Đức Tứ Ân ta nào quên đặng
Vì tình thương có sẵn trong lòng
Nay bổn đạo trong vòng khói lửa
Thì làm sao có bữa cơm no
Nay không đủ mai sao lo nổi
Thiếu tình thương xã hội ngông cuồng
Ráng niệm Phật đem luồng sinh khí
Trọn Tứ Ân ta trả cho rồi
Dân còn khổ ta ngồi yên nổi ?
Triệt còn đầy nông nỗi giặc nàn
Chốn Bồng Lai thở than ngày tháng
Chờ cơ Trời làm bạn bốn phương
Đem chơn Pháp “Tình Thương” ban bố
Thời Thuợng Ngươn Trời đổ cam lồ
Nước nhà mất, bọn Hồ làm bậy
Rồi mai sau, gậy đập lưng ông
Khuyên bổn đạo vuợt sông bỉ ngạn
Cùng với Thầy làm bạn bốn phương
Đem thế giới tình thương lai láng
Đem chơn Pháp truyền khắp năm châu
Năm Giáp Ngọ năm châu tu tịnh
Cầu Phật Trời mau định Phương Nam
Chuyển tâm phàm thành nên chánh trực
Năm mới đến vui say bánh mức
Mùi nhang thơm ta sực nhớ người
Chúc tất cả mọi người năm mới
Được an nhàn tinh tấn tu hành
Nhớ đến Thầy tâm thành cầu đạo
Cầu Phật từ gia hộ khắp nơi
Sen chớm nở tuyệt vời Nam Việt
Đại Nam Bang oanh liệt sắp kề
Nương mây trắng trở về Thiên quốc
“Tình Thương” nầy trao tặng khắp nơi
Chúc bổn đạo năm nầy như ý.
Ngày 30 tháng 12 năm 2013

NHỮNG BÀI BÚT ĐIỂN
CHỌN LỌC 2014
Dec/30/2013: Đức HGC cho thơ:
Thơ Tình Thương của Đức HGC
Bạch Sĩ lắng nghe lời chỉ dạy
Hạc đồng tin vội phóng như bay
Đồng đem chân lý Như Lai chuyển
Tử hồn bất diệt sống vui say
Tiểu đệ có tin báo đàn. Có các vị Thần
Thánh, Tiên, Phật đến dự. Vậy xin chư vị
an tọa mà lãnh hội.
Tây Phương sen nở có yên đâu
Phương Nam chưa định dạ âu sầu
Giáo khuyên sanh chúng mau niệm Phật
Chủ rõ huyền cơ khó chi đâu
Huỳnh Đạo Thiên Khai được ban hành
Giáo khuyên sanh chúng chẳng đua tranh
Chủ trương khai sáng Vô Vi Pháp
Niệm thành chánh quả đạt vô sanh
Nhớ năm xưa khi còn tại thế, Thầy
thường khuyên nhủ bổn đạo gia công
niệm Phật để trở thành một người con có
hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Dưới
chế độ Cộng Sản độc tài thì làm sao bổn
đạo có thể đem thân xác mình mà cống
hiến cho tổ quốc, chi bằng ta dốc lòng tu
tịnh để bảo vệ bản thân khỏi bị tù tội.
Khắp hoàn cầu khao khát tình thương
Như con thơ vẫn thường nhớ mẹ
Thầy khuyên con nay mau bước lẹ
Vượt bỉ ngạn con sẽ về trên
Như hạt giống làm nên cây lớn
Mình là người hơn cả mọi loài
Biết tình thương biết noi chánh giáo
Là Hòa Hảo bổn đạo nghĩ sao?

