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ĐIỂN GIẢI SÂN SI  
 

Sân si điên loạn tại mình 
Là vì sanh động, tánh tình bất minh 
Điên khùng ăn nói bập bùng 

Núp trong cá tánh, sân si giận hờn 
 

Làm sao mình biết được người điên và người không điên!  
Điên nó có nhiều loại điên. Một loại mất trí thì điên, mình thấy họ làm những điều 
không giống như, những người bình thường làm. Như là họ nói xàm, nói bậy, phá 

quấy, không cần nghĩ chuyện gì xãy ra, thiệt hại chung quanh. Những người nầy thuộc 
về điên mất trí.  

  
Còn một loại điên khác nhẹ hơn, có trí đàng hoàng mà vẫn điên. Điên mà không biết 
mình điên. 

 
 Cái chữ Điên có nghĩa như sao:  

 
Điên là luồng điển của cơ tạng mất điều hoà, mất trật tự thành ra điên. Trong các loại 
điên, điên nó có nhiều loại điên.  

 
Người bình thường, mà vẫn bị điên. Không điên nặng thì cũng điên nhẹ. Luồng điển 

trong cơ tạng xử dụng, không đúng cách là bị điên. Người bình thường ĐÔI LÚC cũng 
có, mà không hay. 
 

Trược kia phát triển liên hồi 
Không qui trật tự, điển liền rời xa 

Tự mình sát hại tâm thân 
Không minh tâm pháp, chính mình lầm sai 

 
Làm thế nào biết luồng điển của đối phương xử dụng không đúng cách?  
 

Luồng điển của đối phương xử dụng không đúng cách. Có nghĩa là đối phương nói bất 
chợt, và không đầu đuôi rõ ràng, lúc thì nói có, lúc thì nói không.  

 
Không phải là nói họ mất hết trí hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng có lúc họ mất thần trí, 
bị ngoại cảnh xâm nhập.  

 
Bên ngoài rất là bình thường, mình không khám phá ra. Khi bị đụng chạm điển sẽ nổ 

ra. Sự kiện nầy thường xãy ra mọi nơi. Bác sĩ cũng chưa biết, cái nầy là điển. Và làm 
sao để trị. 
 

Những người sân, họ không biết là họ đã bị điên nhẹ. Dần dần thì ai cũng sẽ bị mất 
trí. Ông tổng thống còn phải bị, sau khi làm Tổng Thống cả hai vợ chồng mỗi tuần 

phải đi Bác Sĩ, trị bệnh tâm thần. Huống hồ chi là người thường và người già.  
 
Ai ai, rồi cũng sẽ bị yếu thần kinh và mất trí nhớ. Bị yếu trí và mất trí sẽ đi vào giới, bị 

náo loạn tiền đình, là mình ngớ ngẫn và có thể sanh, sân si, điên loạn.  
 

Người sân không biết mình điên 
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La lô giận dữ, tưởng là mình hay 
Sống trong lý tưởng hẹp hòi 

Làm sao mình biết, mình điên bởi mình? 
 
Tại sao, mình không biết mình sân si điên loạn? 

 
Mình không biết mình sân si điên loạn là vì có lúc mình điên, có lúc mình không điên, 

có lúc mình tỉnh và có lúc mình mê. Nên mình không biết là mình sân si điên loạn.  
 
Và khoa học không có thuốc nào chửa được. Nên mình thấy trong các cơ quan quốc 

hội vẫn có cái bệnh nầy. 
 

Người mà sân si điên loạn khi chết mất hết ký ức, thì Bà Dì Mạnh ở Diêm Dương cho 
mình ăn cháo Lú.  
 

Tại sao phải gọi là Bà Dì Mạnh? 
Tại vì hồn của mình nó bị yếu trí, bị mất trí, giống như là điên loạn, lúc chết đau đớn. 

Nên Bà Dì Mạnh ở Địa ngục, cho ăn cháo Lú vô, để cho mình bớt đau đớn và mạnh 
hơn. Nên gọi Bà ta là Dì Mạnh ở Địa Ngục giữ tội hồn. Ai ai rồi cũng sẽ bị thần kinh tê 
liệt và chết.  

 
Mình tu dùng điển quang thì giải được cái thần kinh tê liệt nầy. Khỏi ăn cháu lú và bớt 

đau đớn. 
 

Thần kinh bất ổn lại mê 

Không gian chắn lối, mây mù bao quanh 
Lanh quanh ngỏ hẻm đường cùng 

Phải tìm chơn lẽ, chính mình phải tu 
 

Mình Sân lên là mình phá hoại cơ tạng khối óc, sau nầy mình sẽ sân si điên loạn. 
 
