VÔ VI THIÊN ĐÀNG DU KÝ
Dạo điện Linh Tiêu nghe Thiên Tôn điểm hoá
ĐẦU THAI-THIÊN ĐÀNG
Chương 6
Thơ rằng
Trở về nguyên lý siêu sinh
Siêu minh tâm thức thức tâm thực hành
Thực hành nguyên lý âm dương
Hai bên chuyển động hai chiều tiến thăng
Kính bái
Thành Lợi
Phật sống Vĩ Kiên nói: Thành Lợi hôm nay là ngày tốt, ta đưa con đi dạo thăm cung Linh Tiêu,
nghe Nguyên Thuỷ Thiên Tôn thuyết pháp. Con chuẫn bị thuyền Hoa (thuyền Bát Nhã) hai thầy
trò ta vân du Thiên Cung.
Thành Lợi nói: Xin vâng, thuyền Hoa, đã chuẫn bị xong, xin Ân Sư dời bước. Thoáng một cái thì
hai Thầy trò xuất hồn, vượt ngàn mây, bay về cung Linh Tiêu.
Lần trước con lên đây, may nhờ Ân Sư, chỉ dạy, con mới lên được cảnh giới nầy. Hôm nay trở lại
lần nửa, con có chịu đựng nổi, ánh sáng kinh hồn nầy không, thưa Ân Sư.
Phật sống Vĩ Kiên nói: Không sao đâu, lần đầu, con vượt qua, thì lần sau, cũng vậy thôi. Con
cứ áp dụng nguyên lý càn khôn, thì sẽ không trở ngại gì.
Cung Linh Tiêu thì luôn lúc nào hào quang cũng rực sáng. Tới đây thì ấm áp nhiều hơn, hào
quang toả ra rất nhiều. Cơ thể khoẻ ngay, nhờ hào quang nầy hoá giải, thật là sung sướng.
Nhãn thần thì mở rộng sáng ra, con cảm thấy thế nào!
Thành Lợi nói: Thưa vâng, đúng vậy. Lâu rồi, con ở nhân gian, hành thiền, học đạo, trược áp
khắp nơi, cơ thể cũng hao mòn, bệnh hoạn thì bị lây, vì trần gian dơ bẩn, nóng lạnh bất thường.
Chỗ nào cũng có, không sao tránh khỏi. Hôm nay theo Ân Sư về đây thì con cảm thấy khỏe
ngay, sung sướng vô cùng. Nhất là được ánh sáng Ngọc Quang chiếu vào.
Phật sống Vĩ Kiên nói: Đã đến giờ thuyết pháp, chúng ta nên vào bái yết Thiên Tôn và nghe
Thiên Tôn giảng dạy.
Thiên Tôn nói: Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Ta có nghe, chốn Trần Gian, không hiểu rõ,
chuyện đầu thai, Thiên Đàng ra sao. Nên hôm nay, Ta điểm hoá, cho chúng sanh nào, muốn biết
chuyện, đầu thai Thiên Đàng. Thì nên học hỏi.
Thiên Tôn nói:
Thưa các bạn, đầu thai là cái gì! Mà các bạn thường nghe thiên hạ nói đầu thai, đầu thai, mà
mình không biết! Thật sự có đầu thai hay không, hay là giã vờ!
Thiên Tôn nói, thật sự là có sự đầu thai. Nếu mà mình nghĩ không có chuyện đầu thai. Thì làm
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người vô ích.
Làm một con người, rất hữu ích, nên có chuyện đầu thai và tại sao phải đầu thai!
