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SỐ 262 NGÀY 01  THÁNG 02 NĂM 2019 

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. 

 
TẮM ĐIỂN PHẬT  

 

Kệ 

 

Tu thiền tắm điển, Phật Trời ban 
Mát cả tâm can, rất diệu huyền 

Dũng chí tu thiền, ta phải có 
Thực hành theo Phật, khỏi luận phân 

 

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. 

2126. Hỏi. Tu theo phương pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, là mình tu cái gì cho chánh 

đáng ?  

2127. Hỏi. Mình quy y trong chùa, theo Thiên Chuá và theo những đạo khác, tu thiền Vô Vi có 

phản đạo không ?  
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2128. Hỏi. Phản đạo là sao ?   

2129. Hỏi. Nhiều người đã theo Thiên Chúa, theo đạo Phật, có Thầy cho pháp danh, tu theo Vô 

Vi còn ái ngại, xin Thành Lợi minh giải cho họ đừng ái ngại ?  

2130. Hỏi. Tại sao có nhiều người không rời bỏ Chùa hay nhà Thờ để tự tu, tự tiến ?  

2131. Hỏi. Tại sao, phải tầm thầy, tu giải thoát ? 

2132. Hỏi. Đạo ở đâu ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/01/2019 
 

2126. Hỏi. Tu theo phương pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, là mình tu cái gì cho 
chánh đáng? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tu theo phương pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, là mình tu thân, tu  
tâm và tu điển cho quân bình.  

 
Con người mình có ba phần chánh trong cơ thể. Mình phải luyện tập nó. Mình bỏ lơ không luyện 

tập thì sanh ra nhiều biến chứng bệnh hoạn bất ngờ.  
 
Phương pháp nầy là điển quang giúp cho mình sống lâu và giải thoát.  

 
Con người mình sống bằng điển quang, mà mình không biết.  

 
Mỗi ngày mình hút trược không hay. Trược trong người, ngày càng gia tăng. Bệnh là điển trược 
 

Mình tu thiền Vô Vi, điển quang để giải trược và phát triển điển năng, khỏi bệnh hoạn và sống 
lâu. Tu thì có kết quả, đừng làm biếng.  

 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Thương vợ thương con, gắng tu thiền 

Để khỏi tốn tiền, khoẻ vợ con 
Đừng có la cà, theo chúng bạn 
Ăn nhiều đồ mặn, máu lên men 

 
 

 
 

 

 
 

Tránh bệnh đau, mình nên tu thiền điển quang 

 

Odense, ngày 23/01/2019 

 
2127. Hỏi. Mình quy y trong chùa, theo Thiên Chuá và theo những đạo khác, tu thiền Vô Vi có 

phản đạo không?  
 
Đáp: Dạ thưa; Thiền Vô Vi là phương pháp học, để phát triển, điển, tâm và thân. Khỏi bệnh 

hoạn và giải thoát.  
 

Tu cái kia không thấy Chúa, Phật và Thượng Đế ở đâu.   
 
Tu cái nầy, gần Phật, Chúa và Thượng Đế nhanh hơn thì làm sao phản đạo. 
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Vả lại mình còn kính trọng Vạn Linh, Thượng Đế, Phật và Chúa nhiều hơn.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 
Cảm ơn tất cả, đã vì mình 

Hy sinh tận độ, giúp mình tu 
Không có người đời, không có Phật 

Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn 
 
 

 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 
 

 

 
 

Tặng bằng khen quyên tiền giúp trẻ em nghèo, 
bệnh tật trên toàn thế giới  

Odense, ngày 24/01/2019 
 
2128. Hỏi. Phản đạo là sao ?   

 
Đáp: Dạ thưa, Phản đạo là tham lam. Theo đạo cầu danh. Bán đạo tạo đời.  

 
Buôn Thánh, bán Thần, bán luôn Phật.  
 

Anh học môn thiền Vô Vi điển quang trường sanh học là Anh phát triển thêm trí tuệ và tài 
năng. BI TRÍ DŨNG rõ ràng.  

 
Anh học thiền, Anh gần Chúa, Phật và Thượng Đế hơn thì Anh kinh hồn.  
 

