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Đức Di Lặc
Jan/01/2013: Đức Di Lạc cho thơ:
Vui thay huynh đệ đón chào Thầy,
Bồ Đề gốc tựa điển vui say
Mừng xuân quý Tỵ về khắp chốn
Di Lạc ban đạo khắp đó đây.
Xuân đã về lòng này an lạc,
Đón xuân sang Di Lạc tái sanh
Một kiếp cam khổ cũng đành
Miễn là dân hưởng lòng thành đón xuân.
Điển Di Lạc vui xuân năm mới,
Chúc quý bạn năm mới thuận an
Bạch Y Huynh Đệ mở màn
Đón chào bạn đạo khang trang thịnh thành.
Vui sao kể tâm thành hướng thượng,
Một con xuân thịnh vượng sắp thành
Đâu Suất đâu có đua tranh
Đem về cõi hạ Tam Thanh hưởng nhàn.
Điển Thầy xuống nhà nhà hưởng lạc,
Cội Bồ Đề trổi nhạc đây rồi
Thương cho dân Việt của tôi
Trải bao sương nắng ôi thôi khổ nàn.
Bồ Đề tựa dân an năm Dậu,
Tát công lao đến thấu Thiên Đình
Di tôn công quả công trình
Lạc an hưởng trọn dân mình vui xuân.
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Điển Đức Di Lặc
BS / 1-1-2013
O
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Jan/03/2013: Đức Di Lạc cho thơ:
Tâm tâm tương ứng điển giao tâm
Dứt khoát phiền ưu tự tái tầm
Khẩu khẩu tương truyền quy giềng mối
Đạo mầu phát triển tại từ tâm.

4

Giáo huấn nhân gian chẳng lạc lầm
Bạch Y Huynh Đệ thật huyền thâm
Cứu nhơn độ thế trong thanh tịnh
Bồ Đề Lưu tựa điển từ tâm.

8

Từ Thiên Quốc điển tầm đến Sĩ
Chép một hơi không nghĩ không suy
Điển Thầy luồng điển từ bi
Độ dân thoát khỏi A Tỳ kỳ ba.

12

Di tâm đạo cao xa huyền bí
Lạc Âu cơ khổ bỉ chẳng còn
Thiên Đường ban tặng các con
Tôn sùng đạo đức Thiên Tôn đáo đời.

16

Cùng năm tới chơn hồn phát triển
Đức Ngọc Hoàng cùng Đức Vĩ Kiên
Ban cho thế giới đạo hiền
Vô Vi tam pháp khắp miền lục châu.

20

Hậu thiên điển đã lâu chưa giải
Nay Thầy về hậu đãi cho con
Thiên Tiên tận ở trên non
Pháp luân thường chuyển cho con được nhờ. 24
Xưa Thích Ca cũng nhờ đạt pháp
Dụng từ bi phật pháp triển khai
Đến nay phật pháp một mài
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Thầy Tu phá giới Phật Ngài lòng đau.

28

Tựa mây trắng Thầy đầu thai lại
Giúp thế gian tứ đại khai thông
Mừng vui thế giới cộng đồng
Có Trời có Phật hợp lòng từ đây.

32

Điển của Thầy như mây trắng xóa
Chuyển pháp luân mây hóa thành mưa
Đâu đâu cũng mến cũng ưa
Gội nhuần âm đức người xưa đây rồi.

36

Đời lúc hạ Sư ngồi than khóc
Mở mắt ra thằng ngốc làm cha
Thương cho thế giới ta bà
Chịu nhiều đau khổ thật là oan to.

40

Đã đến lúc Trời cho thay đổi
Máy càn khôn gió thổi ta bà
Thượng Ngươn Thánh Đức phân qua
Thế gian bớt khổ, Phật Đà an tâm.