Chúng sanh, nên tự mình hỏi, mình như vậy, mới thiết thực rõ ràng, để trả lời cái thắc mắc đó.
Chuyện đầu thai là cái chuyện, cơ duyên của con người.
Cơ duyên đó là cơ duyên gì?
Thiên Tôn nói, đó là cái thức tiến hoá, cho mỗi phần hồn đi lên, cõi cao.
Thí dụ:
Bửa nay mình ngu, mình dại, chứ ngày mai không còn ngu nửa.
Không còn ngu, không còn dại, tức nhiên là khôn và thông minh. Khôn và thông minh thì có phải
là cái thức tiến hoá không!
Mà cái ngu, cái dại, học một ngày làm sao hết ngu. Học một đời làm sao hết dại, học một kiếp
làm sao hết ngu, nên con người phải học nhiều kiếp.
Nhiều kiếp có nghĩa là học đi rồi học lại mà chưa thông không hiểu. Học chừng nào giác ngộ thì
thôi. Cái gì mình không hiểu thì có phải tức không?
Thí dụ:
Như cái áo mình mặc, mình còn không biết nó từ đâu có, nó từ đâu ra và trái cam mình ăn,
mình còn không biết nó từ đâu có, cho mình ăn. Mình cứ tưởng, tôi có tiền, tôi cứ mua, tôi cứ
ăn. Mà tôi chẳng cần biết mấy cái thứ đó làm gì, cho mắc công. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì
có nghĩa là mình phải học nửa. Tại sao?
Tại vì tội bất minh, ăn không biết ăn cái nầy từ đâu có, mặc không biết mặc cái nầy từ đâu ra,
rồi mấy cái thứ khác nửa, như là ai sanh ra mình v.v.
Rồi cuối cùng, nữa đi về đâu. Không biết!
Cuối cùng chẳng biết đi đâu
Hỏi ai có biết mình về nơi đâu!
Thế gian hay ở Thiên Đàng
Hay là địa ngục xét phân tội hình
Tới đây, thì mới có cái chuyện đầu thai.
Đầu thai lại để làm gì? Kính thưa các bạn, ở bên trên Ta đã nói. Đầu thai lại, để sung sướng
hơn, để hưởng nhiều hơn.
Như mình đã thấy thiên hạ, đi xe đạp, đi xe gắn máy, rồi đi xe hơi, rồi đi máy bay v.v.
Tại sao phải đi xe đạp?
Hồi đó, mình đi xe đạp, tới khi mình chết, mình cũng ước muốn mình sung sướng, không đi xe
đạp nửa. Thì tới khi mình chết, Ông Trời sẽ giúp cho mình tiến hoá sướng hơn kiếp nầy. Cho đầu
thai lại, để đi chiếc xe gắn máy sướng hơn. Rồi người đi xe gắn máy họ thấy đi xe hơi sướng
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hơn.
Nhưng mà khi chết, họ chưa đi xe hơi, nên Ông Trời cũng giúp họ đầu thai lại, để đi xe hơi cho
sướng hơn. Rồi người, ở nhà nghèo cũng vậy, trước khi chết, họ không muốn, họ ở nhà nghèo
nửa. Nên Ông Trời cũng giúp cho họ, sẽ được ở nhà giàu. Nhưng mà trên đường trở nên nhà
giàu, phải chết đi, sống lại, nhiều lần, mới giàu được.