Từ lâu nay, muốn tìm Chúa, Phật và Thượng Đế không thấy.  
 

Hôm nay tu chứng ngộ. Anh không oán trách, Trời, Phật nửa.  
 
Ổng sanh ra mình, mình là Ổng. Còn oán trách ai.  

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

 

Kệ 
 

Vui sao ngộ được, đấng Cha Trời 
Ngài đã vì mình, phải hy sinh 

Theo ta tận độ, từng giây phút 
Khi nào tắt thở, Ngài mới ngưng 
 

 
 

 

 

 
 
Báo địa phương bộ sức khoẻ, đăng hình tôi trang nhứt, khi tôi 
tham gia đọc diển thơ hạng nhửt cùng 12 nhà văn, Danmark, 
Thụy Điển, Trung Hoa và Việt Nam 
 

Odense, ngày 25/01/2019 
 
2129. Hỏi.  Nhiều người đã theo Thiên Chúa, theo đạo Phật, có Thầy cho pháp danh, tu theo 

Vô Vi còn ái ngại, xin Thành Lợi minh giải cho họ đừng ái ngại ?  
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Đáp: Dạ thưa. Học thiền để phát triển thêm trí tuệ và văn minh của Thượng Đế thì không có gì 
ái ngại.  

 
Ái ngại sẽ làm con người đê tiện, chậm tiến và nghèo nàn, không phát triển.   
 

Ở đời, mình đi học tiểu học, có Thầy Cô dạy ở bậc tiểu học. Rồi mình lên trung học, đại học có 
Thầy Cô hướng dẫn bậc trung học, đại học.  

 
Mình đi học Thầy khác, bậc đại học thì mình không có nghĩa là mình phản Thầy tiểu học và 
trung học, đúng không.  

 
Ở trong đạo cũng vậy. Thầy dạy tâm linh nó có ba lớp, hạ, trung, thượng như ngoài đời.  

 
Tuỳ theo căn cơ, tiền kiếp thì mình sẽ ngộ đạo. Nên người dạy đạo giải thoát, họ không bắt 
buộc mình phải tu.  

 
Căn cơ thấp thì phải vô chùa, vô nhà thờ. Nên nhà thờ và chùa rất đông.  

Có nhiều người biết tu thì mình mừng.   
 

Khi mà Anh vô nhà chùa hay nhà thờ xong, một thời gian lâu.  
 
Thì Anh phải ra khỏi, để nhường lớp đó cho người sau. Tại sao phải ra khỏi chỗ đó.... 

 
Không lẽ Anh ôm cái chỗ đó hoài. Học cái chỗ đó hoài.  

 
Tôi không nhắc, nhưng chắc chắn, một thời gian, không biết bao lâu. Có thể nhiều kiếp.  
 

Anh tự động rời ghế nhà Chùa, nhà Thờ.v.v. Tầm thầy, tu giải thoát. Thế gian không thật.  
 

Còn danh là danh giả. Xưng danh cho cao, cũng không có mang được về Trời.  
 
Ở trên đó Vô Danh.  

 
Xem mục kế, Tắm Điển Phật thì sẽ rõ. Tại sao, đứng cửa đạo, đứng cửa Trời.   

 

 

Kệ 
 
Tu thiền pháp lý, đạo tiến mau 

Đừng có tham danh, đạo khó thành 
Chân lý người thiền, luôn mạnh khoẻ 

Sáng nhoà hào khí, đạo trong ta 
 
 

 

 
 

Trước kia bệnh bốn muà, mỗi lần thay đổi thời tiết 
Nay thì khoẻ nhờ siêng tu 

 

 

 
Odense, ngày 26/01/2019 
 

2130. Hỏi.  Tại sao có nhiều người không rời bỏ Chùa hay nhà Thờ để tự tu, tự tiến ?  
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Đáp: Dạ thưa. Tuỳ theo căn cơ, họ vô cái lớp đó chưa đũ. Thì phải vô hoài.  

 
Vào đũ tháng, đũ giờ, mình không kêu gọi, họ cũng tự động rời trường, tầm thầy tu giải thoát.  

 
Tu, mình hướng về mình, mới mau giác ngộ. Tu mà hướng về tha lực thì làm sao minh đạo.  
 