Đêm tý giờ ngày 1/1/2014: Đức Vĩ Kiên
cho thơ:
THIỀN VIỆN Ở ĐÂU.
Thiền Đường, Thiền Viện ở đâu,
Vô tự chơn kinh Thầy đã trao
Vi diệu thậm thâm chỉ lối vào
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Giáo điều không giáo mà là giáo
Chủ ông rỏ biết tự hồi nào.
Thiền đường đố bạn ở đâu?
Tốn công cải lộn nhức đầu chủ ông
Thiền đường không phải tốn công
Không chèo không mái, không công thợ
nề
Thiền đường không phải chốn quê
Không trên lối phố người về cho đông
thiền đường của chủ nhơn ông
Tự mình hiểu được điển thông bộ đầu
Thiền đường không gác không lầu
Không nay mai đó nhức đầu nhức vai
Thiền đường không của riêng ai
Người tu biết được tương lai Phật thành
Thiền đường không của Thị XXXX
Mà là của bạn thực hành chơn tu
Chơn tu thì giả làm ngu
Tối ngày niệm Phật ngao du Thiên Đàng
Thiền đường không phải cho sang
Gọi người sang trọng là hàng thượng
căn!
Người tu biết lổi ăn năn
Ngày đêm tu niệm điển thần phát quang
Thiền đường không giống nhà quàng
Tối ngày đóng cửa phủ màn sợ ma
Thiền đường là chổ vị tha
Mọi người vào đó thiết tha tưởng Trời
Thiền đường không phải là nơi
Thị phi cấu xé ông Trời lìa xa
Thiền đường là của mọi nhà
Quang minh chánh đại chẳng tà nào xâm
Thiền đường là chổ quy tâm
Thương yêu tha thứ mới tầm đến nơi
Người tu nhớ tưởng Cha Trời
Thương mà Huynh Đệ ta mời đến chơi
Thiền đường tạo bởi Cha Trời
Càn khôn vũ trụ ai thời phá xong
Thiền đường là ở giới không
Trên đầu ba tấc trong không nhiệm mầu
Điển tâm trụ ở nơi đầu
Ngày đêm niệm Phật rỏ đâu lối về

Mong thơ phá được cơn mê
Để cho bạn hiểu khỏi mê đường tà
Thiền đường, thiền viện là nhà
Bạch Y Huynh Đệ lấy đà tiến thân
Rồi đây thế giới xa gần
Có điều trắc trở bội phần hơn xưa
Trời nắng có lúc còn mưa
Thương yêu tha thứ mới vừa lòng nhau
Nhắc bạn nhớ mãi đỉnh đầu
Thiền đường, thiền viện nơi đâu biết liền.
(Điển Đức Thầy VK đêm tý giờ ngày
1/1/2014)
Dec/31/2013, giờ Ngọ: Đức PTTA cho
thơ:
Phật Tiên trở lại chốn Bồng Lai
Thầy Tổ sửa soạn đánh trận này
Tây phương khuyên chúng mau tu niệm
An tâm hành đạo thấy tương lai.
Thầy đáo về báo mà tin gấp
Cội Bồng Lai Thầy gặp Chúa tôi
Thầy tu lòng mãi bồi hồi
Sang năm giáp, ất có rồi tin hung
Thầy báo tin khắp cùng bạn đạo
Ráng tu thân để tạo thánh thai
Để sau gặp mặt Chúa Ngài
Cùng mà hiệp lực so tài điển quang
Cuối năm ngựa bàng hoàng thế giới
Trận đao binh chới với bà con
Tưởng như khó được sống còn
Bao nhiêu binh khí đã tồn tạo kho
Đem ra hết để đo khoa học
Nói văn minh lở khóc lở cười
Toàn là những loại giết người
Hạt nhân tên lửa chết tươi muôn loài
Thầy nhắc lại con coi cho kỷ
2

Ráng lo tu cho kịp thời giờ
Thầy đây trông ngống con thơ
Tu hành đắc đạo Thầy chờ bên trên.