Cái chết đi, sống lại nhiều lần, phải nhiều đời, nhiều kiếp mới được. Chứ một kiếp mà sanh ra
giàu liền thì không bao giờ có!
Nếu có, thì tại sao người đó cũng sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày mà sao họ lại giàu hơn
tôi, giỏi hơn tôi. Thế nên cái chuyện đầu thai nầy là có thật.
Nếu không có thật! Tại sao nghèo và tại sao giàu? Tại sao khổ và tại sao sướng? Người mà được
đầu thai lại, luôn luôn lúc nào cũng sướng. Mình thấy rõ ràng trước mắt.
Thời Ông Cố Nội mình đi bộ, đi xe bò, thời Ông Nội mình đi xe đạp, thời ông Cha mình đi xe gắn
máy, thời mình đi xe hơi, đi máy bay.
Người được đầu thai lại thì sẽ sướng như thế đó. Người được sướng là do cái công đức của tiền
nhân họ đã cấy trồng ở kiếp trước. Nếu tiền nhân họ, không cấy trồng ở kiếp trước thì kiếp nầy
con cháu phải khổ. Cái nầy là định luật. Nếu mà không có định luật nầy thì ai nấy cũng làm càn
và tạo hoá sanh ra bất công.
Mọi người ai cũng muốn công bằng. Nhưng mà phải hợp lý.
Không lẽ, cái người làm càn nói bậy mà được sung sướng sao?
Cái người làm càn nói bậy, sẽ vào cái giới làm càn nói bậy. Cái người đàng hoàng thì ở cái giới
đàng hoàng. Đâu cũng có luật lệ. Nếu mà không có luật lệ, thì trong gia đình không có Ông Bà
Cha Mẹ và con cái. Xã Hội không có chính quyền. Quốc Gia không có quốc pháp.
Thế Gian mà còn có luật như vậy. Không lẽ, Thiên Đàng các đấng Bề Trên không có luật dạy cho
người thế gian hay sao?
Vậy thì người ta, sẽ hỏi Thiên Đàng đó lập ra là luật gì?
Thiên Tôn nói tiếp: Dạ thưa đó là ” Luật Nhân Quả ”
Nếu mà Anh không tin thì Anh cứ làm càn nói đại đi. Thì sau nầy, Anh sẽ lãnh hết những cái gì
anh không tin là Thiên Đàng có luật. Địa Ngục có luật.
Thiên Tôn nói: Một thí dụ mà Anh dễ hiểu nhứt của luật ” Nhân Quả ” là sao.
Như con Anh cố công học giỏi, thì con Anh làm chỗ sướng và hưởng cảnh vợ đẹp con ngoan. Có
phải không! Như vậy có phải là luật ” Nhân Quả ” Không?
Còn con Anh đi bán cần sa ma tuý hại người ta, hại xã hội v.v.
Là con Anh phải ở tù, có phải là luật ” Nhân Quả ” Không?
Ở Thiên Đàng Bề Trên chỉ lập ra một đạo luật là xong, siêu lắm. Không cần phải như ở thế gian
lập ra nhiều luật. Mà hổng có luật nào đúng với luật nào.
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Tại sao, Ta nói ở thế gian, luật không đúng?
Nếu luật thế gian đúng thì tại sao bửa nay đúng thì ngày mai sửa.
Thí dụ: còn tiếp………

