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BÌNH QUÂN  
BINH THƠ PHẬT PHÁP 

KHAI MỞ KHO TÀNG 
 
Bình tâm phân xét luật Trời 

Quân bình đời đạo, chính mình phải tu 
Tu trong định luật hoá công 

Pháp lành Trời Phật, giúp mình thăng hoa 
 
Hôm nay Con xin phép nói về đề tài ”Bình Quân, Binh thơ Phật pháp và Khai mở 

kho tàng”. Nhưng mình phải học bình quân trước. 
 

Bình Quân có nghĩa là dẹp loạn, làm cho yên, sơn hà xã tắc, trong bản thể mình yên 
ổn.  
 

Bản thể mình có cả tỉ quân lính, chưa giáo huấn. Thế nên mình phải dùng: Binh thơ 
Phật pháp để giáo dục chúng quân.  

 
Mình là một vị Vua, cai quản cả một sơn hà. Trong bản thể mình có cả núi non, sông 
lạch. Không khác một quốc gia. Nên người tu thiền Vô Vi, ví bản thể mình như là một: 

Sá Vệ quốc. Do vị Phật cai quản.  
 

Mình là một vị Phật. Ở pháp khác họ không chứng, và không dám nói, mình là ai.  
 
Còn ở đây, con chứng và con có bổn phận, nói sự thật rõ ràng, cho Bác tu Vô Vi, sau 

nầy Bác là một vị Phật. “Nhơn nhơn giai thành Phật” . 
 

Tin hay không tuỳ Bác. Bác thử tìm những pháp khác, xem họ có dám nói, rõ ràng 
như Vô Vi không? 

 
 Bình Quân thì phải học binh thơ của Phật Pháp bằng điển thơ, để giáo dục 

chúng sanh trong bản thể mình. Mình không học binh thơ, mình không học 

phép tắc cai quản, thì chúng sanh, quân lính trong bản thể mình sẽ hư hèn, tồi 
tệ và bất tuân. Chủ nhân ông và chủ nhân bà sẽ bị chìm sâu trong địa ngục.  

 
 Thiên hạ đại loạn cũng vì vua tham mê tửu sắc, bất nhân và bất nghĩa. 

 

 Người mình bị tham mê, loạn động, stress, bệnh hoạn thì cũng giống như vua.  
 

 Thượng bất trung thì hạ tất loạn.  

 
Bộ đầu người tu Vô Vi là điển quang, mà bộ đầu mình không quy tụ “Tập Trung” về sự 
“Tu Hành”, và cứ để các chúng sanh, quân lính đi chơi rong và đi Ta Bà cho đã. Thì 

mình là một vì Vua, vị Phật sẽ hư hao và bệnh hoạn.  
 

 Bệnh hoạn nó sanh ra nhiều thứ bệnh trong bản thể mình. Là do vị Minh Quân 
u tối. Tu mà không biết tu. Và không có phương pháp tốt để tu.  
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 Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học là một pháp tốt. Giúp cho mình tu tới 
nơi, về tới chốn. Nói rõ ràng như vậy. Con người mình có điển quang và hào 

quang.  
 

 Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học. Giúp cho mình sống thọ trung bình 100 
tuổi và hơn. Con khẳng định là con người tu sẽ được, nếu mình hành đúng đắn.  

 

 Mình thường nói chúc tụng nhau: “Trăm năm hạnh phúc, sống tới răng long, 
đầu bạc”. 

 

 Câu chúc tụng nầy có hẳn hòi: Nếu mình tu về điển quang thì sẽ có. Mình mà 
ngồi không, mong chờ Trời Phật ban cho sống lâu 100 tuổi, ít bệnh hoạn thì 

nghe rất là phi lý. 
 

 Ông Trời tạo cho mình cái hồn, cái trí khôn, để học hỏi, sống tới 100 tuổi và 

hơn. Mình nên tu để phát triển cái tiềm năng, nằm trong bản thể mình.  
 

 Tiềm năng trong người mình, nó là các tế bào, nó là quân lính và chủng tử của 

chúng ta. Chưa được chủ nhân ông giáo dục nghiêm chỉnh. Bởi vì, từ trước giờ 
chưa có khám phá tìm năng của mình là các tế bào. Hôm nay con giải thích rõ, 
tiềm năng của mình có cả tỉ ức, nên đào nó ra. Nó là một kho tàng vô tận. Phật 

Pháp Vô Biên. Con chỉ cho Bác cái vô biên, mà nhiều người tìm không ra và mọi 
người ai cũng có cái kho tàng đó.  

