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SỐ-11 NGÀY…01….THÁNG…02…NĂM 2012 

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. 

 

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.  

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn. 

103. Hỏi: Thế nào mới đạt được sự dầy công tu; tâm lực và thiên lực? 

104. Hỏi: Thế nào mới gọi là tu đến giải thoát luôn, không còn luân hồi? 

105. Hỏi: Thế nào mới gọi là tu thoát khỏi ngũ hành và không lệ thuộc âm dương? 

106. Hỏi:  Thế nào mới gọi là tu xuất ra đi lên, về, không bị địa lực hút làm quên hết mọi 

việc? 

107. Hỏi: Thế nào mới gọi là tu, đạt tâm lực và thiên lực đầy đủ? 

108. Hỏi: Thế nào mới là Tiên? 

109. Hỏi: Thế nào mới là Phật? 
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Odense, ngày 22/01/2012 

103. Hỏi; Thế nào mới đạt được sự dầy công 
tu, tâm lực và thiên lực? 

   

      ạ thưa  Muốn đạt được sự dầy công, 
mình phải hết sức bằng tâm huyết. 

 

Kệ: 

 
Siêng năng cần mẫn trao dồi 

Hy sinh nhịn nhục quyết tâm chẳng sờn 

Phong ba thử thách thường tình 
Dầy công kham khổ lực mình tiến thăng 

Odense, ngày 23/01/2012 

 
104. Hỏi; Thế nào mới gọi là tu đến giải 

thoát luôn không còn luân hồi? 

   
      ạ thưa  Muốn tu đến giải tho t luôn 
không còn luân hồi nửa. Là mình phải chịu 

giải thì nó sẽ thoát. Tu mà không chịu 

giải thì làm sao thoát. 
 

Kệ: 

Tu hành nghiệp lực tràn lan 
Mình nên giải toả những gì cưu mang 

Tâm mang tâm trạng Phật Trời 

Yêu thương tha thứ đắp xây chơn tình 
 

Odense, ngày 24/01/2012 

105. Hỏi: Thế nào mới gọi là tu tho t khỏi 

ngũ hành và không lệ thuộc âm dương? 
 

   ;  ạ thưa; Muốn tu tho t khỏi ngũ hành 
và không lệ thuộc âm dương là  hải tu vượt 
qua khỏi  không không gian và không thời 

gian. 

 

Kệ: 
 

Ngũ hành vận chuyển tứ tung 

Âm dương nghịch đảo điên hồn càn khôn 
Đi trong nguyên lý thực lòng 

Ngũ hành chẳng sợ âm dương chẳng màng 

  

 

Odense, ngày 25/ 01/2012 

 

106. Hỏi  Thế nào mới gọi là tu xuất ra đi lên, 
về không bị địa lực hút làm quên hết mọi 

việc? 

  
   ;  ạ thưa  Muốn tu xuất ra đi lên, về mà 

tâm không bị địa lực hút làm quên hết mọi 
việc. Là tâm và thân mình  hải thật là thanh 

nhẹ không có dính bất cứ một c i gì ở thế 
gian. 

 

Kệ: 
 

Tấm thân thanh nhẹ phi phàm 

Thoát ra cõi tục hoàn về cõi không 

Đi lên đi xuống đàng hoàng 
Ra vô trật tự cửa Trời sáng choang 
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Odense, ngày 26/01/2012 

 

107. Hỏi; Thế nào mới gọi là tu, đạt tâm lực 
và thiên lực đầy đủ? 

 

   .  ạ thưa; Muốn tu mà đạt được tâm lực 
và thiên lực đầy đủ thì  hải dùng thực lực 

của chính mình. 

 

Kệ: 
 

Chính mình minh tĩnh đạo tâm 

Trung tâm thần lực chuyển minh các vùng 
Minh tâm kiến tạo từ vùng 

Ngũ quang khai mở vui cùng Phật Tiên 

 

Odense, ngày 27/01/2012 

108. Hỏi: Thế nào mới là Tiên?  

 
       ạ  thưa  Tiên thì dụng ngũ hành, ho  

 hé . Mà  hé  Tiên cũng bị hào quang của 

Thượng  ế xoay mòn. Nên Tiên hết  hé .  
 

