
Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

1 

 

 

SỐ 87 NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2014 

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. 

 
 

Phật Thiền 

 
Kệ 

 
Phật thiền tu luyện, điển quang vô 

Khó khổ cùng vô, chốn đạo vàng 
Tỉnh quang Phật pháp, hằng chiếu cố 

Tham thiền giác ngộ, điển quang siêu 
 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi  

 

 
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. 

765. Hỏi: Tu ở đâu, mới gọi là tu tốt? 

766. Hỏi: Thiêng liêng đó ở đâu? 

767. Hỏi: Điển quang soi là sao? 

768. Hỏi: Điển thiêng là điển gì? xin chỉ dẫn. 

769. Hỏi: Phật có nghĩa là gì? 

770. Hỏi: Cái gì quy tụ lại thành Phật? 

771. Hỏi: Tại sao gọi là Phật thiền? 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 2/03/2014 

765. Hỏi. Tu ở đâu, mới gọi là tu tốt? 

Đáp: Dạ thưa;  Tu ở trong nhà tốt và tu ở 
bên trong bản thể mình.  

 
Kệ 
 

Tu nhà rất khó, dễ thành công 
Lo cho thân thể, khỏi nhiễm trần 

Cứ thế trong nhà, tu tiến bước 
Việc ta bản thể, phải lo xa 
  

Odense, ngày 3/03/2014 
 

766. Hỏi. Thiêng liêng đó ở đâu? 
 
Đáp: Dạ thưa; Thiêng liêng có nhiều tầng số, 

trong ta và ngoài ta.  
 

Kệ 
 

Tùy theo trình độ, được thiêng liêng 
Giúp đỡ trần gian, sống biết hiền 
Ân điển do mình, trồng kiếp trước 

Ngày nay thọ nhận, điển thiêng liêng 
 

Odense, ngày 4/03/2014 

767. Hỏi. Điển quang soi là sao? 

Đáp: Dạ thưa;  Bác tu sẽ thấy ấn chứng và 
ánh sáng diệu kỳ chiếu cho Bác.  
 

Kệ 
 

Điển quang soi chiếu, Bác thức thiền 
Tham thiền điển lực, sẽ trợ duyên 
Ngâm nga trầm lặng, lời siêu lý 

Học hỏi tham thiền, hiểu điển thiêng  
 

Odense, ngày 5/03/2014 
 

768. Hỏi. Điển thiêng là điển gì? xin chỉ dẫn.  
 
Đáp: Dạ thưa; Trong không mà có, linh ứng sẽ 

hiểu, ngoài mình còn có bề trên đấng thiêng 
liêng chiếu.  

 
Kệ 
 

Trong không điển lực, sẽ kết liên 
Hiểu rõ chiều sâu, lực bí truyền 

Cảm giác trong người, nhanh như chốp 
Khác hẳn ai kia, học chốn trần 
 

Odense, ngày 6/03/2014 
 

769. Hỏi.  Phật có nghĩa là gì? 
 

Đáp: Dạ thưa; Phật có nghĩa là phất, tại vì 
ổng có hào quang thanh nhẹ, phất qua, phất 
lại. Rồi mình gật đầu, công nhận. Chữ phất 

biến thành chữ Phật.    
 

Kệ 
 
Hào quang ánh sáng, Phật phát ra 

Nghe qua thanh nhẹ, mát bộ đầu 
Tâm tưởng Di Đà, luôn ghi nhớ 

Thành tâm tu luyện, niệm Nam Mô 
 

Odense, ngày 7/03/2014 

770. Hỏi. Cái gì quy tụ lại thành Phật? 

 
Đáp: Dạ thưa; Đất, nước, gió, lửa và điển 

quang.  
 
Kệ 

 
Tình Trời ban bố, khắp mọi nơi 

Tắm gọi ơn sâu, điển lửa Trời 
Xưa kia đã có, hằng thế giới 
Tái tạo thân ta, sống thức thời 
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Odense, ngày 8/03/2014 

771. Hỏi. Tại sao gọi là Phật thiền?  
 
Đáp: Dạ thưa; Phật là phải thiền.  