Ơn cha nghĩa mẹ tạo nên
Công năng dạy dỗ bạn nên con người
Sống trong thể xác vui tươi
Có hồn có vía có mười ngón tay
Bạn vui bạn sống hàng ngày
Nhờ mà thanh điển Cha, Thầy mãi ban
Đầu năm thế giới bạc bàn
"Không Còn Lưu Luyến" mở màng
Thượng Ngươn
Rồi đây bạn đạo dẫn đường
Cho mà thế giới noi gương nhẫn hòa
Cuối năm thế giới can qua
Chiến tranh sứ sứ vậy mà tu mau
Người tu hạnh đức đứng đầu
Chưa tu thì hãy hồi đầu mau tu
Ông Tư Ông Tám đã tu
Đến nay trao pháp bạn tu nhẫn hòa
Thương yêu tha thứ mới là
Đệ tử của Phật thật thà mến yêu.
(Điển Đức Thầy VK "HAPPY NEW
YEAR 2014")

Jan/1/2014, giờ Tí: Đức Vĩ Kiên cho
thơ chúc tết đầu năm:
Thầy cho thơ 12 giờ khuya chúc tết :
Đã từ lâu tôi đã nhắc nhở các bạn thương
yêu đùm bọc với nhau. Nói tự tu tự tiến là
để cho các bạn tự chủ mà không ỷ lại.
Thật ra các bạn lúc nào cũng có sự đùm
bọc thương yêu của đấng cha lành. Cả càn
khôn vũ trụ cấu xé tranh chấp để làm gì?
và bây giờ nhân loại đã được những gì
ngoài việc chỉ biết lo hốt của cải giả tạm
cho chính mình. Người tu phải dứt khoát
một đường lối tự chủ, biết mình là một
ánh linh quang của Thượng Đế. Không
thiếu một cái gì, bạn đã có đầy đủ lắm rồi,
chỉ thiếu tu mà thôi. Tu đi bạn, tu rồi bạn
sẽ thấy hết. Nhẫn đi bạn, rồi bạn sẽ biết
hết. Đến đó bạn đem cái của cải vô cùng
tận là thanh điển mà ảnh hưởng cho nhơn
loại đang quằn quại trong cơn hấp hối.
Rồi đây sẽ có một cuộc thanh lọc vĩ đại
chưa từng có. Chỉ có người tu mới mong
thoát khỏi cái cảnh khốn khổ đó. Tôi nhắc
đi nhắc lại, vì thương bạn mà tôi phải lăn
lóc xuống đây để chịu bao nhiêu khổ cực
để nhắc các bạn tu tiến.
Hôm nay nhân dịp đầu năm, tôi chúc các
bạn một năm gặt hái được nhiều điều tốt
đẹp.

Jan/1/2014: Đàn Cơ, Đức Vĩ Kiên cho
thơ:
Đàn cơ ngày 1/1/2014, giờ tý:
Chúng tôi Bạch Hạc Đồng Tử và Tiên
Đồng Ngọc Nữ đến xin báo đàn. Lẽ ra
đàn cơ chuẩn bị tại Viễn lưu Thiền
Đường, tiếc thay ông không có cơ duyên
đến dự, cho nên đã dời sang nhà ông vậy.
Bạch Ngọc Hư Cung điển hóa thơ
Hạc tôi chờ đợi ông từng giờ
Đồng đem chơn lý mà ban giải
Tử đệ khai đàn ít vần thơ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ông chuẩn bị
vào giờ ngọ có điển chư vị bề trên đến dự
đàn.

Năm mới phát tài quý bạn ơi
Một năm tu được cũng nhờ Trời
Thanh quang, thanh điển thường hằng
chiếu
Chúc bạn tu hành đạt thảnh thơi.

Tiên Đồng Ngọc Nữ báo đàn cơ
Nhắc nhở anh em ráng đợi chờ
Điển Trời thanh nhẹ ban rải chiếu
Tịnh tâm ngẫm nghiệm mấy vần thơ.

Một năm tu niệm nhớ Trời
Ân ban thanh điển bạn thời khó quên
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bản lai diện mục của chính mình. Tu nhất
kiếp ngộ nhất thời. Nghe lời tôi đi rồi các
bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp
hơn trong năm nay.