44

O
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Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Feb/08/13: Giao Thừa VN, Kim Mẫu cho thơ
Mẫu truyền sắc lịnh ra tay
Đồng tâm hiệp lực có ngày bình yên
Tiếng vui reo khắp các miền
Việt Nam Dân Chủ Phật Tiên xuống phò
4
Nhớ khi xưa reo hò một lúc
Rồi về sau gặp lúc gay go
Đói khổ phải chịu phải lo
Miền Nam thất thủ tự do chẳng còn

8

Tình mẫu tử trên non ban chiếu
Cho dân mình trả hiếu một thời
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Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho

12

Nay chuyến đò quanh co đã hết
Gặp tướng Trời bọn chệt hết đời
Thượng ngươn ban bố bởi Trời
Bình minh sáng rọi ngàn đời bình an

16

Tận nhân lực mới bàn thiên mạng
Vì Nguyễn Huệ là mạng Đế Vương
Phật Trời ban bố tình thương
Đến năm Thân Dậu mở đường Long Hoa

20

Năm Quí Tỵ mới là cay đắng
Phải bình tâm lo lắng lìa xa
Đêm ngày ráng niệm Di Đà
Cho tâm sáng lạng Phật Đà chứng tâm

24

Mẫu truyền lịnh cho năm Quí Tỵ
Khắp các nơi hội nghị chiến tranh
Ban cho nhân sĩ Ngọc Thanh
Đáo đời giúp nước tái sanh Nam Triều

28

Năm mới đến vài điều chúc sức
Chúc các con một mực dũng tâm
Chẳng còn đây đó sai lầm
Bình tâm thanh tịnh mới tầm cứu dân
KB: Điển Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Giờ: Giao Thừa Quí Tỵ bên VN.