 
           Kệ 

          Chuyên gia tu luyện, pháp Phật thiền 

          Gắng học đêm ngày, sẽ tiến xuyên 
          Ơn trên ban bố, cho mình điển 

          Phát triển muôn chiều, tiến thẳng Thiên 
 

 

Kính gửi bạn hiền Lê Thành Lợi 

Florida 
 

Thân gửi trả lời thư bạn hiền quí mến: 
Tôi đã nhận được lá thư bạn gửi October. Tôi rất vui mừng vừa đọc vừa uống nước, làm ước lá 
thư thật hay và hữu ích. Rất hiếm có Thầy nào giải thích thông suốt và tuyệt hảo như thế. 

Đường đạo có ý nghĩa sâu xa vô ngàn và tứ phương bát đạt. Ở một gốc nào của đạo cũng là 
chơn lý cả. Tuỳ trình độ cao thấp sáng suốt của mỗi hành giả, tu học lâu hay mới tu … 

 
Theo sự hiểu biết của tôi được cơ duyên đọc và tìm hiểu trong hai lá thư của bạn đã gửi cho tôi 

đều bổ ích cả. Mới biết cái phương pháp giảng đạo, lời thơ ý đạo của bạn theo lề lối văn minh, 
cởi mở, ôn hoà, nhã nhặn và lễ độ thương yêu tha thứ,v,v,  
 

Ai đọc qua cũng muốn đọc hoài, hổng chán. Dễ hiểu và dễ học hơn, nếu hổng tự tìm hiểu để 
học….Tôi lai Tàu ở Quai, Lê Quang Liêm Chợ lớn, Tôi lớn hơn Ông Tám mấy tuổi, sức khoẻ 

kém…Ba Má tôi lai Tàu hết…. 
 
Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc.  

Xin cảm ơn. 
Xin hỏi:  

  
1. Thế nào mới đạt được sự dầy công tu, tâm lực và thiên lực? 
2. Thế nào mới gọi là tu đến giải thoát luôn, hổng còn luân hồi? 

3. Thế nào mới gọi là tu thoát khỏi ngũ hành và không lệ thuộc âm dương? 
4. Thế nào mới gọi là tu xuất ra đi lên, về hổng bị địa lực hút làm quên hết mọi việc? 

5. Thế nào mới gọi là tu đạt, tâm lực và thiên lực đầy đủ? 
 
Thành thật cảm tạ bạn hiền quí mến và chúc phút bạn luôn luôn dồi vào sức khoẻ và sớm đắc 

đạo để tận độ quần sanh. 
 

Very happy thankgivning 
to your and your family 
 

B T 
kính bút 
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Thành Lợi đáp 
 

Kính gửi Bác T- B 
 

Con vừa nhắc Bác thì đã nhận được thư Bác, con rất mừng là Bác vẫn mạnh khoẻ vui vẻ và 

cũng thích tâm sự với con cháu. Nghe Bác bệnh con cũng quan tâm. Để con bày cái nầy cho 
Bác thử uống, coi có kết quả trị bớt bệnh phong thấp không.  

 
1. Bác mua Cao Hổ Cốt uống. Uống cái nầy nó bồi bổ lại khớp xương tê nhức có thể trị bớt 

bệnh phong thấp. Và đồng thời Bác cũng uống thuốc bổ Vitamin D, loại làm bằng chất 

lỏng tốt hơn thuốc viên.  
 

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

3. Bác nên tập thể dục trợ luân thường xuyên cho cơ bắp hoạt động mạnh. 

 
Xin hỏi: 1. Thế nào mới đạt được sự dầy công tu, tâm lực và thiên lực? 

 
Đáp: Dạ thưa muốn đạt được sự dầy công, mình phải hết sức bằng tâm huyết. 

 
Siêng năng cần mẫn, vẫn thực hành 
Nhịn nhục một lòng, chẳng cân phân 

Cứ thế tâm thành, không thay đổi   
Dầy công kham khổ, lực mình thăng 

 
2. Thế nào mới gọi là tu đến giải thoát luôn, hổng còn luân hồi? 
 

Đáp: Dạ thưa, muốn tu đến giải thoát luôn, hổng còn luân hồi nửa. Là mình phải chịu giải thì 
nó sẽ thoát. Tu mà không chịu giải thì làm sao thoát. 