Tha lực là cầu xin, trông mong hình tượng giúp mình.  
 

 
Kệ 

 
Soi hồn pháp điển, tìm lại ta 
Hướng về thanh tịnh, trí tâm hòa 

Tự giác tu thiền, tâm thức giác 
Không cầu tha lực, tự tiến xuyên 

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

 

 
 

Chửa bệnh đau đầu nhiều năm, miễn phí 

 

Odense, ngày 27/01/2019 
 

2131. Hỏi. Tại sao, phải tầm thầy, tu giải thoát ?  
  
Đáp: Dạ thưa. Thế gian nầy động loạn, Anh ở chỗ nào cũng động, kể cả trong Chùa hay nhà 

Thờ. 
 

Anh tưởng vô Chùa, vô nhà Thờ, là yên. Vô trong đó, rồi Anh cảm thấy chán nản thêm. 
 
Mới thì không thấy động loạn, lâu ngày thì Anh sẽ thấy, tranh giành, tham, sân, si, ghanh tị, nói 

xấu, đánh nhau, bệnh hoạn tới tấp.  
 

Lúc nầy thì Anh sẽ có chí hướng Tầm Sư Học Đạo.  
 
Thời đại bây giờ ma đạo rất nhiều. Miệng họ nói pháp hay lắm. Nhưng mà họ không hành. 

Không hiểu đạo, ở đâu.  
 

Hỏi đạo ở đâu, họ chỉ trong Chùa, trong nhà Thờ.  
 
Nhiều người lầm vô Chuà, vô nhà Thờ tầm đạo. Không thấy đạo.  

 
Đạo ở mọi nơi. Không nhứt thiết là phải ở trong Chuà hay nhà Thờ.  

 
Vô trong đấy, chỉ có cúng, lạy, đốt nhang và cầu xin.  
Về nhà tưởng mình có đạo, hiểu đạo, biết đạo.  

 
Có đạo, biết đạo và hiểu đạo, không ai, cầu xin, đốt nhang và cúng lạy.  

 
Mình làm những động tác nầy, không dũng cảm.  
 

Đức Phật Thích Ca và Chúa Giê Su ngồi thiền, tu sống chết. Mới đạt đạo.  
 

Đức Phật Thích Ca và Chúa Giê Su cũng đi tầm thầy học đạo. Sách còn ghi.  
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Mình phải đi tầm thầy tu giải thoát, thầy không có đi tầm mình.  

 
Tu hoài không giải thoát, tu hoài không mạnh khoẻ thì phải đi tầm thầy học giải thoát.  

 
Thế gian nầy động loạn, không có thật. Không có người hướng dẫn, khó làm nên.  
Người mà làm nên thành quả, họ không có ích kỉ và tận tâm chỉ dẫn cho mình.  

 
Ai cũng mong muốn tiến về nguồn. Có bản sao rồi, lấy đó tu cho nhanh.  

 
Đừng bao giờ ái ngại, già cũng phải tu, cha thầy cũng phải tu.  
 

Con gỡ cái cục sạn, cục trược dùm cho cao nhân và quý thầy.  
Cao nhân, thành ra khó tu, khó giải thoát.  

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

 

 
Kệ 
 

Pháp tu giải thoát, khó kiếm tìm 
Đời người khó gặp, ngộ chơn sư 

Hôm nay pháp lý, chỉ rành rẻ 
Tam pháp mật truyền, gắng công phu 

 
(Tam pháp: Soi hồn, uống thuốc Phật và thiền định) 
Anh làm đúng, pháp nầy sẽ mở ra. 

 

  
 

Tu rất đơn giản, không cầu kỳ, ngồi thiền vậy thôi 

 

 
Odense, ngày 28/01/2019 

 
2132. Hỏi. Đạo ở đâu ?   
 

Đáp. Dạ thưa. Đạo là ở bên trong, không phải ở bên ngoài. ( Hình, tượng, áo mão, v,v,).  
 

Cái gì cảm nhận là đạo.  
Trong bụng, cảm nhận là đạo, đúng không.  
Ruột anh cảm nhận có đạo, đúng không.  

 
Trái tim Anh, cảm nhận có đạo, đúng không.  

