống phi tần, xuống địa ngục, có vàng bạc, phi tầng, cung 
phụng.  

 
Rồi người nghèo, không có vàng thiệt, không có tiền, mấy thầy manh sư, bày ra tiền giả, đốt 
cho người chết, để xuống địa ngục có tiền xài.  

 
Hiện tượng nầy là do mấy thầy manh sư. Thiếu trí tuệ bày vẻ.  

 
Người thường, họ không hiểu tâm linh người chết, nên họ tin tưởng người tu bày ra, và thấy ai 
mặc quần áo nhà tu, là họ tin.  

 
Nếu mà họ nghĩ, giấy tiền, vàng, bạc giả, họ đốt cho người chết, xài được dưới âm phủ.  

 
Thì hóa ra, người SỐNG hại người chết.  

Vì khi ở âm phủ, tiền, vàng, nhà, xe làm bằng giấy, xài được, người chết họ không chịu đầu thai.  
 
Còn việc thứ hai, giấy tiền, vàng, bạc giả, như các thầy và họ nghĩ XÀI ĐƯỢC.  

 
Sao không dự trử, đốt cho mình trước khi chết, để mai nầy, mình và các thầy chết, khỏi cần 

ai đốt. Có khi người sống, họ đốt không đũ.  
 
Hiện tại bây giờ, các Thầy tu, NGƯỜI SỐNG cũng vẫn còn mê tín.   

 
Tu thiền Vô Vi rất khoa học, không mê tín. Nói ra là hiểu.  

 
Giải mã tâm linh.  
 

 
Kệ 

 
Tu thiền sáng suốt, khỏi đốt nhang 

Sạch sẽ môi sinh, hưởng khí lành 
Tâm thân ổn định, không cầu khẩn 
Khối tà phải tránh, khỏi nơi ta 
 

              

      
 
Mê tín là đốt giấy tiền vàng bạc cho người chết 

 
Odense, ngày 17/08/2018 
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2019. Hỏi. Giải mã tâm linh, mê tín, dị đoan, hình thật, hình giả ?  
  

Đáp: Dạ thưa. Giải mã tâm linh có nghĩa là, giải thích những cái bí mật, mật mã, của tâm linh,  
khó giải thích, để được sáng tỏ hơn.  
 

Như bên trên, tôi đã giải thích, tu nhờ THA LỰC là cầu xin hình tượng, cúng váy, đốt nhang.  
 

Dũng không đạt, trái lại tu, mình không làm, mà mình lại, sai Phật làm.  
 
Dưới đây tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy, THẬT GIẢ thế nào. 

 
Thấy GIẢ hình, GIẢ tượng, thì quý vị trở về với bản chất THẬT của quý vị là. NHƯ LAI.  

 
Tôi mách cho quý vị, trở về với NHƯ LAI. Chứ không phải tầm thường.  
 

Không biết mấy Thầy kia, có bản lãnh, chỉ cho quý vị trở về với NHƯ LAI không.  
 

Ở đây thì tôi chỉ cho quý vị trở về với NHƯ LAI.  
 

KHÔNG CÒN MÊ TÍN VÀ DỊ ĐOAN.  
 
Tôi nhắc lại, thì quý Bạn hiểu liền, không còn nghi ngờ nửa. 

 
Đức Phật Thích Ca, Ngài tu không có nhừ THA LỰC, cầu xin hình tượng nào, Ngài ngồi thiền 

nhập định.  
 

 
Kệ 
 

Đừng cầu tha lực, hảy tự mình 
Ngồi xuống tu thiền, sẽ giác minh 

Thân tâm không mở, vì tham vọng 
Soi hồn khai mở, hết dị đoan 
 
 

 

       
 

Hình nào thật, hình nào giả ?    

 

Odense, ngày 18/08/2018 
 

2020. Hỏi. Tu chứng minh là sao ?   
 
Đáp. Dạ thưa. Bạn biết cho, nhiều Thầy bị bệnh và trược, áp huyết cao, uống thuốc triền miên, 

mập lù, tu lý thuyết, mượn lời Phật, gạt người không tu. Người ta không nhìn ra.  
 