 
Tu hành nghiệp lực tràn lan 

Mình nên giải toả, những gì trái ngang 

Tâm mang tâm trạng Phật Trời 
Yêu thương tha thứ, đắp xây chơn tình 

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

Đáp: Dạ thưa, muốn tu thoát khỏi ngũ hành và không lệ thuộc âm dương là phải tu vượt qua 
khỏi; không không gian và không thời gian. 

 
Ngũ hành vận chuyển tứ tung 

Âm dương nghịch đão, điên hồn càn khôn 

Đi trong nguyên lý thực lòng  
Ngũ hành chẳng sợ, âm dương chẳng màn 
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4. Thế nào mới gọi là tu xuất ra đi lên, về hổng bị địa lực hút, làm quên hết mọi việc? 
 

Đáp: Dạ thưa muốn tu xuất ra đi lên, về mà tâm hổng bị địa lực hút, làm hết quên mọi việc. 
Tâm và thân mình phải thật là thanh nhẹ, không có dính bất cứ một cái gì, ở thế gian. 
 

Tấm thân thanh nhẹ phi phàm 
Thoát ra cõi tục, hoàn về cõi không 

Xuất lên đi xuống đàng hoàng  
Ra vô trật tự, cửa Trời sáng choang  

 

5. Thế nào mới gọi là tu đạt tâm lực và thiên lực đầy đủ? 
 

Đáp: Thưa, muốn tu mà đạt được tâm lực và thiên lực đầy đủ, thì phải dùng thực lực của chính 
mình. 
 

Chính mình minh tỉnh đạo tâm 
Trung tâm thần lực chuyển minh các vùng 

Minh tâm kiến tạo từ vùng 
Ngũ quang khai mở, vui cùng Phật Tiên 

 
Kính Bác 

Con. Lê thành Lợi 

 

 

 

 

Thành Lợi đáp 
 

Những bài nào con hướng dẫn Bác và bạn đạo tập 
hết bệnh.  
 

Bác tu và làm hết, sau nầy Bác sẽ là thầy cái môn Dị 
Ứng, tim, cao máu, stress đó luôn. 

 
Đây là kỹ thuật sống lâu  

Đừng nên câu nệ người nầy người kia 

Pháp lành chỉ dẫn từng câu 
Ráng hành sẽ thấy, thâm sâu điển lành 
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Thơ song ngữ việt/Danmark 

ALLERGI SYGDOM  
38 

Bệnh Dị Ứng 

 
Denne sygdom er naturlig 
Fordi man ikke kan tåle luft forurening 

Lungerne bliver svage, og det bliver 
sværere at trække vejret 

Derfor kan man blive syg uden at vide 
det 
 

Vil man reducere sygdommen både i det 
indre og det ydre 

Bør man lære Vo Vi meditation 
Denne meditation kommer fra Buddha og 
giver ny energi 

Derfor hjælper meditation dig med at 
blive rask  

 
Man kan godt dyrke den hjemme i det 
daglige 

Som Vo Vi har forklaret det for dig 
Man skal dyrke den flittigt 

Og man skal gøre det rigtigt, så får man 
det bedre 
 

Man lever med mere tryghed 
Fordi Vo Vi meditationens energi hjælper  

Og man bliver ikke uenig med nogen 
Og man foragter ikke og hader ikke andre 
 

 
Man tænker i sit indre 

På den loyale vej og rehabiliterer sig selv 
Når man mediterer og er ærlig 

Med tanker til Gud og Buddha 
 
Sygdommen forsvinder meget naturligt 

Fordi man mediterer flittigt 
Og fordi sjælen har forbindelse 

Til Buddhas paradis, og således 
rehabiliterer man sig selv 
 

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi, Le 
 

 
Bệnh nầy là bệnh tự nhiên 
Tại vì không hạp khí Trời bợn dơ 

Tại vì buồng phổi ít hơi 
Thành ra bị bệnh do mình chẳng thông 

 
 
 

Muốn mau hết bệnh ngoài trong 
Cần nên tu luyện pháp thiền điển quang 

Pháp nầy là của Phật ban 
Thế nên mau hết cho mình khỏi mau 
 

 
 