Kệ: 

 

Tiên thì ăn cắp điển Ngọc Hoàng 
Lấy trong không giới huyền vi lập 

Chối bỏ huyền vi, bỏ Ngọc Hoàng  

Hữu hình hoại nát, phép lại tan 
    

 

Odense, ngày 28/01/2012 

109. Hỏi: Thế nào mới là Phật? 

      ạ thưa  Phật là của gió, điển, lửa. Gió là lực từ bi, điển là hào quang và lửa là hùng 

dũng.  
 

 ệ  

Gió là điển lực, của Cha ban  
Điển giới khai quang, hiểu Thiên Đàng 

Lửa lòng dũng chí, khổ vẫn sang 

 hai quang tâm đạo, hành chơn lý 

 

 

Chào em Thành Lợi, 

 
Chị rất vui nhận được thơ em, chi rất cảm ơn em đã tốn rất nhiều thời giờ giú  đỡ chị trong 

điển giới, chỉ một mình em có một không hai trên đời này, chịu mở lòng từ bi cứu vớt 

chúng sanh mà không cần điều kiện gì cả và vụ lợi nào cả.  

Rất nhiều người tu trong điển giới, đều rất sợ mất điển, sự thật là như vậy. Khi hỏi chút xíu 

chuyện mình đang bị mắc kẹt thì câu trả lời của họ là tự tu tự tiến, ai mà không biết vậy, 

tới thời kỳ mắc kẹt mở trói, không nổi mà họ muốn tiến, cũng tiến không nổi.  

Ngày xưa gặ  Thầy thì Thầy giải cho, hoặc chưa ai có khả năng và được sự s ng suốt như 

em, chị rất mừng được quen biết với em trên mạng internet và được địa chỉ cuả em, chị 

ước ao em r ng trả, khỏi cần hỏi lời. Những câu hỏi hôm qua rõ ràng tỉ mỹ hơn, hai c i câu 

trả lời hôm qua, ai cũng nói được như vậy.  

Chị sẽ nghe lời trong trang cuối cùng thơ trả lời tối hôm qua, chị sẽ bắt đầu tu lại từ đầu, 

còn l  thơ hôm qua chủ nhật ngày 22/01 khi nào em rảnh thì trả lời tỉ mỉ cho lục căn lục 

trần của chị  hục, thì chúng nó mới chịu gó  sức tu hành mạnh hơn xưa.  

Nếu chị quay lại tu, được như xưa đều nhờ em cả, chị rất biết ơn em, chị cũng hy vọng em 

có ý trí tràn đầy, tiế  tục lâu dài và bề trên chuyển điển thật mạnh cho em vượt qua những 

sự khó khăn và em có thể làm một việc cho tất cả mọi việc; như  ức Thầy làm khi ngài còn 
sống. 

B   
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Kính gửi BácTB 

 

Con vừa nhắc B c thì đã nhận được thư B c, con rất mừng là Bác vẫn mạnh khoẻ vui vẽ và 
cũng thích tâm sự với con cháu. Nghe Bác bệnh con cũng quan tâm.  ể con bày cái nầy cho 

Bác thử uống, sẽ có kết quả trị bớt bệnh phong thấp. 

 

Thành Lợi phân tách; 
Bệnh nầy cũng bệnh gia truyền và cũng do mình không biết tạo thêm.  

Bệnh nầy do điển độc tố, nó nằm trong tuỷ, trong xương. Thế nên mình hiểu thì trị lâu dài 

cho mau hết, không chán nản. 
 

1. Bác mua Cao Hổ Cốt mà thứ thiệt, Bác uống thử coi. Cao Hổ Cốt là làm bằng xương 

của con Cọp tán nhuyễn. Uống cái nầy nó bồi bổ lại khớ  xương tê nhức, có thể trị bớt 
bệnh phong thấ . Và đồng thời B c cũng uống thuốc bổ Vitamin D, loại làm bằng chất 

lỏng tốt hơn thuốc viên. Hoặc là Bác mua sừng Tê Giác uống, ngâm thuốc hoặc mài ra 

cho nhuyễn uống. Hoặc là Sâm Nhung (Sừng Nai). Bác mua thêm xương rồng về nấu 

ăn cho bổ xương. 
 