Tiếp theo kỳ trước……….
Thiên Tôn nói:
Tại sao, Ta nói ở thế gian, luật không đúng?
Nếu luật thế gian đúng thì tại sao bửa nay đúng thì ngày mai sửa.
Đạo luật ở thế gian nói ” Đứa nào bịp bợm tham nhũng thì bắt nhốt ở tù ” Mà chính mình bịp
bợm tham lam thì ai bắt mình.
Bộ làm tổng thống thì không tham sao?
Ông tổng thống là đại tham. Ổng đi giành cái chức là Ổng đại tham, Ổng muốn nước Ổng giàu,
Ổng muốn nước người khác nghèo đặng mua đồ của nước Ổng. Nếu mà nước kia giàu bằng nước
Ổng thì lấy ai mua đồ. Ổng bắt người ta bỏ tù mà Ổng không bắt Ổng. Ổng bắt những người phê
bình Ổng.
Mà Ổng không biết ” Những người nào phê bình mình là những người đó nói giúp mình ” Tại sao?
Chơn ngôn mà.
Để Ta, cắt nghĩa cái chỗ thâm sâu nầy cho các ông lãnh đạo nghe. Người ta phê bình mình, tức
nhiên là người ta giúp mình, ngay cái chỗ mà mình chưa thông, chưa hiểu, còn yếu về phương
diện, kinh tế, chính trị, nhơn hoà v.v. Như vậy cái người phê mình là cái người giúp mình phải
không, thưa Ông.
Làm Tổng Thống mà không hiểu hai chữ Tổng Thống là có tội với toàn dân.
Tại sao? Tại vì, không biết. Tổng là gì? Còn Thống là sao? Từ hồi xưa cho tới giờ cứ làm Tổng
Thống thôi mà khỏi cần biết chữ nghĩa nó ra làm sao. Thì làm Tổng Thống có quê không!
Thiên Tôn nói tiếp: Cái nầy là Ta nói sự thật.
Tổng đầu tất cả toàn dân
Ai ai cũng chán, cũng than nội tình
Nội mình, minh tỉnh chưa thông
Thống làm sao lãnh chuyện tình thế gian?
Thế gian nó trăm ngàn cay đắng thì làm sao một mình lãnh hết. Nội cái ăn ngủ ỉa, mà mình
còn làm không xong. Thì mình làm cái gì cho xong.
Làm Tổng Thống ăn đâu có ngon đâu? Ngủ cũng đâu có đã đâu? Và ỉa cũng không có xong?
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Tại sao! ông Tổng Thống làm lớn mà ăn không ngon. Ổng có biết ăn là cái con khỉ gì đâu mà ổng
Ăn. Ổng ăn cho có lệ vậy thôi. Ổng ăn mà Ổng sợ người ta bỏ thuốc độc hại ổng. Nên ổng ăn cái
gì ổng cũng sợ.
Ổng ngủ không bao giờ mà yên, ngủ lại nhớ nhiều, mộng mị nhiều. Ăn không đã, ngủ không yên
thì lấy gì ỉa cho ra. Nên làm Tổng Thống hoặc Vua bị chết non khoảng 40 tuổi hay bị bệnh nan y.
Ăn ngủ ỉa không yên hoặc ngược lại làm Vua sướng quá Ăn cho đã Ngủ cho mập, ỉa cho nhiều là
cũng mang bệnh.
Tại sao? Vì sướng quá, ăn nhiều thì bệnh, đau dạ dầy, ruột thòng, bao tử yếu. Vì ngon, ăn nhiều
bao tử và bộ ruột làm việc nhiều sanh ra bệnh cũng vì ăn.
Mà ăn ít thì lại không bình thường bộ tiêu hoá mất quân bình, làm Vua chi cho mệt. Đó thấy
không, Ta nói Ăn Ngủ Ỉa của mình mà còn chưa xong thì là vậy, có đúng không!
