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Đức Vĩ Kiên
Dec/25/2012: Cha Vĩ Kiên cho thơ chúc Noel:
Tình Trời tận độ bấy lâu nay
Gắng công học hỏi mới đạt Thầy
Nguyên lý càn khôn tay nắm bắt
Khó khổ khôn ngoan biết dở hay.
Noel năm tỵ vui say
Năm nay vẫn vậy dở hay biết đời
Càn khôn vũ trụ buông lơi
Một năm thoát nạn đạo đời gắng công.
Nằm trong nguyên lý cộng đồng
Có không, không có thoát vòng khổ đau.
Cùng chung xây dựng trước sau
Biết mình, biết họ vui sao tỏ tường
Trước thời dạy đạo họ Lương
Vĩ Kiên tận độ tình thương ban hành.
Thế gian nhiều chuyện đua tranh
Giữ tâm thanh tịnh lòng thành hướng lên.
Tâm ta có Phật vững bền
Cha Trời tận độ lập nên pháp lành
Vô vi ban rải độ sanh
Thượng Ngươn Thánh Đức chẳng tranh của đời.
Thức tâm hành pháp hợp thời
Về nơi thanh nhẹ cõi Trời Ba Ba ( Tam Thập Tam Thiên)
Tình Thương huynh đệ một cha
Thương yêu tha thứ mới là trò ngoan.
Thức tâm cởi trói nghiệp oan
Đời là cõi tạm hồn ngoan phản hồi.
Điển Đức Thầy
Noel 2012
Nov/22/2012: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
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Tình Trời
Trí sáng tâm minh mới về Trời
Thực hành thanh tịnh chẳng ham chơi
Quy không thanh nhẹ hồn và vía
Tình Trời tận độ khắp mọi nơi.
Người tu phải biết ơn Trời
Sanh sanh hóa hóa cho đời tiến tu
Hồn vào thể xác chịu ngu
Ăn thua động loạn tạo mù cho chung
Bày mưu kế sự như khùng
Tình thương chẳng có chẳng dùng trí khôn
Trời ban cho một linh hồn
Tu rồi mới biết phần hồn sáng ra
Ngao du khắp cõi Ta Bà
Tâm không thanh nhẹ mới là con ngoan
Trời Phật đâu thích dị đoan
Tụng kinh gõ mõ là toàn thứ mê
Tạo cho thể xác nặng nề
Khẩu khai thần tán khó bề thoát thân.
Ơn Trời tới chín mười phần
Một phần còn lại ân cần lo tu
Thức rồi hồn hết bị tù
Ra vô thể xác ngao du thiên đàng.
Ơn cha nghĩa mẹ cơ mang
Mười ngày chín tháng chẳng than thở gì.
Ơn Trời con ráng nhớ ghi
Tình Trời sống động từ bi độ đời.
Điển Đức Thầy VK
Nov. 22 / 2012
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Đức Phật Thầy Tây An
Dec/22/2012: PTTA cho thơ về câu hỏi quốc độ 13 của Đức Thích Ca
Trong tầng vũ trụ bao la
Di Đà phát triển ngoài mà càn khôn
Tỷ năm ánh sáng dập dồn
Độ mà sanh chúng thoát hồn khổ đao.
Điển vũ trụ không sao kể rõ
Từ trên cao hiểu rõ từng tầng
Thích Ca dạy dỗ phân thân
Thiên hà ánh sáng ba phần trung ương.
Từ Đao Lợi điển nương vũ trụ
Một ngày trời bằng đủ trăm năm
Thế gian bao nỗi thăng trầm
Trung ương ba cõi đều nằm Tứ Thiên.
Từ cõi hạ con đường thăng tiến
Đến Trung Ương phát triển đi lên
Địa cầu mới được lập nên
Đều do công tạo lập nên bởi người. (Đức Tỳ Lô Giá Na)
Đức Tỳ Lô mọi người đều biết
Là cha Trời của cả càn khôn
Hai Mươi quốc độ chơn hồn
Phóng thâu ban bố dập dồn độ tha.
Điển Đức PTTA
O
OOO
Dec/27/2012: PTTA cho thơ về Tam Thanh:
Tam Thanh cấu tạo cả Càn Khôn
Thống nhất quy mô bởi Chơn Hồn
Sanh sanh hóa hóa Trời Phật tiến
Tận tình giúp đỡ đấng Chí Tôn.
Đã lâu rồi linh hồn phát triển
Từ cõi thanh Thầy chuyển pháp luân
Mỗi mỗi phải hiểu phải tuân
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Con đường phật pháp thanh hưng lâu dài.
Từ Phật Bà Thầy khai mở Đạo
Khắp hoàn cầu thông thạo Ngọc Thanh
Từ nơi cõi Thượng điển lành
Phân chia Tam Giới chúng sanh hưởng nhàn.
Đức Bạch Y cao sang hơn hết
Từ Phật Bà tánh nết từ bi
Tây An phát triển tức thì
Chăm lo ba cõi thực thi đạo mầu.
Nói tóm lại Thầy đâu giám nói
Là Nguyên Thỉ thành thói tật hư
Từ Cha phân khối điển từ
Tất cả là một cũng từ điển Cha.
Điển Đức PTTA (BS 12/27/2012)
Đức Diêu Trì Kim Mẫu:
Dec/17/2012: Giờ Ngọ
BA NGÀY THẤT NHỰT
Trời đen tối ba ngày thất nhựt
Máy càn khôn y thực ban ra
Từ nơi cực lạc Di Đà
Cũng là một cõi một nhà càn khôn.
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Điển của Mẫu ôn tồn dạy bảo
Ba ngày sau điên đảo không chừng!
Thế giới đang hội tưng bừng
Đón ngày lễ Chúa rưng rưng máu đào.
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Điển của Trời không sao kể thiết
Cũng như là chữ viết trên tranh
Thế giới không thể đua tranh
Với Trời với Phật vận hành châu Thiên.

12

Vì thế giới cơn điên một lũ
Cõi Ta Bà hội đủ khắp nơi
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Vì trong thế giới ăn chơi
Cho nên gặp nạn tơi bời còn chi.
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Lòng của Mẫu từ bi ân độ
Giúp người hiền hội ngộ Bửu Sơn
Ba ngày thế giới lên cơn
Là cơ khảo thí thiệt hơn phải làm.
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Tết năm nay dân Chàm chịu khổ
Đã lâu rồi mới đổ sang Nam
Tây Phương gian khổ vẫn làm
Lệ rơi chín suối, núi Sam tan tành.

24

Vài lời ngỏ tâm thành cầu Phật
Hành pháp chơn tâm thật từ bi
Cầu cho thế giới tức thì
Bình minh sáng chói từ bi nhiệm mầu.
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Đầu năm tới mở đầu giao chiến
Là những ngày Đông Biển máu đào
Anh em bầu bạn xôn xao
Tình thương huynh đệ khi nào sát hơn.
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Ba ngày đến không hơn không kém
Điển của Trời như nến ngã lăn
Lửa thiêu thế giới nhăn răng
Đâu còn vật chất mà rằng hơn Ta.
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Tình thương Mẫu, Di Đà kêu gọi
Các con mau khắp mọi gian sơn
Lo tu, lo sửa còn hơn
Để sau gặp nạn, Đạo Chơn ban hành.
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