 
 Hôm nay mình dùng Binh Pháp của Phật Gia để giáo dục chúng nó. Và 

khai mở kho tàng vô tận. Thượng Đế ân ban. 

 

 Vậy: Binh Pháp là gì? 
 

 BINH có nghĩa là binh lính, các chủng tử, các tế bào trong bản thể mình. Nó là 

Binh. 
 

 PHÁP là SOI HỒN, UỐNG THUỐC PHẬT VÀ THIỀN ĐỊNH. 

 

 PHÁP NẦY LÀ DÙNG ĐIỂN, mới giáo dục được chúng. BINH LÍNH nầy khó trị, vì 
nó nằm trong bản thể, mình không thấy. Sau nầy tu dần dần sẽ giác ngộ. Binh 

lính là các tế bào. 
 

 Mình không biết thì khó trị. CÒN MÌNH BIẾT THÌ DỄ TRỊ.  

 

 Con HY VỌNG là CÔ BÁC THẤY NÓ, VỚI LỜI GIẢI THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ RÕ 
RÀNG. 

 

KHI TU MÀ MÌNH LÀM SAI VÀ NGHĨ SAI CÁI GÌ. Mà lương tâm, lương tri, mình ái ngại, 
không cho phép. Thì mình áp dụng phương pháp căn bản trên nghiêm chỉnh, giáo dục 

nó.  
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Phật có phương pháp chỉ dẫn thì mình nên hành. Pháp nầy của Phật, chứng không 
phải của người thường học ở đại học. Đừng khinh khi ngạo mạn.  

 
Bắt cái xác mình, nó phải làm, nó phải hành, không lơi là. Khi mà mình nghiêm trị nó, 
bằng pháp lệnh, từ từ nó sẽ nghe và giác ngộ. Con giúp cho Bác giác ngộ. 

 
Không phải, mình làm một hai lần là GIÁC NGỘ. Mình phải làm thường xuyên, tâm 

nguyện tu, để cứu chúng nó thoát vòng ngu si, động loạn. Mình đừng có nghĩ là mình 
hay. Tôi không làm. 
 

Tụi nó, ẩn trong cơ thể mình, mình không biết và không thấy. Nên mình dễ bị chúng 
gạt. Chúng nó hoang đàng từ xưa cho tới giờ, rất ghê ghớm. Hung hăng, ích kỉ, thù 

hận, dâm loạn, đa đoan, tham lam và độc ác. Thế nên, mình mới thành ma và qủi.  
 
Mình tưởng mình là ông lớn, học giỏi, không thành qủi ma. Thành qủi ma như thường.  

 
 Mình tu thành Phật thì chúng nó cũng thành Phật. Thì mình nên lựa chọn. Cái 

nào tốt mình làm, cái nào không tốt mình loại.  
 

 Khi mình tu loại cái xấu, nó khó. Bên trong các chủng tử, binh lính nó không 

quen. 
 

 Vậy thì mình phải chuyên cần, nghiêm trị chúng, ăn năn, luyện tập.  

 

 Mình không luyện, ai luyện dùm mình. Muốn lên Thiên Đàng, muốn sống thọ 
trung bình 100 tuổi và hơn thì mình phải luyện.  

 

 Việc tu nầy nói hẳn hòi, là mình phải thực hành, rất khoa học, không cầu xin, 
tụng kinh, đốt nhang hay cúng kiến.  

 

 Mình chỉ bỏ ít thì giờ làm siêng, không tốn tiền. Đừng ham chơi theo chúng bạn. 
Họ không tu, mình đi theo họ thì hư luôn. “Gần mực thì đen, gần đèn thì 

sáng”. 
 

 Anh tu điển quang, càng ngày, thì anh càng thông minh. Ít bệnh hoạn, sống lâu 
thì mới đúng.  

 

 Kỳ nầy, thời nầy, Trời Phật giúp chúng sanh tu để phát triển văn minh theo 
Phật pháp. 

 

  Con người còn chiến tranh thì chưa có văn minh. Tại vì, con người không chịu, 
tu thiền điển quang. Khi mà mình tu, điển quang có, ít bệnh hoạn, tai nạn và 

giác ngộ thì anh sẽ  yêu thích cuộc sống văn minh và thần tiên.  
 