 
Về nhà cố gắng giồi trau 
Những gì Pháp Lý đã trao cho mình 

Siêng năng tu luyện một mình 
Hành cho đúng pháp pháp nầy sẽ ban 

 
 
 

Con người sẽ sống rất an 
Là nhờ điển lực pháp thiền giúp cho 

Từ đây tâm tánh chẳng so 
Không chê không ghét tạo mình khó 
thông 

 
Chỉ cần mình hướng vào trong 

Con đường trung đạo lo tu sửa mình 
Khi tu phải dụng thật lòng 

Hướng về Trời Phật một lòng tự tu 
 
Con người hết bệnh tự nhiên 

Là nhờ tu luyện siêng năng hành thiền 
Từ đây tâm tánh nối liền 

Trở về Phật quốc lo hồn trùng tu 
 
 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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Triết Học Vô Vi  

 
 

ĐẠO  
 

Tu tâm luyện tánh, thức giao hồn 

Đạo thành các giới, vượt tiến xuyên 
Chi khắp càn khôn, Vô Vi chuyển 

Đạo vàng ánh sáng, ngự muôn phương 
 
Đạo là vô cùng, không thể nghĩ bàn, nếu mà nói đến đạo và luận về đạo. Thì người ta chỉ nói 

một khía cạnh, một gốc đạo nào đó thôi của đạo mình. Như là tôi đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo 
Chúa .v.v.  

 
Mình chỉ có thể nói một khía cạnh của giáo phái mình thôi, chứ mình không có thể nói nhiều khía 
cạnh của mỗi đạo khác. Thành ra cái chữ đạo, nó rộng lớn vô cùng, vô biên. Nó là tất cả, chứ nó 

không có hạn hẹp trong đạo Phật, đạo Chúa hay đạo Bà La Môn v.v. 
 

Thế nên một người đạo khác, mà đem đạo đi nói với một người đạo Phật thì nó không có hạp gu 
và hạp nhãn. Và ngược lại một người đạo Phật, hay đạo nào khác, mà đem đạo đi nói với người 
đạo khác, thì cũng như không.  

 
Tại sao nó không hạp gu và hạp nhãn? 

Bởi vì mình chỉ có nói một khía cạnh của đạo mình thôi thì làm sao mở cho cả hai bên. Mà hai 
bên, bên nào cũng hay. 
 

Hay là hay ngay cái chỗ nào! 
Có hay là chỉ có Đức Phật và các giáo chủ kia hay. Chứ người nói đạo của Ngài không có hay. 

Vì họ không có khám phá được chân lý của các Ngài, thành ra có nói mà cũng chẳng có gì hay. 
Nên chỉ nói đạo, một cách hạn hẹp là chỉ nhép lại, khen và chê. 
 

Từ xưa cho tới bây giờ phần đông, mình theo bên nào thì mình cho bên đó hay. Mà ngược lại 
mình lại chê bên kia dỡ. Sự thật thì không có bên nào hay, mà cũng không có bên nào dỡ.  

 
Tại vì mình dỡ đó thôi. Mình tu mà không biết lối tu, bị áp chế, áp tài thì mình có thái độ khen 
và chê. Còn thái độ khen và chê thì không phải con nhà tu, con nhà nói đạo và con nhà hành 

đạo. Nên mình có mang danh tu và địa vị tu, lớn cách mấy thì cũng mặc kệ anh, vì anh không 
phải là con người đạo.  

 
Đạo là phải ở trong tâm, mới phát ra lời đạo được, chứ không phải mình mượn danh từ của Phật 

mà đi nói đạo, thì người khác tin. Nếu mà mình mượn đạo, rồi đọc trong kinh sách ra nói, thì 
người khác, họ cũng có thể đọc được y như mình. Tôi thấy hình như ai cũng đọc lại được. 
 

Chánh đạo thì dạy cho con người ta, không có chê và cũng không có khen. Chê và khen là do cái 
tâm vọng động từ bên ngoài cái hình thức thấp cao, lớn nhỏ. Trang phủ che đậy cái lớp đạo tâm. 

Làm ra cho lớn, cho linh đình, cho oai, để cho người khác họ sợ sệt cái hình thức cầu kỳ long 
trọng là đúng với đường đạo.  
 