Máu huyết Anh, cảm nhận là đạo, đúng không.  
Khối óc Anh, cảm nhận là đạo, đúng không.  
 

Thì đạo, nó nằm bên trong. Đi đâu, tìm đạo?.  
 

 
Kệ 

 
Quay về pháp lý, học tu thân 
Giác ngộ rất nhanh, chỉ thực hành 

Ba pháp Phật truyền, tâm đạt pháp 
Thực hành sẽ thấy, đạo trong ta 

 
 
 

 

 

 
 

Phổ đạo ngoài công chúng 
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Thưa các Bạn 
 

Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 
mình không ngờ.  
 

 
Trước khi tôi kể Tắm Điển Phật như thế nào, 

có giống như nhà Chùa không. Thì tôi cũng xin 
phép, kể lại nhà Chùa tắm Phật ra sao. 

 
Hiện tại qúy vị thấy ở trên mạng internet. 
Chùa họ tổ chức tắm Phật mỗi năm, nhân dịp 

lễ Phật Đản.  
 

Năm 2005 chính mắt tôi có tham dự lễ tắm 
Phật tại chùa lớn ở Melbourne, Australia.  
 

Hôm đó cũng gần 400-500 quan khách.  
 

Khi làm lễ tắm Phật thì sư tăng cũng có nói rất 
dài, mình không nhớ hết. Nhưng mà câu tắm 

Phật, sư tăng, nhắc cho những người tới dự lễ 
nghe như sao.  
 

Người nào có phước, múc một gáo nước, 
tắm Phật là đại phước, hết bệnh, may 

mắn, v.v. Nghe xong, ai cũng ùn ùn xắp 
hàng khoảng 200 người.  
 

Nước thì đựng trong thao lớn, có bỏ bông rất 
nhiều cho thơm.  

 
Nước nầy thì vặn trong vòi.  
 

Sư tăng đại diện Chùa tắm cho Phật trước, 
múc một gáo, đổ lên đầu tượng Phật.  

 
Kế tiếp 2,3,4,5 ….người, múc một gáo nước, 
đổ lên đầu tượng Phật.  

 
Thì sự việc xảy ra, bông dính trên đầu Phật, 

 

Hôm nay nhân dịp tốt tôi kể, Phật tắm 
bằng điển cho quý Cô Bác Anh Chị nghe.  

 
Tắm bằng điển, tắm một lần sẽ sạch vỉnh viễn.  
 

Sở dĩ trong Chùa họ làm như vậy là họ cặp dê 
copy trong kinh điển. Họ nghe nói tắm Phật, 

không biết Phật tắm cách nào. Rồi dựng ra cái 
kiểu tắm, trần gian, tắm thô tục.  
 

Tắm theo kiểu Phật là tắm bằng điển quang.  
 

Trước khi Cô Bác Anh Chị được tắm điển Phật. 
Mình phải tu điển quang Vô Vi thì mình sẽ 
chứng.  

 
Ở cõi trên tắm bằng điển. Nhưng đòi hỏi, ở thế 

gian mình phải tu thiền, công phu luyện đạo.  
 

Mình phải thực hành thanh lọc luyện luồng 
điển trong bản thể, hạ, trung, thượng đồng 
nhất. Thì thần hồn xuất qua tam giới, vượt 

khỏi không gian.  
 

Khi mà lên tới cảnh trên, cõi không gian. Nơi 
đây có cái trạm. Tập trung tu sĩ. Trong đó có 
sư tăng, cha nhà thờ, đạo sĩ và thiền sĩ.  

 
Trạm không gian nầy, không khác gì, cửa 

Trời.  
Trạm nầy, cũng giống như. Trường đào tạo sĩ 
quan Thủ Đức, Đà Lạt.  

 
Trạm nầy là Thượng Đế đào tạo, CHIẾN SĨ 

TÌNH THƯƠNG.  
 
Khi mà thần hồn tôi xuất lên tới đây, thì tôi 

mới biết đây là cái trạm. Cửa Trời.  
 

Tôi thấy trước tôi, đã có một số người tu, ở 
đây, nói chung đứng ngoài Cửa Trời.  
 

Trong số người tu, trên nầy, thì có các vị cao 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 8 
 

trên mình Phật. Tôi thấy sao kỳ quá. 