Chúng tôi xin báo có điển Đức Vĩ Kiên,
xin chư vị tịnh tâm mà nghe dạy:
Vô tâm không hiểu lời chỉ dạy
Vi phạm luật điều vẫn tưởng hay
Giáo khuyên bạn đạo mau hồi ngộ
Chủ trương tha thứ vẫn lời Thầy.

Vô ngại chơn hành quý quý thương
Vi diệu bạn tu thẳng thẳng đường
Giáo người nhơn nghĩa mau thức tỉnh
Chủ ông thanh tịnh thẳng Tây Phương.
Tây Phương bạn thẳng một đường
Nghiệp duyên ngàn lối bạn thường tỉnh tu
Bạn tu nhắc nhở bạn tu
Giữ tâm thanh tịnh cho dù khó khăn
Một năm vất vả tâm thân
Xa lìa động loạn bạn gần Phật Tiên
Làm người ai cũng tham tiền
Năm qua tháng lại vì tiền khổ tâm
Có người sai lối lạc lầm
Nay đây mai đó chẳng tầm được chi
Khuyên bạn hãy ráng công đi
Ngày đêm hành pháp mới thì nên thân
Thượng Ngươn Thánh Đức kề gần
Chúc cho quý bạn tâm thân an nhàn
Năm mới bạn chớ thở than
Cầu cho Trời Phật ân ban điển lành
Ông Tư Ông Tám đạt thành
Cũng nhờ hành pháp giới thanh quy hồi
Quyết tu một kiếp cho rồi
Ngựa qua, dê lại phản hồi chơn như.
Quý Thương
Điển Đức Thầy VK

Nghiệm trong chơn lý thì hay
Đến khi gặp trận mới hay mình hèn
Đã là bạn đạo mình quen
Sao mà cấu xé chê khen hại mình
Trước giờ tôi vẫn làm thinh
Để cho bạn đạo tự mình nghĩ xuy
Đại Hội vẫn có người đi (dự)
Nhưng lại một số khinh khi bạn hiền
Tạo sao mãi giống như điên
Nói là "trật tự" bạn hiền bỏ quên
Càn khôn vũ trụ lập nên
Thương yêu tha thứ bạn quên rồi à
Không nói bạn nghĩ không ra
Nói ra bạn tưởng đó là khó khăn
Nghiệm lời Thầy dạy khuyên răn
Thương yêu tha thứ tôi hằng ước mong
Hướng về Thiên Quốc một lòng
Đạt mà thanh tịnh cõi không mau về.
Thăng...
Dec/1/2014: Đức Vĩ Kiên cho thơ chúc
tết Giáp Ngọ
Thầy: Quý bạn đạo thân thương. Hôm
nay là ngày mồng một Tết Việt Nam. Một
năm con rắn đã trôi qua và năm con ngưa
bước lại. Năm mới tôi kính chúc quý bạn
thân tâm an lạc. Đã lâu lắm rồi, chúng ta
đã bị khối trược hoành hành. Trược từ
trong nội tâm mà chính ta khó bề nan giải.
Mong sao, năm nay quý bạn tu hành tinh
tấn hơn. Đem cái thanh khí điển của cả
càn khôn vũ trụ mà Đấng Cha Trời đã ban
cho mà giải đi cái trần tâm để trở về cái

Jan/2014: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Bạch Y Huynh Đệ là gì?
Bạch Y Huynh Đệ là một khối điển quang
thanh bạch từ Thượng Đế mà ra. Cái khối
linh quang thanh bạch đó đã hạ từng điển
quang xuống thế để làm việc. Vậy ai là
người mang trong mình một điểm linh
quang thanh bạch từ cái khối linh quang
thanh bạch đó, nó chính là hành giả Vô
Vi. Là những người chơn tu đem cái khối
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linh quang đại từ đại bi mà ban bố cho
nhơn loại khắp quả địa cầu này.