Chủ trương của mình, chứ không phải chủ trương của đạo. Rồi nhiều người cũng lợi dụng cái 
hình thức long trọng, trang nghiêm của đạo mà làm cho người khác họ sợ mình, họ quy phục 
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mình. Phật và bề trên không có muốn mình sợ sệt như vậy. Chỉ có mình tin tưởng có bề trên, có 

Phật, rồi mình bị lợi dụng lòng tín ngưởng của mình. Rồi tin một cách mù quáng.  
 
Mù quáng là sao?  

Cứ tin mà không xét, người đó nói đạo, có đúng với Chân Lý không. Có đúng với những lời mà 
họ đã hành đạt, hay là họ nhép lại lời người khác. 

 
Nhiều người mượn danh từ Chân Lý, mà lý luận cho người khác là ta đây là học chân lý cao siêu. 
Mượn danh từ, mà hù người không tu là một điều không nên làm, nói chữ Chân Lý thiệt lớn, 

thiệt to mà không hiểu Chân Lý là gì. Rồi làm cho người nghe đạo, họ mù luôn.  
 

Chân Lý hay Chơn Lý là cái Không. Nó từ trong Không mà ra.  
Chứ không phải chân lý nó nằm ở trong cuốn sách hay cuốn kinh đâu, mà tìm. Nghe qua tới đây. 

Thì đừng bao giờ dùng danh từ chân lý cao siêu mà nói khoát với người nào, cho ta đây là biết 
nhiều, hiểu nhiều về Chơn lý.  
 

 Chơn lý thì không bao giờ có sự tính toán, thấp cao. 
 

Phần đông mình bị danh từ của những người khác làm lung lay tư tưởng, mà không biết đạo từ 
đâu có. Cũng có nhiều người cố ý lợi dụng, bằng cách hù cho người ta sợ sệt, dọa nạt như là 
mắc tội. Rồi còn nói muốn giải tội thì phải cúng dường cho thiệt nhiều thiệt lớn, thì giảm bớt tội. 

Đó cũng là một hình thức tưởng niệm bề trên.  
 

Giảng cái gì mà kỳ lạ thật. Phật hay bề trên không có hưởng được ba cái thứ tiền bạc cúng 
dường. Các Ngài đó đã giải thoát hết rồi. Cúng dường tiền như vậy là cúng cho các ngài phải 
không? Nếu mà cúng dường là tưởng niệm bề trên, sao mình không tự đi làm kiếm tiền cúng 

trước đi, mà biểu người nầy cúng làm phước, người kia cúng làm phước, còn mình thì không có 
cúng. 

 
Lại còn giảng như vầy. Cúng nhiều chừng nào thì mình hưởng phước nhiều chừng nấy. Mấy ông 
nào mà giảng như thế thì cũng giống như mình cho vay, nữa sau nầy lấy lời vậy thôi.  

 
Giảng cái gì mà nghe kỳ quá đi, theo tôi biết bề trên hay Phật chỉ có dạy con người ta bình đẳng 

và thương yêu người khác, cũng giống như thương yêu chính mình. Và Đức Phật dạy người ta từ 
bi hỷ xả, chứ đâu có dạy cúng cho nhiều để mai mốt mình hưởng.  
 

Ai mà nói như vậy là chỉ có tu phước thôi. Tu phước là còn hưởng phước là còn luân hồi để 
hưởng, là còn mang nghiệp, mang tội, là làm phước mà có tính toán để hưởng. Phật thì không 

có muốn nghe, chân lý kiểu đó. 
 
Tại sao có Đức Phật và tại sao có Đức Chúa?  

Ngày xưa chưa có đạo, con người ta chưa hiểu đạo nhiều.  
 

Thế nên hai Ngài đã hy sinh tìm con đường đạo mà chỉ dẫn cho chúng ta noi theo gương của hai 
Ngài, mà tìm ra con đường đạo, để phát triển văn minh cho đời.  
 