Thấy vậy, tôi mới nói rõ hơn và dẫn chứng cho quý Bạn thấy bằng hình ảnh.  
 
Tu phải có ấn chứng của Phật truyền thì mới tường, GIẢ và CHƠN, đó là lời Ông Tư.  

 
Lý thuyết thì mấy thầy đó, nói tràng giang. Không tin được.   

 
Biểu mấy Thầy đó, chứng minh như tôi giải thích. TÂM, THÂN, ĐIỂN quân bình, thì họ không 
chứng minh được.  
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TÂM, THÂN, ĐIỂN quân bình là tôi, tìm ra, để giúp cho mình thấy rõ.  

 
Còn về lý thuyết Phật sống Tế Công và ông Dương Sinh trong Thiên Đàng Du Ký nói, cõi Trời, 

cây nguyên linh tốt tươi.  
 
Cây nguyên linh tốt tươi, có nghĩa là người tu, tâm đạo tốt, thì cây nguyên linh xanh lá, nở 

hoa đạo.  
 

Hay nói cách khác là tướng tinh mình, pháp tướng mình mạnh khoẻ, sáng suốt thông minh.  
 
Phật Tế Công và ông Dương Sinh, chỉ có nói lý thuyết, mà không có hình ảnh chứng minh rõ 

ràng cho người đọc thấy. Cây nguyên linh hay tướng mạo người tu ra sao.  
 

Còn tôi dẫn chứng cây nguyên linh rõ ràng. Bằng hình ảnh, tướng do tâm phát.  
 
THÂN quân bình, chứng minh được.   

TÂM quân bình, chứng minh được.  
ĐIỂN, quân bình, chứng minh được. Xem hình ảnh phía dưới sẽ thấy. 

 
Mấy bài báo trước, tôi cũng có giải thích và chứng minh bằng hình ảnh.  

Hôm nay tôi nói lại.   
 
Thời đại nầy văn minh, dùng máy iphone, có thể đo độ stress, biết được tâm điển mình có quân 

bình hay là động loạn. 
 

Mình có thể đo máu, cũng biết, tâm điển mình, có quân bình hay không, nhiều Thầy, tim yếu, 
máu cao, là điển trong người xáo trộn, không bình thường.  
 

Nhiều vị thiền sư nổi tiếng, bị TAI BIẾN, là ĐIỂN trong người không quân bình. Họ không tu điển 
quang.  

 
Quý Bạn tu, điển quang, TÂM, THÂN, ĐIỂN quân bình, quý Bạn đi đo, máu, đo tim, đo stress. 
Thì quý Bạn biết, cơ thể bên ngoài và cơ tạng bên trong, nó liên hệ TÂM LINH.  

 
Nhịp tim, áp huyết máu, stress, nó là Điển.  

 
Nhiều thầy tu, tâm, thân, điển không quân bình, vậy mà đi dạy đạo, Thầy nào cũng uống 
thuốc, cao máu, tim yếu, tham lam, mập lù, thiếu sinh tố. v.v.  

 
Những điều nầy, tôi không muốn nói, nếu tôi không nói, thì quý Bạn sẽ tiếp tục nhầm lẫn, 

những người manh sư. 
 
Sau khi tôi giải thích, Bạn có thể coi tướng.  

 
Nhìn bên ngoài Bạn biết hay cởi áo ra, làn da có thể, có ghẻ, long ben..v.v. Nên Đức Thầy và tôi 

có chụp hình trần, không mặc áo, chứng minh.  
 
Tu, mình được phép nói qua, nói lại, để trao đổi điển quang giúp nhau.  

 
 Còn bên trên, Bạn nào tu cao. Phải có phương án chứng minh, trình lên TAM GIÁO TÒA. 

Như tôi đã chứng minh, về văn điển, cũng như hình ảnh, mười mấy năm nay.   
 

 Cái nầy tôi tiết lộ ra, cho quý Bạn thấy, nó khoa học, chứ không phải sơ sài, như quý Bạn 
thường thấy, trên diễn đàn Vô Vi. Diễn đàn Vô Vi, cái đó là bình thường.  
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 Tu lên trên cao, nó là khác. Nói là phải có chứng minh, văn điển và hình ảnh.  
 