2. Còn B c đau ở đâu thì B c dùng Lục tự chuyển ngay chỗ đó 5000 lần. Nó sẽ bớt chắc 

chắn. Con bảo đảm như vậy. Chưa có thầy thuốc nào dám bảo đảm, ngu như con.  ã 
giúp không. Mà còn dám bảo đảm. 

 

3. Bác nên tập thể dục Di  à thường xuyên, cho cơ bắp hoạt động mạnh. Bởi vì, Bác lớn 
tuổi, không tập thể dục gân cốt, sẽ co rút lại, không dẻo dai, hay nhức mỏi. 

 

4. Bác muốn sức khỏe dồi dào, điển năng s ng suốt, sống lâu thêm thì Bác phải uống 

thuốc Phật miễn phí thường xuyên mỗi ngày.  
 

5. Cách thức uống thuốc Phật, con có ghi bên dưới, Bác coi xem.  

 
6. Con bảo đảm 100% là hạnh phúc vô biên. 

 

Cách thức uống thuốc Phật. 

 
Uống thuốc Phật mỗi ngày miễn phí. Uống điển quang của Phật miễn phí. Chỉ cần siêng năng 

ít nhứt là 2 lần trong ngày, sáng và tối. Hoặc uống được nhiều càng tốt, nếu mình siêng 

năng và nhớ luyện trị cho mình.  
 

Cách thức uống thuốc Phật như sao: Hít thở điển quang Phật. 

 

Trước khi hít, thở ép bụng, xả hơi ra hết. Thì tự động mũi hít vào. Hít như vậy mới đúng. 

 

Ngồi thở   ể bụng trống. Dùng ý nói mỗi lần thở:  
 

 ầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu.  ùng mũi hít hơi vào, miệng ngậm lại và cong lưỡi lên.  

 
Hít vô và thở ra là một lần.  Khi thở ra thì ép bụng ra cho hết hơi. 
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1- Rồi bắt đầu, đếm là: 10-10; 10-9; 10-8; 10-7; 10-6; 10-5; 10-4; 10-3; 10-2; 10-1. 

2-  ếm: 9-9; 9-8, 9-7; 9-6; 9-5; 9-4; 9-3; 9-2; 9-1. 

3-  ếm: 8-8; 8-7; 8-6; 8-5; 8-4; 8-3; 8-2; 8-1. 
4-  ếm: 7-7; 7-6; 7-5; 7-4; 7-3; 7-2; 7-1. 

5-  ếm: 6-6; 6-5; 6-4; 6-3; 6-2; 6-1. 

6-  ếm: 5-5; 5-4, 5-3; 5-2; 5-1.  
7-  ếm: 4-4; 4-3; 4-2; 4-1. 

8-  ếm: 3-3; 3-2; 3-1. 

9-  ếm: 2-2; 2-1. 

10- ếm: 1-1. 
 

Cách thức đếm số từ cặp ( 10-10; 10-9; 10-8………..10-1). Đếm như vậy nó không lộn 

xộn con số.  
 

HỎI ; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?.      Con số 10 là con số Thập 

Phương Phật.  
 

Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thành công. Phương  h    iển năng, thuốc Phật. 

 
 

 

 

Triết học Vô Vi. 

Thành Lợi, đáp: Trị bệnh chuyển điển, giải trược và rút trược. 

Trị bệnh Làm Biếng 10, 20 năm. 

 ầu tiên, con cũng cám ơn quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị đã nhiệt tình đóng góp chung cho 

cộng đồng Vô Vi một ngày một tiến bộ thêm. Mỗi một người là mỗi viên gạch, mỗi một 

người là chiến sĩ tình thương. Chiến sĩ tình thương của Thượng  ế là mình hy sinh những 

cái gì sẳn có của mình, dù là một tiếng nói nhỏ, một hành động nhỏ mà đem lại lợi ích cho 

quần sanh. Thì cũng là chiến sĩ tình thương của Thượng  ế. 