03/15/2014: Đức PTTA cho thơ tại café
Làng:

Linh quang thanh bạch Đấng Tối Cao
Dắt dìu nhơn loại từ hồi nào.

Phật Trời phóng điển hộ “Kim Thân”
Thầy tu xuất thế luyện chơn thần
Tây Phương Giáo Chủ ban chơn đạo
An tâm hưởng lạc điển phân lần

Bạch Y Huynh Đệ cùng gánh vác
Thượng Ngươn Thánh Đức đời sống cao.
Sống cao bạn mãi tự hào
Tự mình thanh tịnh bước vào Thượng
Ngươn
Chính mình là Đấng Tình Thương
Ngày đêm tận độ dẫn đường chúng sanh
Bạn Đạo ý thức làm lành
Ngày đêm tu luyện, luyện thành thánh
thai
Mười ngày chín tháng dũa mài
Điển quang thanh nhẹ hình hài chơn như
Ba năm nhũ bộ chẳng dư
Cửu niên diện bích Phật từ phát quang
Địa ngục cho đến Thiên Đàng
Bạn đều hiểu rõ một tràng thiên cơ
Dốc lòng tận độ chẳng lờ
Anh em bạn đạo từng giờ tiến tu
Làm như những kẻ dại ngu
Bên trong thanh tịnh trùng tu hoài hoài
Điển quang thanh nhẹ trong ngoài
Thế Thiên hành đạo mãi noi gương làm
Bạch Y Huynh Đệ chẳng tham
Dốc tâm hành đạo cõi phàm dựa nương
Một lòng thẳng tiến Thiên Đường
Dắt dìu bá tánh thẳng đường Bồng Lai
Tự tu tự tiến dũa mài
Hy sinh vì đạo chẳng sai chút nào
Dẫn dắt nhơn loại bước vào
Thượng Ngươn Thánh Đức tự hào quang
vinh.
Kính Bái
(Điển Đức Thầy Vĩ Kiên)

Thời xuất thế bao lần nhắc nhở
Điển Cao Đài niềm nở dạy khuyên
Các con bàn bạc tu thiền
Thầy trò an phận nhủ khuyên người đời
Muốn đắc đạo trau dồi trí đức
Người khôn ngoan thử sức mình đi
Muốn luyện chơn pháp tự đi
Tâm tâm tương ứng thực thi đạo mầu
Muốn thành đạo trau dồi thân pháp
Sau rồi tu tâm pháp chơn thần
Thượng Ngươn Thánh Đức có phần
Tu tâm dưỡng tánh xa lần trược ô
Điển Cha Trời từ vô chí thủy
Đã có rồi vô thủy vô chung
Tình thương huynh đệ đến cùng
Thương yêu tha thứ ung dung đạo mầu
Nhắc quý bạn con tầu sắp phát
Quý bạn tu cho đạt âm dương
Chung quy chỉ có một đường
Cao Đài Đại Đạo con đường về quê
Nhớ ông xxxx đã thề tử đạo
Độ dân Nam Đại Đạo truyền khai
Tây Phương Trời Phật ban “Ngài”
Dựng nên chơn Đạo dựng đài Vinh
Quang
Hỡi bạn tu đàng hoàng hơn trước
Mau lo tu khử trược trong ngoài
Thượng Ngươn Thánh Đức chờ coi
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Trời Phật giáng thế giống nòi “Rồng
Tiên”.
Điển Đức PTTA

Mau tu kẻo trễ phản hồi chơn như.
Quý Thương: Điển Đức Vĩ Kiên
8/4/14: Đức Quan Âm cho thơ:

Mar/10/2014: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Vô minh lạc lối cảnh trần gian
Khó khổ một mình chẳng dám than
Dắt dìu bạn đạo về thiên cảnh
Vĩ Kiên tận độ mãi luận bàn

CUỘC ĐỊA CHẤN
Bạch Ngọc Hư Cung chuyển vần thơ
Hạc tuân chỉ thị đợi nãy giờ
Đồng lòng tận giúp Bạch Huynh Đệ
Tử nguyện kiếp này chẳng dám lơ