 Ở đời quý Bạn đi học thành tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, mình phải chứng minh.  
  

 Trong đạo, mình cũng phải chứng minh. 

 
 Vô Vi là mình tu, ĐỜI ĐẠO rõ ràng. Đời ra sao, Đạo cũng vậy, còn cao hơn đời là khác.  

 
 Đạo cao hơn đời là sao? Là dùng triết lý văn Phật chứng minh bằng điển.  

 

 Bề trên và những vị danh thiền, người ta không nói nhiều. Chỉ một vài câu đơn giản, mà 
người trí phàm, tìm không ra.  

 
 Thí dụ: 

 

  Lục Tổ Huệ Năng, nói, Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. 
 

 Ông Tư, nói. Biển cho lặng, minh châu mới hiện, lòng cho riêng, mới gọi là thần. 
 

 Thành Lợi Lê, nói. Thâu về thái cực, âm, dương. Thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng 
không gian.  
 

 Thành Lợi Lê, nói.  
 

Soi hồn pháp Phật, rất cao sâu 
Cắn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 
Bịt tai, mắt nhắm, không mà thấy 

Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 
 

Triết lý đạo, nó cao hơn triết lý đời, là vậy. Thành ra, mình không thể nào, đi tắt.  
 
Thời đại mới nầy. VÔ VI PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC.  

 
Mấy chục năm trước KIM THÂN CHA có nói, sau nầy VÔ VI phát triển điển quang trường sinh 

học. Tôi là người chủ trì.  
 
TÔI TÌM RA TU ĐIỂN, TÂM, THÂN QUÂN BÌNH. CỐNG HIẾN QUÝ BẠN. 

Tu pháp điển quang trường sinh học, hy vọng sống trăm năm và hơn, ít bệnh tật.   
 

Tôi khẳng định, Vô Vi làm được. Tôi chỉ cho người ta tu, toàn là ĐIỂN.  
 
Con người ta sống bằng ĐIỂN. ĐIỂN mình phải luyện bằng phương pháp thiền điển quang.  

 
Tôi giải thích bằng văn điển cũng như hình ảnh để nhìn thấy rõ. Thân, Tâm, Điển quân bình 

như thế nào. Để mình có một bước tiến rõ rệt hơn, không lẽ tôi tu miệng, không chứng minh.   
 
Nếu mấy ông thầy thiền sư VN nổi tiếng bên Pháp, bên Mỹ, tu điển quang.  

Thì họ không bị tai biến, không chết. Tai biến là điển xáo trộn, mất quân bình, tim lớn, máu 
cao.v.v.  

 
Tu điển quang trường sanh học, phải khoẻ mạnh, sáng suốt, quân bình.  

Tu chứng minh là sao, nên có câu kệ... 
 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 9 
 

 

Kệ 
 

Công phu, công quả, công trình 
Tam công, tứ lượng, con trình lên Cha 
Một lòng thành thật thiết tha 

Tâm, Thân, Điển đạo, quân bình kính trao 

 

         
Tham Sân Si, Trược, Stress, đo 1% 

 

 

   
 
     Trược, ghẻ                    Thân không bình 

 

 

         
 

Thân quân bình, không mập, không ốm, 
da mịn màng 

 

 
 

Thân lo lắng, dấy động, lo lắng 

 

 

                     
 
Thân quân bình, không dấy động, mùa 
đông trừ – 1 độ.  

 

            
 

Tâm, tim, máu, thuộc về điển, người nầy, 
không bình thường 

 

        
 

Tâm quân bình, mình có thể đo độ stress. 
Tâm quân bình, mình có thể đo tim, đo 
máu, nhịp tim tôi đo quân bình, y như 

sách vở 
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Điển quang trí tuệ 
 

 

          
 

Đức Thầy nói, Đời là thể xác, Đạo là tâm 
linh 

 

 

 

    
 

Tim, phổi, khoẻ, tôi lặn một hơi dưới nước 
49.m. 