Một người thì phát triển ở phương đông, nổi danh như là Đức Phật Thích Ca, dạy cho con người 
ta biết đạo từ trong tâm. Biết được cái tâm của mình thì con người ta mới có tình thương của 

con người với con người. Thời đó thì người ta học đạo và hiểu đạo, rồi danh Ngài mới truyền ra ở 
đông phương cho đến ngày nay. Mà phần đông cho là đạo Phật. Mà trong đạo Phật nó nhiều 

tông phái khác nhau. Sau khi Phật viên tịch. 
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Chính vì nhiều tông phái khác nhau, nên có nhiều xu hướng khác nhau. Đức Phật chỉ truyền cho 

một cái tông là Duy Tâm thức. Rồi tùy theo tâm thức của mỗi người nhận ra sao, hành ra sao, 
áp dụng sau nầy và cho rằng mình đúng, cho rằng người khác sai. Rồi biến thể đạo Phật thành 
nhiều chi phái, nhiều đường lối khác nhau.  

 
Đạo Phật không những dạy cho người tu trong chùa, mà đạo Phật còn dạy luôn cho những người 

tu ngoại chùa luôn. Nếu biết cách tu. Ngày xa xưa chưa có phương tiện di chuyển dễ dàng như 
ngày nay, thế nên đạo Phật chỉ ảnh hưởng ở phía đông mà thôi. 
 

Còn phía tây cũng có đạo do Đức Chúa Giê Su Ngài xuống hoằng hóa chúng sanh trong thời kỳ 
đó biết đạo. Vì ngày xưa, người ta quá ác, ỷ quyền thế mà giết chết biết bao nhiêu người vô tội. 

Đức Chúa Ngài cũng dạy cho người ta lấy từ bình đẳng mà đối xữ nhau thời đó. Con người biết 
yêu thương con người mà không nên bốc lột hà hiếp lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau. 

 
Rồi nhóm người phía tây ảnh hưởng đạo do Đức Chúa Ngài sáng lập, rồi lập ra đạo Thiên Chúa 
mà dạy cho cư dân vùng phía tây học đạo. Được gọi là đạo Thiên Chúa và cho rằng đạo mình 

hay. 
 

Rồi nhóm người phía đông, cũng ảnh hưởng đạo Phật và cho rằng đạo mình hay.  
 
Nói chung nhóm nào thì thuộc ảnh hưởng của nhóm đó.  

 
Rồi mình chỉ có nói riêng rẽ cá nhân của đạo mình. Đó là hình thức bảo vệ đạo, mà mình không 

thèm nhìn thấy cái đạo của người khác cũng hay.  
 
Thế nên giữa đạo và đạo thường hay chê trích lẫn nhau, đạo tôi hay hơn, đạo tôi cao hơn. Rồi 

bên kia chịu không nổi chỉ trích lại, chê bai lại, sanh ra tị hiềm, ghanh ghét lẫn nhau. Rồi sanh 
ra Thánh Chiến, nói tử vì đạo, bảo vệ đạo.  

 
Không biết, có ông nào tu thành Thánh, và Thánh đi đánh cho tới chết không?  
 

Rồi nói đạo tôi lớn, đạo tôi cao, đạo anh thấp, đạo tôi khác. 
 

Đạo không có khác, chỉ vì tại mình tu không khá, nên thấy nó khác. Là tại vì mình thành lập 
nhiều màu. Chứ đạo mà nguyên thuỷ thì không khác. 
 

Một ông nói Phật tức tâm, tâm tức Phật.  
Một ông nói nói Chúa có trong ta, trong ta có Chúa.  

 
Hiểu ra rồi thì cũng giống y như nhau. Hai Ngài dạy cho mình tự tu, tự thấy Phật hay Chúa vì 
cũng ở trong tâm ta mà thôi. Nhưng mà hai kiểu bè khác nhau về hình thức bề ngoài. Chứ thực 

ra, đạo nào cũng thực hiện tình thương và đạo đức.  
 

Mình cứ chê và khen hoài như từ xưa cho tới bây giờ, thì bản thân mình có khá không hay là 
mình thấy cái bản thân chê khen của mình là ích kỉ, tị hiềm. Trái lại con đường đạo là thực thi 
bình đẳng và hòa đồng.  

 
Vì người tu đạo khác, cũng là con của Thượng Đế, mà người tu Phật cũng con của Ngài Thượng 

Đế. Đạo nào cũng là của Thượng Đế hết. Nếu hiểu về Đạo.  
 

Còn tiếp kỳ sau………/. 
 