Ăn Ngủ Ỉa của mỗi người mà không xong thì phải chết. Chết thì đầu thai lại học Ăn Ngủ Ỉa tiếp.
Thế gian sanh ra để làm gì? Sanh ra là phải ăn, mà mình ăn không xong thì phải học, ngủ không
yên thì phải học, Ĩa không thông thì phải học.
Ăn Ngủ Ỉa là tam đại sự. Ba cái nầy lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Mình nên để ý, chịu khó
nghiên cứu vấn đề nầy rất quan trọng cho tương lai.
Cuối cùng thì ai cũng phải học cái bài nầy. Mình tới chết tới già, cũng phải đòi ăn, để sống. Mà
sự sống của mình không biết ai nuôi, ai cho mình có cái tấm thân như ngày hôm nay.
Mình có mở mắt cách nào đi chăng nửa, mình cũng phải nhắm mắt ngủ, mà ngủ không yên. Mà
cái hiện thời, mình mở mắt mà chưa có thấy hết những cái gì ưu đải.
Nên khi mình phải nhắm mắt chết, một cách oan uổng, vì có mắt mà như mù.
Mình có ỉa mà không hiểu tại sao ỉa. Ỉa là xuất mà không biết. Cái gì cũng phải buông, mình
đem vô mà không chịu đem ra thì phải học cái bài tam đại sự ”Ăn-Ngũ-Ỉa” lần nửa. Nên có
chuyện đầu thai.
Đầu thai để chi! Đầu thai để phát triển cái phần hồn, cái nội thức mình. Chính mình bỏ quên.
Đầu thai để chi! Đầu thai để mình sướng hơn.
Đầu thai lại để tiếp tục trả, những cái gì mà mình đã nợ kiếp trước mà chưa có dịp để trả.
Thí dụ:
Đơn giản như chữ ”Hiếu” mà kiếp nầy mình làm chưa có xong v.v. Đầu thai lại để gặp lại Cha
Mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, bạn bè v.v.
Đầu thai lại, để làm một người hoàn thiện hơn xưa, không có đầu thai lại thì làm sao mình gỡ
hết tội ác mà nhiều kiếp mình đã làm mà mình không hay.
Không có đầu thai lại thì làm sao mình có cơ hội ăn năn.
Không có đầu thai lại mình làm sao biết Thiên Đàng- Niết Bàn.
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Vậy thì sau khi chết làm thế nào, để mình đầu thai?
Sau khi mình chết thì cái hồn cái xác, mình biết mình chết rõ ràng. Mà trong lúc mình đang chết
thì mình chưa có thật sự tin mình đã chết. Vì phần hồn mình u minh.
Vì sự thật, những cái gì trước mắt, trước mặt, mình biết và mình thấy hết trơn. Như Cha Mẹ, vợ
chồng, con cái nhà cửa xe cộ bạn bè rõ ràng đứng trước mặt mình. Ai nói cái gì, mình cũng
nghe, cũng biết, cũng hiểu, mà ngặt một cái, mình nói lại cho người thân mình nghe. Mà họ lại
không nghe, không biết. Thì mình đâm ra tức tối.
Thời gian tỉnh ngộ từ ba ngày tới bảy ngày và cũng có một ít người lâu hơn. Lúc nầy mình ở
trong cái thế giới u buồn. Vì sự thật cái gì cũng xa lạ với chúng ta. Từ cái ăn, cái uống, cái mặc
đồ, cái giấc ngủ, cái hiểu biết, bạn bè đều xa lạ hết.