32
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Đức Phật Thầy Tây An
Feb/8/2013: Đức PTTA cho thơ
Rồng vàng ẩn hiện năm châu
Rắn nhà toan tính làm sầu lòng dân
Đầu năm mới rõ hiện thân
Biển Đông chuyển động hung thần ra quân 4
Thiên cơ chẳng để vui mừng
Biển Đông có giặc chẳng dừng một giây
4
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Hướng Bắc giặc chết phanh thây
Tây kia trở lại mừng thầy chúa tôi
Biển Đông một lúc phản hồi
Miền Nam Long Hội Chúa ngồi xét phân
KB: Điển Đức Phật Thầy Tây An
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Đức Vĩ Kiên
Feb/09/2013: Đức VK cho thơ chúc tết Quí Tỵ.(BYHD).
Từ Bi Là Sức Mạnh.
Ưng gì Thầy cũng đã ban
Vô Vi là pháp bạc bàn khắp nơi
Sở thanh một cỏi dạo chơi
Trụ vào thanh điển tình Trời mến yêu
Nhi bào chín tháng chẳng nhiều
Sinh ra vũ trụ nhiều điều loạn lung
Kỳ quang phản chiếu cho
chung
Tâm người cũng phải dũng Trung một lần.
Hay thay Thượng Đế ban ân
Bạch cung Sĩ tiến một phần điển quang
Lộc Trời ban bố an nhàn
Bình tâm tu tiến mở màn Thượng Ngươn
Trung Nghĩa, Hiếu Nghĩa cảm thương
Hòa vào thanh điển dọn đường mà đi
Công người đóng góp từ bi
Ưng vô sở trụ vậy thì mới hay
Cha Trời ban phước từ đây
Tự tu tự tiến lòng này hết lo
Nữ nhơn Trinh tiết reo hò
Nam nhân Lực sĩ chèo đò hò vang
Tươi cười khắp chốn Hồng Bàng
Vui ca điệu Vũ một tràng pháo bông
Ra rồi đến cửa ngóng trông
Bạn đạo lấp ló ngực phồng lo âu.
Tiến tu khắp cả năm châu
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Hòa vào thanh điển mới thâu ngũ hành
Thượng Ngươn Thánh Đức điển thanh
Từ Bi tận độ Ngọc Thanh đáo đời.
Điển Đức Thầy VK
BS tiếp
Feb/10/2013: Thầy 8 chúc tết Quí Tỵ:
Tình Trời tận độ mấy mươi năm
Vất vã khó khăn vẫn âm thầm
Miễn sao bạn đạo được no ấm
Vui nhộn tình người sống trăm năm.
Trăm năm chơn điển chẳng lầm
Tình Trời thấm thía âm thầm độ tha
Đến nay cũng đã mười ba
Một năm quý tỵ thật là gian nan
Bạn tu khắp chốn bạc bàn
Lo tu lo sửa Thiên Đàng kề bên
Thiên Đàng Địa Ngục hai bên
Cũng do tâm tạo lập nên cảnh đài
Người tu phải biết cả hai
Khai thông Thiên Địa miệt mài chuyên tâm
Người tu như thể thằng câm
Ngày đêm niệm Phật âm thầm bên trong
Tình Trời sẵn có trong lòng
Tự tu tự tiến thoát vòng khổ đau
Niệm Phật sáu chử trên đầu
Điển Trời thanh nhẹ nhiệm mầu càn khôn
Đi rồi nhưng Điển vẫn còn
Dắt dìu bạn đạo tiểu hồn khai thông
Bạn đạo mỗi lúc một đông
Chúc cho thanh tịnh cộng đồng VÔ VI.
Điển Đức Thầy VK (Tết QT 2013 9am )
Sept/29/2013: Đức Thánh Trần cho 5 anh em thơ:
Viễn là xa xôi hương thơm tỏa
Lưu là truyền đại đạo Thầy ban
Thân tâm an lạc Hồng Bàng
Mến yêu dân tộc Rồng Vàng từ đây
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Dân mà giàu từ đây nước mạnh
Vua thanh bạch thì được dân thương
Trần đời lão đã coi thường
Hưng thịnh nông nỗi, tình thương xa lìa
Đạo với đức ôi kìa tan nát
Đại Nam Bang lịch sử còn ghi
Thánh Thần Tiên Phật từ bi
Xin cho mối đạo từ đây ban truyền
Mời quí bạn lên thuyền đại đạo
Quí trời cao phải tạo niềm tin
Đạo trời xuất hiện năm Thìn
Hữu duyên tạo dựng cho nghìn năm sau
Bần Đạo xin chào chư vị Đạo Hữu. Xin chúc quí vị thân tâm an lạc, gia
quyến vui khỏe. Trời có Đạo, người thì có Đức. Đạo thì có ngũ chi (người,
thần, thánh, tiên phật), người thì có ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
Tinh tú của trời đất Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngày đêm quay vần mà sắp đặt
mọi việc cùng với 36 vì sao Thiên Cương và 72 Địa Sát. Con người muốn
làm Tiên tác Phật trước hết phải biết tu thân lấy 5 giới cấm nhà Phật mà làm
chuẩn, kế phải biết vận pháp luân mà đem thanh khí điển của càn khôn vũ
trụ vào cơ tạng mà chuyển cho ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đảnh. Hiệp
khí hạo nhiên mà không bỏ hậu thiên để kết bầu thánh thai. Nuôi dưỡng 3
năm kế là 9 niên diện bích. Thần thông quảng đại không lo chi mà không
thành Phật.
Dec/30/2013: Đức Thánh Trần cho hội Đền Thánh Trần San Jose thơ và câu
đối trong dịp ra mắt đầu năm 2014.
Hưng thịnh nhà Nam sử sách ghi
Đạo trời xây dựng ráng tầm tri
Đại Nam bất chiến mà thành đạt
Vương nghiệp tướng trời coi thực thi
Hai câu đối:
Non Cao Biển Thẳm Rèn Dũng Chí
Phong Ba Bão Tố Luyện Tâm Bi
O
OOO
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