 

 

     
 

Vòng quanh quả địa cầu 40.000 km.  
Tim, phổi khoẻ. 

Tôi chạy bộ 12.575 km. khoảng hai năm 
rưởi 
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KHAI MINH TÂM THỨC GIẢI MÃ TÂM LINH 

Ở VN cho hành động đi khất thực là tu chân  

    

 

Tu đi khất thực là tiêu luôn. Nếu cả nước, ai cũng tu, theo cái kiểu nầy, thì quốc gia, đi ăn xin 
hết.  

 
Thời đại nầy 2018 đời đạo song tu. Mình vừa đi làm, vừa tu thì hạnh mình cao hơn.  
 

Trong cái làm, nó là đạo. Đạo Đời gắng liền nhau.  
 

Quý Bạn tu Vô Vi đời đạo song thì quý vị sẽ thấy. 
 
Đạo khắp cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải một khía cạnh trong chùa hay nhà thờ.  

 
Nếu mà đạo nằm trong chùa thì các Thầy nhốt ông Phật trong chùa và làm giảm phong độ, uy 

lực của Phật. Bạn tu Đời Đạo song tu, thì chỗ nào cũng có Phật độ Bạn.  
 
Phật Ngài ban thanh điển khắp nơi. Nếu Bạn tu Đời Đạo song tu, Bạn sẽ giác ngộ nhanh hơn.  

 
Bạn tu trong thực tế, không cầu xin hay đốt nhang cúng váy.  

 
Kệ . KHAI MINH 
 

Viết ra văn Phật rõ ràng 
Ngôn từ điển đạo, giúp người hiểu sâu 

Thấy đời dối trá nệ câu 
Không hành chơn lý, khó minh Đạo Đời 

 
Người tu hay tính lỗ lời 
Tu sao cho được mình là thượng nhân 

Chánh nhân người chẳng mơ màng 
Tu sao cho khỏi, nợ vay người đời 

 
Tu đi khất thực, người cúng mình, thì mình phải trả, tu không thành còn mang thêm nghiệp.  
 

Không có Thầy nào giải UẨN KHÚC TU ĐI KHẤT THỰC, thực tế những người đi khất thực HỌ ĐI 
XIN TIỀN.  
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Bên Mỹ tôi giúp nhiều lần, một số thầy tu, đứng xin tiền phố Bolsa Cali, ngày nay không còn đi 
khất thực, kiểu xin tiền. Ở VN nhiều người cũng lợi dụng áo nhà tu, đi khất thực, thực tế, đi xin 

tiền.  
 
Bây giờ mình đi khất thực, không xin tiền, nhưng mai mốt mình bệnh, mình bị đuổi ra khỏi 

chuà. Mình sẽ đi xin tiền chửa bệnh.  
 

Chính người hai thân của tôi, tu tới chức Đại Đức, bị tai nạn, bị trụ trì, nói nên về nhà.  
 
May phước trước kia có một vị tăng, kêu bán nhà, vô chùa ở. Nhưng nhà chưa kịp bán.  

 
Nếu mà bán rồi thì bây giờ phải đi KHẤT THỰC. Homeless. 

 
Mình có tay chân và khối óc, tu nên phát triển.  
 

Văn minh Phật pháp là phải tiến bộ, để phù hợp nền văn minh hiện đại. Khoa học họ nhìn ngôn 
từ của tôi, họ cho là chính xác.  

 
Tu là học. Học là tu. Tu mọi nơi, học mọi chỗ thì giác ngộ, điển Trời đang giáo hoá người tu. 

Tu không chấp và không mê tín.  
 
Bạn tu trong hoàn cảnh hiện tại, việc làm, hành động.  Đó là tu.  

 
Tu như vậy, Bạn giác ngộ ngay, thì Bạn sẽ thấy Phật hiện thân là người Phàm. Người phàm họ 

độ, Bạn tu mau thành đạo.  
 
Tu thiền điển quang Vô Vi, Đời Đạo song tu, Bạn mới khai mở khối óc. Thấy khoa học rõ ràng. 

Tự hành, tự tiến, không nhờ đỡ.  
 