 Sống để vui, sống để xây dựng cho mình tốt hơn. Bằng cách tu thân. Thân 

mình ví như một thân cây. Thân cây, mà được chăm sóc và cắt xén thì sẽ đẹp 
và sống lâu. Mọi việc tốt, xấu là do mình. Muốn hay không muốn. 
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 Người có tiền, mà họ bệnh hoạn thì thật là buồn và mất hết niềm vui hạnh 
phúc.  

 

 Còn anh không tiền, mà chịu tu, ít bệnh hoạn thì anh ngon hơn người có tiền 
mà bệnh hoạn. Người ăn chay, tu học, ít bệnh hoạn, còn người ăn thịt bệnh 
hoạn nhiều hơn. 

 

 Bệnh là do điển trược trong người, trong các tế bào, không được giáo dục bằng 
điển.  

 

 Còn anh tu, anh nghiêm trị, thanh lọc và giáo dục các tế bào, bằng pháp ĐIỂN 
thì anh bớt bệnh, khỏi bệnh, sống lâu.  

 

 Tại sao phải dùng ĐIỂN PHẬT để giáo dục các tế bào? 
 

 Thưa, dùng ĐIỂN PHẬT mới linh nghiệm hơn. Các chủng tử, CHÚNG SANH nầy 

cứng đầu, ngu muội và lì lợm.  
 

 Anh biểu nó TU, nó chống trả lại. Nó còn nói là anh ĐIÊN. Nó không tin anh, 

đây là Điển Phật. Dùng điển để hoá giải nạn tai.  
 

 Khi mà chủng tử, bị tai nạn, bệnh hoạn ung thư thì nó mới giật mình. Tin lời 

anh nói. Con người có Phật và có ma.  
 

 Chết thành ma, chứ không lẽ, chết thành Phật.  

 

 Muốn được, cơ tạng, khối óc, QUÂN BÌNH” thì phải dùng PHÁP ĐIỂN để LUYỆN 
BINH. Phải dùng điển, vì quân lính nầy, nó lì lợm, ác ôn.  

 

 Cơ tạng, khối óc mình hoạt động bằng ĐIỂN QUANG.  
 

 Các tế bào, BINH LÍNH hoạt động bằng ĐIỂN QUANG. Có trật tự hay không trật 

tự là do chính mình, giáo dục, tu hành.  
 

 ĐIỂN QUANG giúp con người sáng suốt, sống lâu, ít bệnh tật.  
 

 ĐIỂN QUANG giúp con người tu, GIẢI THOÁT.  
 

 TRỜI PHẬT và VŨ TRỤ hoạt động bằng ĐIỂN QUANG. Thì con người cũng sống 

bằng ĐIỂN QUANG.  
 

 Người có ĐIỂN QUANG nhiều hay ít là do mình tu luyện.  
 

 Con khám phá ra, Đức Phật Thích Ca ngài tu về điển quang.  
 

 Đức Phật có hào quang và Bác cũng có hào quang. Tu Vô Vi sẽ có.  
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BINH PHÁP PHẬT GIA 
 

Dũng hành tu điển, luyện binh gia 
Pháp Phật trong ra, điển Di Đà 
Huấn luyện thần hồn, không lay chuyển 

Thực hành nghiêm trị, diệt quần ma  
 

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

Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu 
 

Thuốc Phật thường xuyên, nhớ phải dùng 
Giúp cho Cô Bác, sống thọ lâu 
Điển quang của Phật, thường hay giúp 

Cho người thành thật, luyện công phu 
 

Định thần tâm trí, sẽ an yên 
Giác ngộ chiều sâu, chơn điển thiền 
Binh pháp Phật Gia, đà ghi rõ 

Nam mô biệt niệm, nhớ thứ tha 
 

Kính bái 
Con, Lê Thành Lợi 

 

BÌNH QUÂN 
 

Vạch ra chơn lý cho đời 
Cho người nhìn thấy, con đường mình đi 

Từ bi trí dũng khắc ghi 
Đông tây nam bắc, bốn bề anh minh 
 

Đạo đời mình phải hy sinh 
Lấy từ nhân đạo, để mà đối nhau 

Cùng chung một hướng đổi trao 
Giúp người giúp đạo, thoát vòng đấu tranh 
 

Đấu tranh chỉ hại cho mình 
Người nào cũng phải, giúp cho dân hiền 

Dân hiền đất nước văn minh 
Văn minh Phật Pháp, giúp người tiến nhanh 
 

Tiến lên xoá hết nỗi phiền 
Con đường động loạn, tự mình dứt ngay 

Quân bình tâm thức lại hay 
Tình thương đạo đức, giúp cho dân hiền 
 

Kính bái 
Con, Lê Thành LợI  
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