Mình không cần làm việc lớn, việc nhỏ mà mình hà tiện. Thì việc lớn cũng không xong. Quý 

Ông Bà Cô Bác Anh Chị thân mến. Việc giú  người, giúp bạn đạo, cùng nhau tu tiến. Con 

nghĩ nó là một con đường văn minh. Phát triển vô song.  

Cái học hỏi của mình, cái hiểu biết của mình đem đóng góp. Thì con nghĩ, mọi người ai 

cũng cùng tiến như nhau. Trên con đường trở về Thiên Quốc.  
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  Về đông người thì mới vui, chứ về có một mình. Thì chỉ một mình mình, vui sao? 

Đường về Thiên Quốc lẽ loi 

Lệ sa nước mắt khóc người thế gian 

Nhìn về Thiên Quốc cao sang 

Nếu mà có Bạn sẽ vui cỡ nào 

Thôi thì mình giú  được gì thì giúp cái nấy. Từ từ thì con sẽ giúp cho quý Ông Bà Cô Bác 

 Anh Chị, khỏe có được cái điển năng dồi dào.  

  Giờ thì con sẽ chiếu điển, giải trược và rút trược cho Bạn Đạo. Tại sao?. 

  Là bởi vì, quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị cho chi tiết đầy đũ rõ ràng. 

110- Chiếu điển là chiếu làm sao?.  

  Con chiếu vô cái tối là sáng ra. 

111- Giải trược là sao?. 

  Con giải ra cái trựợc cho Cô Bác Anh Chị thấy nhẹ nhàng, hết lo âu. Con làm 

cho thấy. 

Bệnh làm Biếng, bệnh nầy nhà thương trị không hết. 

Bệnh nầy nó xâm nhập từ lâu đời, khó mà chữa hết. Bệnh nầy là bệnh di truyền, người ở 

gần cũng phải bị lây trầm trọng. Trong cái mông mình nó có cục nhớt dính vào gỡ không 

ra, cứng như keo super. Hồi xưa Thầy Pháp, ông bà cha mẹ, trị cái bệnh nầy thì lấy cái roi 

Dâu, quất vào mông thì hết, lúc mình còn nhỏ. Roi Dâu thì trị ma.  

Nhưng mà lớn rồi thì cũng dễ trị, mình dùng điển chiếu vào cho thấy. Nếu mà còn tiếp 

tục Làm Biếng thì không tốt cho phần hồn tiến hoá. Kiếp nầy và kiếp sau vẫn còn tiếp 

ểm cho phần hồn.tục tình trạng cũ. Nguy hi  

Bây giờ đã thấy cái sai của mình rồi, thì nên cải sửa lại.  ừng để, cho kéo dài tới kiếp sau. 

Uổng cho một đời tu hành thành đạo. Duyên lành Phật pháp chỉ có một lần gặp nhau, giúp 

nhau. Không lẽ duyên lành Phật pháp theo mình tới hoài. Anh Chị nghĩ cho đúng, rồi hành 

sửa lại. Sửa lại thì dễ ẹt. 

Thí dụ; Cái áo mình mặc đứt khuy nút, đem kết lại thôi. Nếu là đàn bà, hay đàn 

ông gì, làm cũng dễ. 

ột chútSửa mình, sửa người, sửa tâm, giống y như sửa áo, chịu khó m , kết khuy 

lại.  

Mình chịu khó tới giờ thiền là mình thiền. Mặc dù không có ai kiểm soát mình, có thiền hay 

không thiền. Sửa là sửa như vậy. Mình hứa là mình làm. 

  ện đờiCòn nếu như ngoài chuyện tu thiền, chuy  cũng vậy, cái nào không tốt, mình 

biết, thì đừng làm. Dễ ẹt à!.  

 ừng bỏ lơ, ngày nầy qua ngày khác, thì con ma làm biếng nó xuất hiện. Kỳ nầy con đuổi 
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con ma làm biếng ra rồi.  ừng cho nó tái diễn. Ráng hành thiền, niệm Phật và làm siêng 

công việc nào cũng được thì sẽ hết. Lạy kiếng cũng hết.  