Người tu, hoặc người không tu vẫn bị. Bệnh nầy rất khó giải, sẽ xãy ra bất hoà. 

 
Luồng điển bất hoà, mất trật tự và xử dụng không đúng cách. 

 
Những người bình thường, mà tự nhiên b ị tai biến, đứng tim, đứt mạch máu, nói 
chung dây thần kinh bị đứt. Có người bị chết và bị liệt, vì lý do điển xáo trộn và mất 

quân bình. 
 

Đụng chuyện bất bình, thần kinh quá căng thẳng, không nhẫn nại, thì tai nạn xãy ra.  
 
Không luyện tập, không tu. Thì lúc đó dây thần kinh đã yếu sẵn, thì hỏi sao mà không 

bị tai biến và đứt dây thần kinh.  
 

Thần kinh căng thẳng bấy lâu 
Tại vì nóng quá, ngấm ngầm trong tim 
Trong gan phát hoả tam màu 

Chờ ngày bộc phát, cuống cuồng đứt dây 
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 Ai ai cũng tắt dây thần kinh để chết và cũng được ăn cháu Lú của Dì Mạnh 
như thường. Vì tu chưa giải thoát được phần hồn. 

 
Dây thần kinh là liên hệ với Trời và Đất. 
Dây thần kinh là một sợi dây chỉ vàng gắn liền trên đỉnh đầu hành giả chạy thẳng 

ngược lên không trung. Hình dạng sợi chỉ vàng, sáng như một lằn sét. 
 

Mất dây thần kinh là không còn liên hệ với Trời và Đất. Thì sẽ đi vào chỗ âm u.  
 
Tu mà dẹp được tánh Sân Tham Si thì cái dây thần kinh sẽ liên hệ được ba cõi Thiên 

Địa Nhân thì sẽ hiểu câu ”Trên thông thiên văn. Dưới đạt địa lý và trung quán nhơn 
sự”.  

 
Tu mà Sân lên, thì người đó điên, mà không biết mình điên. Mai mốt chết trong Sân Si 
buồn tủi. 

 
Tu Vô Vi mà sân, công phu của mình 5 năm, 10 năm, 20-30-40 năm coi như mất hết. 

Phải tu lại từ đầu. Nên cái tánh sân, phải loại ngay càng sớm càng tốt. 
 

 Muốn giải được tánh Sân nầy là mình nhờ đối phương kích động mình rồi mình 

dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thầm niệm và uống thuốc Phật trường 
sanh, để hoá giải.  

 
Đối phương kích động mình là ai?   
Là chồng, là vợ, là Cha, là Mẹ, là anh, là em, là bạn bè, là người thân láng giềng. Nhờ 

đối phương kích bác mình, mình mới áp dụng phương pháp Phật dạy.  
 

Kêu bằng học trong động mà tìm ra cái tịnh, học trong thực tế thì tiến rất nhanh, khỏi 
cần đọc kinh, mà hiểu kinh, kêu bằng học trong kinh sống. Đây là Vô Tự Chân Kinh 

truyền dẫn. 
 
Phá được Sân Si mới vào đất Phật.  

 
Đây là lời phân giải rõ ràng thành thật cho mình thức tánh, tìm chân lý để tu và mau 

giải thoát. 
 
 

ĐIỂN GIẢI SÂN SI 
 

Sân si cá tánh con người 
Phải tu phải luyện, mới thành tri ân 
Tri ân những kẻ công mình 

Lấy điều nhịn nhục, thực hành tối đa 
 

Sanh ra trong chốn Ta Bà 
Phải nhồi phải kích, phải tầm đường tu 
Đường tu dạy chữ nhẫn ngu 

Ngu đời ngoan đạo, khó khi thực hành 
 

Thực hành nguyên lý chẳng mong 
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Mở thông các nẻo, thần kinh bộ đầu 
Con người sẽ hết buồn rầu 

Điển thanh sẽ chiếu, cho người chuyên tu 
 
Tu tâm thì phải chuyên dùng 

Học nhu như Phật, mới là người minh 
Tánh người thì chẳng có phân 

Ai hành mình chịu, cửa lòng mở toan 
 
Sống trong thế giới thanh toàn 

Chư Tiên chư Phật, đón người không si 
Con người lộ tánh từ bi 

An vui sung sướng, thánh hiền tới thăm 
 
Kính bái 

Con 
Lê Thành Lợi 
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