Bạn tu, Bạn cần người KHÔNG TU, ĐỘ BẠN. Người không tu, nhưng họ nói lời chân lý. 
 
Chân lý thì nghịch nhĩ, Phật pháp thì nan văn. Nan văn, có nghĩa là lời Phật nói, khó mà nhập 

tâm.  
 

Đạo nó nằm ở đời, chứ không phải riêng một khía cạnh ở Chùa hay nhà Thờ. 
 
Bạn tu như tôi giải thích thì Bạn sẽ thấy pháp lực của Phật hiện diện khắp nơi, ngoài càn khôn 

vũ trụ.  
 

Bạn tu như tôi nói thì Bạn sẽ khám phá ra điển lực của Bạn, không bị giới hạn và lệ thuộc ai.  
 
Đường mà tôi chỉ Bạn là đại lộ, chứ không phải hẻm cụt quanh co.   

 
Tu Vô Vi là quân tử, không có đi đường hẻm. Đường hẻm tu không thành. Tu chỉ tạo danh thôi, 

chẳng có trí tuệ.  
 
Tu TRƯỚC TIÊN phải học DŨNG. Sau đó mới sanh ra, TRÍ, BI. 

Dũng không biết, đừng bao giờ nói, Trí Bi.  
  

Nhờ THA LỰC làm sao đạt Dũng.  
 

Tha lực là cầu xin, cúng váy, đốt nhang, mong hình tượng giúp đỡ. Hình tượng làm sao giúp.  
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Hình tượng nghe không được, nói không được, nhìn không thấy, cảm giác cũng không luôn.  

 
Người sống, họ nghe, hiểu, thấy và cảm giác. Người sống, họ mới giúp mình giải những cái uẩn 

khúc, phiền não, bệnh hoạn, nạn tai...Giải mã tâm linh.  
 
Chúc quý Bạn vui vẻ.  

Thân 
Thành Lợi 

 

 

GIẢI MÃ TÂM LINH MÊ TÍN, DỊ ĐOAN 

SAU ĐÂY LÀ VÀI HÌNH ẢNH THÍ DỤ 

HÌNH THẬT VÀ HÌNH GIẢ  

HÌNH NÀO CẢM XÚC, HÌNH NÀO KHÔNG CẢM XÚC 

 

                   
 

        HÌNH GIẢ KHÔNG CẢM XÚC 

 

  

                 
 

             HÌNH THẬT CẢM XÚC 

 

 

                   
 

HÌNH GIẢ KHÔNG CẢM XÚC 
 

 

 
 

HÌNH THIỆT CẢM XÚC 
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    HÌNH TƯỢNG KHÔNG CẢM XÚC 

 

 
 

HÌNH THIỆT CẢM XÚC  
 

 
                  

                  
 

HÌNH GIẢ THẦN THÁNH HOÁ 
 
 

 
 

 
 
HÌNH THIỆT CẢM XÚC NGƯỜI NẦY DẠY LỄ 
NGHĨA 

 
Giải mã tâm linh KHÔNG CÓ VỊ PHẬT NÀO TRĂM TAY, NGÀN MẮT.  

 

KHÔNG CÓ VỊ PHẬT NÀO, MẬP THÙ LÙ. PHẬT LÀ DIỆT THAM.  

TÔI ĐÃ ĐI KHẮP NƠI, KHÔNG THẤY, VỊ PHẬT NÀO MẬP THÙ LÙ, TRĂM TAY, NGÀN MẮT.  
 

Hôm trước tôi có giải thích, Đức Phật Ngài bình thường như chúng ta, hai tay, hai chân.  
Hình Đức Phật Thích Ca dẫn chứng.  

 
Nhiều việc, Phật Ngài làm hanh thông. Rồi người ta thần thánh hoá ông Phật, làm hình tượng 
trăm tay, ngàn mắt, thành dị hợm.  

 
Các Bạn thử tưởng tượng, các Bạn có ba chân, ba tay, năm mắt. Thì Bạn ra sao?  Không tin họ 

nửa. 
 
Kính tường 

Thành Lợi 
 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 
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