Nghiệp duyên che tối không gian
Khó bề giải thoát khó bù việc tu

Từ Bạch Ngọc vần thơ chuyển đến
Hạc tuân lời trìu mến đức ân
Bồ Tát Di Lạc ân cần
Nguyện mà độ chúng xa gần khắp nơi

Người tu chỉ biết lo tu
Ngày đêm hành pháp giải mù nội tâm
Cơ duyên biết đạo bớt lầm
Bớt dò đường cũ bớt hầm hố sâu
Các bạn nhớ đến đỉnh đầu
Ngày đêm niệm phật đạo mầu chuyển
xoay
Có tu bạn sống hằng ngày
Sống trong trật tự có thầy có ta
Người tu tánh nết thật thà
Hành ba cái pháp vậy mà bình an
Một bầu vũ trụ không gian
Trời Phật sắp đặt thuận màn thiên cơ
Vậy mà các bạn làm ngơ
Không lo hành pháp từng giờ phí đi
Xưa kia tôi dạy những gì?
Nhắc bạn hành pháp từ bi độ đời
Các bạn có biết Cha Trời
Ngày đêm thổn thức lo đời bình an
Người tu thẳng tiến một đàng
Về nơi thiên quốc bình an mới mầu
Thương bạn chẳng nói chơi đâu
Chiến tranh nguyên tử bắt đầu năm sau
Khuyên bạn thức giấc hồi đầu
Thiên cơ biến chuyển cả bầu trời Nam
Chiến tranh đại loạn tham lam
Bày mưu cướp dựt không sao tránh rồi

Mẹ thiêng liêng chuyền lời Từ Phụ
Quán tâm thành hội đủ thánh linh
Thế thiên để cứu nước mình (VN)
Âm ba vang dội phục chinh Đất, Trời
Cuộc Biến Thiên đất trời xoay chuyển
Cuộc Địa Chấn để tuyển người Hùng
Rồi đây thế giới nạn chung
Chiến tranh nguyên tử nghiệp hung tràn đầy
Đấng Thượng Đế xưa rày ân độ
Lập Long Hoa để phổ độ dân
Bát Tiên góp sức ân cần
Giáng mà Nam Việt Phong Thần dự khoa
Từ Tây Phương Di Đà thọ ký
Lập Thượng Ngươn hoan hỷ muôn dân
Khắp nơi thế giới xa gần
Người người hưởng lạc, an thân tu hành

8/6/14
Bạch lời Ngọc Đế xuống vần thơ
Hạc nhiên tư tưởng tự hay ngờ
Đồng lòng góp sức cho chơn lý
Tử đạo quyết thành chẳng giờ lơ
Hôm nay đàn báo thiên cơ
Quán Âm Bồ Tát từng giờ xét qua
Nằm trong chơn lý Phật Đà
Cứu nhơn độ thế Ta Bà mới yên
Trong thế giới nhiều miền thay đổi
Luật Càn Khôn thay đổi kỳ ba

Nhắc bạn dứt khoát cho rồi
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Con xin nhường lời Phật Bà
Xuống thơ dạy đạo thiết tha độ đời

Cho nên khó được ngấc đầu
Làm Tiên, tác Phật, hồi đầu con đi

Quán tâm xem xét lời mẹ dạy
Âm thanh sáu chữ vẫn còn đây
Đại bi cứu khổ trong ba cõi
Sĩ trọng tâm hồn xuất trường chay

Cha nhắc lại, bài thi rất khó
Nhắc các con ráng ngó vào trong
Pháp Phật đã có sẵn lòng
Từ bi tận độ cho xong con à (cười)

Mẹ xuống thơ chỉ bày đôi chút
Cho con thơ mở quét sáu căn
Quán tâm xem xét lục căn
Chớ để lục trần khuấy nhiễu lung tung