Còn chiêu thứ nhì: Nếu mà còn tiếp tục Làm Biếng, kiếp sau sẽ thành Heo, cho người ta 

thịt. Heo thì ăn, ngủ và bị thịt, khỏi làm gì hết. 

Ráng lên, kiếp nầy phải THOÁT ra. Không THOÁT ra kiếp nầy, vĩnh viễn sẽ không 

còn cơ hội. 

Kiếp nầy có dịp thoát ra 

Nếu không bắt lấy, sẽ thành con ma 

Duyên lành hội ngộ thiết tha 

Tu đi để thấy Thiên Đàng trong ta 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Hướng dẫn thiền và TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ, TRÊN INTERNET 

 

Con có thể giúp quý vị, miễn phí; Hết bệnh, 

nếu ai có những chứng bệnh như là:  

 
Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 
đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 

làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

 
Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 

.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang thôi.  
 

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. 

 

           
 

            

           Con; Lê Thành Lợi 
 

 

THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Tu thiền cuộc sống rất an yên 

Tâm trí thanh cao bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hòa trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 

Sống lâu ân hưởng tình Trời độ 

Cuộc sống thanh bình bớt bệnh đau 
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Bệnh đau trí óc thêm cằn cỗi 

Chỉ pháp tu thiền sẽ giảm đau 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 

 

Hồi đó, con có nghe  ức Tổ Sư kể lại, lúc Ông Tư xuất hồn lên đãnh lễ Phật thì Ông Tư có 

được Phật ban cho trái Ổi. Ông Tư nói tr i Ổi, ăn ngon, thơm, ngọt. Mình nghe qua cũng lạ. 

Chuyện xuất hồn là đã khó rồi, mà Ông Tư nói, được ăn, tr i Ổi, Phật ban. Nghe còn lạ hơn 

nửa. Nhưng mà tu thì mình cũng lo tu thôi. Chứ chuyện  ức Tổ Sư có nói, mình cũng không  

để ý nhớ. 

Tới  hiên  ức Thầy, Ông Tám nói, muốn uống ly càfé ở cõi trên. Muốn uống thì tự nhiên có 

ly càfé uống liền, khỏi cần pha cho mệt. Ly càfé ở cõi trên, thơm cả tháng. Mình nghe qua 

cũng lạ,  ức Thầy nói nghe siêu quá, không biết phải làm sao.  

Tôi nghe qua Thầy nói như vậy. Trong bụng mình nói, không biết tới chừng nào mình mới 

uống được ly càfé, như  ức Thầy nói. Xem thơm như cỡ nào. 

Tu một thời gian cũng lâu, thì tự nhiên, con cũng được uống ly càfé như  ức Thầy kể. Lúc 

mình ngồi thiền, xuất hồn đi, không nhớ. Nhưng mà lúc hồi về bản thể thì nhớ hết trơn. Khi 

mình ngồi thiền thì tự nhiên nhập định vô cảnh hư không vắng lặng, không có cái gì hết.  

Mình không có ý nghĩ gì cả khi thiền định thì tự nhiên có ly càfé xuất hiện, trước mặt 

mình. Thấy ly càfé thì tự nhiên nhớ lời  ức Thầy trong khoảnh khắc đó. Thì mình nghĩ chắc 

có lẽ Phật ban cho mình, rồi mình uống thử một hóp, coi ra sao. Thiệt ly càfé nó thơm, 

ngon, chưa từng thấy. Không có ly càfé nào trên thế gian sánh bằng. 

Càfé hương vị của Trời 

Sao mà bát ngát đậm mùi Phật ban 

Uống vào một hóp miên man 

Mùi thơm phản phất cả đời không tan 

Thật vậy khi mà uống được ly càfé trên đó, Anh không bao giờ nghĩ, muốn uống càfé ở thế 

gian. Hương vị nó lạ lùng, bát ngát. Uống vào nó lân lân, mùi thơm nó th nh thoát, trầm 

bổng bay nghi ngút, toả ra một mùi bất diệt.  

Mùi bất diệt là không có c i mùi thơm càfé nào mà diệt được c i mùi thơm của nó. Như vậy 

thì Anh mới không thích uống càfé thế gian. Nhưng mà thỉnh thoảng, Anh vẫn uống càfé 

thế gian.  