Cái gì cũng buồn tênh, tự nhiên vào một thế giới xa lạ, hỏi thăm ra bạn bè ở đây ai cũng thế.
Nhưng mà sau một thời gian ở địa ngục, sự buồn chán đó cũng dần dần sẽ qua.
Tại sao? Vì tánh hiếu kỳ. Cái gì mình cũng muốn biết, cái gì mình cũng muốn hỏi. Khi mà mình
muốn biết, muốn hỏi thì cái định luật lôi cuốn âm thầm nầy sẽ chuyển mình qua từ từ mà mình
không hay nó đã chuyển biến.
Thí dụ:
Như cái ăn, ở trên thế gian mình ăn những món như hủ tiếu, phở, mì xào v.v. Mà ở đây giới địa
ngục nó không có những món đó.
Nhưng mà người ta sẽ thay thế vào những món khác như trùng, dế, dòi, phân, đá, cát cho
những hạng thấp như là Ma Quỉ. Còn những hạng cao thì chỉ ăn có một món duy nhất đó là ăn
cháo lú mấm hèm.
Thấy ghê lắm mình không chịu ăn, nhưng mà đói quá. Thì mình cũng phải tạm dùng qua bửa.
Nếu mình không dùng thì người khác họ cũng giựt mà họ ăn, lấy gì mình ăn.
Nên khi mình chết, đi tới đây, ai sao thì mình vậy. Khi mà mình bận rộn với cuộc sống với cái
miếng ăn thì từ từ mình quên luôn chuyện dương gian chuyện gia đình. Không lẽ mình ngồi đó
mà khóc hoài, trong khi đó có kẻ, được đi đầu thai thành người.
Còn sự mặc cũng vậy, hồi đó mình ở thế gian, quần nầy, áo nọ. Chết xuống dưới nầy mình chỉ
được mặt một bộ mà thôi, nếu mà mình thật ngoan ngoãn, may ra được thưởng thêm hai ba bộ
quần áo.
Còn cái sự ở cũng vậy, hồi đó mình ở nhà sang trọng, thì ở đây, cũng có nhà cửa cho mình ở
đàng hoàng, nhưng mà phạm vi nhỏ hẹp, tuỳ theo trên dương gian, mình làm cái gì tốt hay xấu.
Người ta sẽ phân cái nhà sang trọng hay cái nhà chật hẹp, dơ dáy bẩn thỉu cho mình vào ở. Cửa
nhà ở dưới đó cũng giống như ở thế gian. Nhưng phần đông mình không được tự do như hồi xưa,
muốn làm gì thì làm.
Mình bị quản chế toàn bộ từ cái ăn, cái ngủ, cái ỉa, cái chơi, cái học, cái giải trí v.v. Mình ăn thì
người ta phát, mình ngủ thì người ta canh, mình ỉa thì tại chỗ, mình được đi học thì hiếm lắm họ
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mới dạy vài ba chữ, vẽ vài ba nét, đá banh vài ba cái v.v.
Mình nói cũng không được nói nhiều, vì người ta chỉ dạy một hai tiếng. Còn mình mà nói nhiều
sẽ bị xiềng miệng lại.
Mình mà muốn trốn đi thì họ xích chân mình lại. Nên mình nghe người cõi âm đi là Ma Quỉ đi, thì
tiếng xích sắt kêu lẻn kẻng, chạm vào nhau. Những người cai quản mình toàn là đầu trâu mặt
ngựa.
Trùm của bọn nầy là Bà Mụ Phù Thuỷ. Mụ nầy có phép thần thông, mình mà không hợp tác làm
việc, Mụ nầy sẽ xé xác mình ăn thịt. Nên ở cõi âm, ai nấy cũng ngoan ngoãn làm việc như là
trâu bò.
Thí dụ:
Bản án chung thân của mình, sau khi chết:
-