 
Tôi về nhà có nói, với một số người tu tịnh độ 

trong chùa tắm như vậy, nó còn bẩn thêm. 
Phật đâu có kêu mình tắm ổng đâu. Ổng có 
tay chân, đâu phải handicap. Ổng tự tắm được 

mà. Mấy người Phật tử họ nghe có lý, làm 
thinh.  

 
Nước mà họ vặn trong vòi ra tắm Phật, thử hỏi 
chắc nước cũng không có sạch.  

 
Vả lại tắm, thì phải tắm trong phòng tắm, sao 

đem Phật ra ngoài chánh điện. Có Chuà họ 
đem Phật bày ra ngoài sân chùa, tắm cho 
thiên hạ coi. Xem trên internet.  

 
Hơn nửa, tắm là phải cởi quần áo ra, sao để 

luôn quần áo. Tắm như vậy, sao sạch? 
 

Tôi nói một loạt như vậy, cho họ nghe.   
 
Khoảng 200 người xắp hàng, mỗi người múc 

một gáo, đổ lên đầu Phật, lên mình. Đầu và 
mình Phật dính toàn bông.  

 
Thời gian Phật, đứng trân mình, chịu đựng 
khoảng 200 người tắm, nếu Phật thiệt cũng 

sẽ bị bệnh, cảm cúm.   
 

Sư tăng và trong chùa chuyền tai nhau nói.  
Ai tắm Phật là sẽ được đại phước, hết bệnh, 
làm ăn phát tài.v.v. Thiên hạ ùn theo, tắm 

Phật.  
 

Người nghèo, phước ít, nghe thì thích, ùn lên 
tắm Phật, để được hưởng phước.  
 

Người tiền nhiều, cũng ùn lên tắm Phật. Để 
hưởng phước thêm. 

 
Nhưng người có tiền, phải lòi tiền, cúng 
Phật. 

 
Tôi thấy trong số tắm Phật cũng có thầy cô 

giáo, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư.v.v. 
 
Thành ra sư tăng, quơ trọn.   

 
Phật thì bằng tượng, làm sao, xài tiền.  

 
Nói đại là giúp cho mình, giúp cho Chùa có 

phương tiện tu hành. Sao không nói.  
 

tăng, cha nhà thờ.v.v. Nằm chờ, xếp hàng để 

được tắm điển.  
 

Có người đứng chờ ngoài cửa 5, 10, 40, 50 
năm, có khi suốt kiếp không được vào cửa 
đạo.  

 
Số người chờ cửa Trời, trạm nầy, người tu 

thiền Vô Vi chiếm rất đông, so với cao tăng 
hay cha thầy nhà thờ.   
 

Tôi lên sau, nhưng mà tôi được tắm trước. Rất 
nhiều người lên cửa Trời trước tôi, hửng hờ.  

 
Thấy tôi trẻ quá, mà lên được cõi nầy.  
 

Tôi cũng hửng hờ, ngạc nhiên, lễ phép nói.  
 

Mấy vị lên trước tôi, sao không vào đi.  
Tôi lên sau, mà vào trước, coi thất lễ.  

 
Nhưng mà tôi được gọi vào, tắm thì tắm.  
Mình có biết gì đâu.  

 
Mấy vị cha thầy, sư tăng, thiền sĩ, họ nói, tôi 

đại phước.  
 
Họ nghĩ rằng, sức đạo tôi cũng kinh hồn. 

 
Tôi cũng chằng biết khỉ gì. Vô thì vô. Cứ vào 

thì sẽ hay.  
 
Khi mà được tắm thì tắm bằng điển. Nó lạ lắm, 

không phải nước lạnh. Nó là làn ánh sáng phủ 
lên người, từ đầu, xuống chân.  

 
Nhớ .... 
Lên cõi trên là xuất hồn, không phải xác.  

Thần hồn mình đi học đạo.  
 

Thần hồn mình, thấy cái xác đứng đó. 
 
Khi mà được nước điển, làn ánh sáng, tưới từ 

đầu xuống chân.  
 

Mình thấy toàn thân mát lạ, thơm phức. Tôi tự 
hỏi, sao thân thể mình thơm và quý giá vậy ta. 
 