Tại sao?. Vì cái thân Anh còn sống ở thế gian. Uống thì uống chút đỉnh vậy thôi, chứ thật 

sự càfé, cõi trên ngon vô cùng tận.  
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Rồi tu một thời gian nửa, xuất hồn đi lên cõi hư không. Kỳ nầy con được Phật ban cho trái 

Mận. Lần đầu được Phật ban ly càfé thì ngần ngại, không biết. Chứ lần thứ nhì nầy biết rõ, 

không ngại nửa.  ang ngồi thiền tự nhiên bắng lẳng thì mình thấy trong chốn hư không, 

cho vào tay mình trái Mận. Thì mình biết là Phật ban. Mình không có xin. Tự nhiên ban. 

Rồi mình cầm trái Mận, mình nói, sao mà to quá vậy. Con ăn không có hết. Trái Mận gì to 

bằng cái chén ăn cơm, ăn làm sao hết. Thông thường ở dưới trần thì con ăn có một nửa, 

hôm nay cho nguyên trái, làm sao ăn hết.  

Trái Mận nầy kỳ lạ lắm, nhìn vào là biết đồ Tiền Sử, đồ Cổ điển. Trái Mận màu đỏ đậm như 

màu rượu Vang, mà da thì xù xì. Nhìn cũng lạ lắm. Là mình biết chốn trần gian không có 

loại Mận nầy. Lớn quá đi, màu sắc lạ lùng.  

Trên tay thì cầm trái Mận, suy nghĩ Mận lớn quá ăn không hết. Như vậy, sẳn mình đem 

trái Mận nầy về trần gian, chia cho bạn đạo và gia đình, mỗi người ăn một chút lấy 

thảo của Thiên Cung. Rồi suy nghĩ, làm sao đem về đây. Tính tới, tính lui, chỉ có nước ăn 

vô bụng là đem được về trần gian thôi. Chứ làm sao mà cầm về được. Xuất hồn là cái hồn 

mình xuất đi thôi, chứ cái xác đang ngồi thiền. Lấy cái gì mà cầm đây. 

Nghĩ như vậy rồi ăn trái Mận. Trái Mận nầy vừa ăn vô là cảm thấy kỳ lạ vô cùng. 

Ăn vào nó thấm cả ruột gan 

Vị ngọt thơm ngon rất tuyệt vời 

Nghĩ suy Mận quý như là thuốc 

Người nào có bệnh, biến hết luôn 

Trái Mận nầy kỳ lạ thiệt. Mới đầu cắn một miếng thì vị ngọt, thơm ngon nó chạy vô cổ 

họng, xuống tới ruột. Mát lạ thơm ngon vô cùng. Rồi mình có cảm giác, ai mà có bệnh gì, 

ăn trái Mận trên Thiên  ình nầy, thì bệnh nào cũng tan. Trái mận nầy kỳ lạ thật. Chưa từng 

nếm và chưa từng thấy. 

 ó là Phật cho con uống được ly càfé và ăn được trái Mận. Con kể cho nghe. Nhớ hết. 

Rồi sau nầy, tu một thời gian. Thì ly càfé lúc nào uống cũng được, mỗi khi thiền. Mình 

không có muốn, mà sao có cái gì thôi thúc mình. Muốn thử uống thì có liền, con thấy 

sao lạ thiệt. Con thấy như vậy thì con thử cái khác là đồ ăn coi ra sao. Khi mà mình thử 

nghĩ cái khác là có liền. Hiện ngay trước mặt. 

À tới đây thì con hiểu ra, bên trên dạy mình HOÁ PHÉP. Thành ra người nào tu tới đây 

thấy nó vui, cũng không có thích cái gì ở trần gian. Nhưng mà mình ở trần gian, ở thì ở, ăn 

thì ăn. Cũng giống người thường. Tại gì còn sống là phải ăn. 

Ở bên trên cái gì cũng ngon, quý và lạ vô cùng, lần sau kể tiếp. 

Kính bái 

Con, Lê Thành Lợi 