Ông Vua chết đi đầu thai lại thành con Bò, con Trâu mười kiếp

-

Người làm biếng chết đi thành con Heo mười kiếp

-

Người đàn ông dâm dục chết đi thành con Dê đực mười kiếp

-

Người đàn ông bay nhảy chết đi thì thành con Ong mười kiếp

-

Người đàn ông nhậu nhẹt chết đi thì thành con Gà con Vịt mười kiếp

-

Người không trung thành chết đi thì thành con Chó mười kiếp

-

Người đàn bà dâm dục chết đi thì thành con Bò sửa mười kiếp

-

Người đàn bà ngựa đực chết đi thì thành con Ngựa cái mười kiếp

-

Người đàn bà xí xọn chết đi thì thành con Bướm mười kiếp

-

Người đàn bà yểu điệu chết đi thì thành con Chim mười kiếp..v.v.

Khi mà mình ở cõi âm đàng hoàng, tới ngày tháng hoá kiếp, đầu thai lại thì Bà Mụ Phù Thuỷ nầy
bắt mình hứa một điều là không nên làm ác. Nếu làm ác, Mụ sẽ xé xác ăn thịt một lần nửa. Thì
mình vừa hứa là hoá ngay thành người đầu thai lại.
Đầu thai lại là chuyện tốt, mình có cơ hội ăn năn, học hỏi nhiều hơn ở dưới địa ngục. Nên người
ta xắp hàng lên Dương Gian càng ngày càng nhiều là để học hỏi. Chứ muốn đi học thì ở chỗ nào
dạy nhiều hơn như là ở Dương Gian.
Lên Dương Gian mới gặp được Phật nghe những lời chơn lý của các Ngài dạy nó khá hơn. Như là
nghe lời Đức Phật dạy chơn lý đơn giản, dễ giác ngộ hơn. Chứ Phật ít khi nào xuống địa ngục mà
giảng đạo. Nếu mà Phật có xuống địa ngục giảng mình cũng không hiểu, vì ở đó Mụ Phù Thuỷ
dạy mình vài ba chữ, thì làm sao mình nghe Đức Phật nói điều gì.
Mình bây giờ cũng đang học đầu thai qua cảnh Thiên Đàng.
Chữ Đầu Thai có nghĩa như sao. Đầu có nghĩa là cái bộ đầu của mình. Thai có nghĩa là cấy vào,
trồng vào những tư tưởng tốt của Phật vào đầu mình. Để về đất Thiên Đàng mà ở sau nầy.
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Đầu mình mà không chịu cấy trồng cái khác, nói chung đức tánh Phật. Thì lấy gì gọi là ” Đầu
Thai ” Các bạn trẻ, thế hệ mới, họ cũng đang thay đổi bộ đầu rõ ràng, mà thay chưa có hết.
Đầu họ đã và đang nhận sự văn minh của thời đại, không giống như người già. Nếu mà họ giống
như người già thì xã hội làm sao tiến tới và văn minh. Nhưng mà sự văn mình của vật chất hiện
giờ là chỉ có một phần tâm linh của đời sống. Nên mình thấy cuộc sống, có giàu có đầy đủ tiện
nghi mà thiên hạ tuổi trẻ, tuổi già vẫn khổ sở chết oan. Tại sao?.
Tại vì không chịu học tâm linh. Muốn có một nền văn minh tiến bộ tốt đẹp hoàn thiện và hoàn
mỹ. Thì tâm tư mình, bộ đầu mình nên cấy trồng vào những tư tưởng cao siêu của Pháp Lý Vô Vi
là Đời Đạo song tu.
Muốn làm một nhà Lãnh Đạo tốt thì phải học Đời Đạo mới thống Lãnh toàn dân. Từ xưa cho tới
giờ, các nhà Lãnh Đạo, chưa có người nào học Đạo tu thiền. Nên làm cái chức Lãnh Đạo mà
không biết nghĩa hai chữ Lãnh Đạo là gì. Lãnh có nghĩa là trách nhiệm với toàn dân. Muốn có
trách nhiệm với toàn dân mình phải có trách nhiệm với chính mình.
Vậy chứ trách nhiệm với chính mình là trách nhiệm gì?
Thiên Tôn nói: là không có lừa và tham.
Còn Đạo là gì?
Thiên Tôn nói: Đạo là con Đường giải thoát, Đạo là tại Tâm, Đạo là tại Gia.
Nên người nào, ai cũng có Đạo từ trong Tâm, từ trong Gia đạo. Mặc dù họ chưa chính thức tu.
Cái Tâm mình ngay thẳng thật thà, thì mình Lãnh Đạo được toàn dân. Ở trong gia đình, mình có
muốn con mình nó lừa gạt mình không? Chắc chắn là không.
Nếu mình không muốn con mình nó lừa gạt, thì mình nên thật thà với chúng nó. Mình làm Vua
mà lừa gạt thì chúng nó, thì dân tình cũng lừa gạt theo.
Phật sống Vĩ Kiên nói: Thành Lợi, sau lời điểm hoá của Thiên Tôn, con về thiền gia môn ghi
lại, để giúp đỡ chốn nhân gian, tầm con đường Thiên Đàng mà tiến.
Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư cho phép và Thành Lợi viết bài thơ như sao:
Dạo Cung Linh Tiêu
Đầu Thai Thiên Đàng
Đầu mình tắm gọi điển ân
Thi hành hạnh đức những lời Phật ban
Giáng lâm làm kiếp con người
Đầu mình phải học tấm lòng từ bi
Thai nhi chuyển hoá diệu kỳ
Phát quang trí tuệ Di Đà chiếu ban
Thân người ánh sáng kỳ quan
Vi vu tận hưởng những gì Trời ban
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Thiên tình thiên đạo Cha ban
Cha ban ánh sáng từ bi Niết Bàn
Niết Bàn một cõi tối cao
Ta vô trong đó tự tầm tiến thăng
Đường đi chẳng có luận bàn
Âm thầm tu sửa bộ đầu đổi thay
Đạo Đời tu tiến tới ngay
Thiên Đàng Phật giới phát lời Chơn Tôn
Kính bái
Con; Lê Thành Lợi
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