Da và lông trên người hiện ra và hoàn toàn, lột 
hẳn, đổi lốp, không ngờ.  

  
Da và lông cuả mình trông kinh điển luôn. 

 
Mình là người tiền sử, người cỗ xưa, ông Bàng 
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Mà mượn Phật, lợi dụng Phật, lợi dụng lòng tín 

ngưỡng của người mộ đạo, nói. CÚNG DƯỜNG, 
CÚNG PHẬT.  

 
Mỗi năm cứ trông vào ngày Phật Đản, làm lễ 
tắm Phật, kiểu nầy.  

 
Đúng ra thì tôi không muốn nói. Nhưng mà 

Phật pháp thì giúp cho người ta thông minh và 
không mê tín.  
 

Nên tôi dành chút thì giờ, nói cho các Bạn 
thông cảm. Tìm ra con đường mình tu, con 

đường mình đi, cho chánh đáng. Không có làm 
công việc u ơ, chính mình không hiểu.  
 

Những lời tôi minh giải xác thực, các Bạn suy 
xét. Ai đúng thì mình nghe. Sai thì không 

nghe.  
 

Chính mình không biết, chính mình không 
hiểu, bày vẻ ra, làm cho người mộ đạo, thành 
mê tín, trí tâm không văn minh và không sáng 

suốt.  
 

Phật dạy cho mình thông minh và sáng suốt.  
 
Thông minh sáng suốt là sao? 

 
Dạ thưa: Thông minh và sáng suốt là không 

làm điều bậy, mơ hồ.  
 
Làm điều bậy là sao? 

Thông minh mà chế ra, vũ khí giết người. Thì 
cũng phải đi tu. Cũng phải ngồi tù. 

 
Thông minh, mà chế ra đồ có độc. 
Thì cũng phải đi tu. Cũng phải ngồi tù. 

Tưởng mình chế ra cái nầy, cái kia là thông 
minh. Ở ngục tù cả đám.  

 
Ở đời họ tắm Phật kiểu đó, tắm bằng nước 
lạnh, bỏ bông vào nước xối lên người. Cho là 

sạch, cho là phước đức.  
 

Tôi thì hoàn toàn không tin. Việc làm đó ông 
Phật đồng ý.  
Phật thì không có kêu mình làm.  

 
Người Tàu họ mê tín, tự ý bày ra. Rồi sư tăng 

VN làm theo.  
 

Bây giờ văn minh, tôi hỏi, Bạn có đồng ý đứng 
ngoài Trời hay trong chánh điện cho 200 người 

Cỗ, lưu vong sống trên trái đất nầy, hằng tỉ tỉ 

năm, không tính được.  
 

Da lông kinh điển nầy, nếu không có tắm điển, 
không bao giờ lột sạch.   
 

Anh thấy ông Tề Thiên Đại Thánh, con khỉ, 
lông lá sao, Anh y vậy. Anh hết hồn ngạc 

nhiên.  
 
Anh biết, anh đã ở thế gian lâu lắm. Nói tới 

bao nhiêu năm thì Anh có thể tính bảy ức niên 
hoặc hơn. Hay là không thể tính ra, quá 

lâu...thuộc loại Bàng Cỗ. 
 
Trước khi vào cửa Trời thì gặp ông Tôn Ngộ 

Không, Tề Thiên Đại Thánh giữ cửa Trời.  
 

Tôn Ngộ Không pháp lực và thần thông, không 
thua Thượng Đế.  

 
Anh Chị vào cửa Trời thì có thần thông, được 
tắm điển, mới giao du các cõi khác để học đạo.  

 
Không được tắm điển, trược đầy mình, làm 

sao, vân du các cõi khác học đạo.  
 
Cũng như mấy cha thầy nhà thờ, cao tăng, 

đạo sĩ, đứng ngoài cửa Trời chờ đợi.  
 

Nói chung là đứng ngoài cửa đạo.  
 
Tắm Phật là tắm như vậy, tắm bằng điển 

quang.  
 

Đâu có ai lấy nước lạnh bỏ bông vào, rồi xối 
nước lên đầu, bông nó dính tùm lum trên đầu. 
Nói tắm Phật.  

 
Tôi nghĩ, ông Phật có tay chân, ổng tự tắm 

được. Phật, Ổng không phải người handicap, 
mà mình đem ông Phật ra tắm.  
 

Tắm trong chánh điện, rồi tắm Phật ngoài 
công chúng, cho người ta coi.  

 
Tắm là phải tắm trong phòng, tắm là phải cởi 
quần áo. Tắm Phật để luôn quần áo, coi sao 

được... 
 

Việc nầy mấy ông làm, nên xét lại.  
 

Làm gì cũng phải minh bạch thì có người tin và 
làm theo.  
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múc nước có bông đổ vào người.  

 
 Chánh điện là chỗ linh thiêng, đúng 

không? 
 Ngoài Trời là cái chỗ cần phải kín đáo và 

tôn nghiêm hơn nửa. Vì cái chỗ đó là bá 

gia, trăm họ.  
 Đem ông Phật ra ngoài Trời tắm cho 

người ta coi. Các Bạn xem có hợp lý 
không.  
 

 Tây phương vua chúa, họ đi tắm biển, 
họ cũng chọn cái chỗ lịch sự, không ai 

nhìn thấy.  
 

 Ký giả, họ đặt ống nhòm coi, vua chúa, 

thân mình có long ben, ghẻ lở hay 
phong cùi không.  

 
 Thành ra những gì mình làm, cần phải 

thận trọng. Làm cho bá gia coi.  
 

 Trong đó có tôi coi.  

 
 Tôi cũng là người tu và tôi cũng là người 

giác ngộ chân lý.  
 

 Tôi nói những gì Phật nói.  

 
 Không phải tôi nói chơi, nói giởn.  

 
 Tôi nói chân lý, thì nó động tới tim, gan, 

tỳ, phế, thận. Cho mình giác ngộ, làm 

tốt cho Phật và phục vụ chúng sanh.  
 

 Tôi nói là giúp cho quý vị đo lường sự 
giác ngộ về Phật. Tu phải hiểu Phật.  
 

 Ráng nghiền ngẫm công việc mình làm 
cho Phật, có chánh đáng không.  

 
 Chừng nào Phật kêu thì mình làm. Còn 

mình không nghe Phật nói, thì mình 

đừng bày vẻ thêm.  
 

 Bày vẻ thêm không có lợi cho Phật 
pháp.  
 

 Tạo ra thêm mê tín và không văn minh. 
Cái nầy tôi chỉ giúp đỡ cho Phật pháp 

thôi, mình muốn giữ muôn đời cũng 
không sao.  

 
 

 

Làm ú a, ú ởn, ai mà tin. Ma tin thì có.  
 

Muốn được tắm điển, các Bạn phải hành thiền. 
Các Bạn phải tu và thanh lọc luồng điển trong 
bản thể.  

 
Mỗi ngày mình thiền là mình thanh lọc.  

 
Sau nầy luồng điển hội tụ trung ương thì sẽ 
xuất hồn, tắm điển.  

 
Pháp thiền Vô Vi có câu nguyện, tu hành đắc 

đạo.  
 
Các pháp khác không có câu nguyện nầy.  

 
Chứng minh pháp họ tu không đắc.  

 
Tắm điển, mình mới đổi lốp.  

Thành Tiên, thành Phật.  
 
Không còn mê tín. Mình tin trong kinh điển nói 

đúng. Chính mình phải hành.  
 

Những gì tôi chia sẽ, trong kinh nhà Phật có 
nói. Các Bạn tu, thì các Bạn sẽ chứng.  
 

Nhơn nhơn giai thành Phật.  
Phật và chúng sanh là một. Các Bạn nghe thì 

thích.  
 
Cái gì huyền bí trong kinh điển, tắm điển 

quang Phật, nay được phơi bày.  
 

Mượn chơn lý Vô Vi, mượn kỹ thuật Vô Vi, tu 
thanh lọc thì sẽ đạt. Đơn giản vậy thôi. 
 

Còn những chuyện gì huyền bí khác thắc mắc, 
hỏi, nếu biết, tôi xin giải đáp và phục vụ tận 

tình không ích kỉ.  
 

 
 

Thành Lợi Lê 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 11 
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