Cuộc Biến Thiên con mà hiểu thấu
Cuộc Địa Chấn con đậu mới hay
Cho nên Cha xuống thơ này
Đầu đề phê chuẩn cho ngày Long Hoa

Dụng tâm thành ung dung niệm Phật
Quán vào trong tâm tịnh đã chưa?
Dù cho cơm tấm muối dưa
Tâm thành chánh niệm Phật đưa về nguồn

(8/11/14 Rằm Vu Lan)
Bạch Vân Thi Tập đã ban ra
Hạc Tiên hoan hỷ chốn Phật Đà
Đồng lòng tận sức ra thơ báu
Tử phần trược khí, hồn thoát ra

Bao nhiêu kiếp đóng tuồng chưa thỏa
Đến hôm nay trả quả thế gian
Sang năm thế giới mở màn
Chiến tranh nguyên tử ruột gan bầy nhầy

Thoát ra về chốn Phật Đà
Đồng tâm Niệm Phật mới là người tu
Hôm nay có điển Đấng Chí Tôn, vậy xin quí đạo
hữu tịnh tâm mà nghe lời chỉ dạy.

Giờ có điển Đức “Thầy” ba cõi
Mẹ nhượng lời về cõi Tây Phang
Hôm sau lại có cơ Đàn
Mẹ sẽ trở lại cho tràng thơ hoa

Ngọc Hoàng đánh Cuộc với thế gian
Hoàng sanh Thiên Địa đã quy hàng
Thượng Ngươn địa Chấn long Trời Đất
Đế Ngọc tuân lời độ dân an

Cao trọng chơn hồn kẻ biết tu
Đài cao ban pháp giải cơn mù
Tiên Phật góp phần lo chỉnh đốn
Ông Trời tận độ mãi nghìn thu
Ngọc thanh trao dũa vẫn còn nguyên
Hoàng cung Thánh Đức chẳng hận thù
Thượng Ngươn trao trả cho Trời Đất
Đế Vương sao lại khóc hu hu! (cười)

Oct/2014: Đức PTTA cho thơ về Cuộc
Địa Chấn
Phật Trời huấn luyện thế gian tu
Thầy chùa hành mãi vẫn đui mù
Tây Phương Huyền Bí trao Tâm Pháp
An thân hành đạo sống nghìn thu
Làm sao để giải mù trăm kiếp
Dụng Vô Vi giải nghiệp, phá mê
Đời là cạm bẫy nặng nề
Bao người thành đạo trở về quê xưa?
Gặp pháp quý bạn ưa bạn mến
Quyết cho xong để đến Tây Phương
Trời Phật ban rải tình thương
Ban mà thanh điển âm dương điều hòa
Cho mặt trăng chói lòa ánh sáng
Ban mặt trời rực sáng ấm êm
Ngày đêm tưởng đấng Di Đà
Niệm vang sáu chữ mới là người tu
Niệm trong tâm không như Thần Tú

Bên Cao Đài người tu đã biết
Cách tu thân để chiết Thánh Thai
Cha nay cùng Đức Như Lai
Với bao chư Phật dựng đài Long Hoa
Cha đã nói Long Hoa thi kỷ
Chớ không thì con bị rớt luôn
Uổng công con đã đóng tuồng
Còn mê tiền bạc, xuống luôn A-Tỳ
Cha nhắc nhở cũng vì thương đặng
Nhiều đứa hư đã lặn quá sâu
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Đọc ê a cho đủ giờ thiền
Làm như những kẻ dại điên
Âm ty mở cửa thì liền nhào vô
Cuộc Biến Thiên từ Vô chí Thủy
Cuộc Địa Chấn coi kỹ là nay
Cho nên Thầy xuống thơ đây
Nhắc mà Bổn Đạo nhớ Thầy lo tu
Cuộc Địa Chấn mây mù che khuất
Động càn khôn nghệ thuật bảy hai
Rồi đây sẽ có bảy ngày
Thiên Hôn, Địa Ám, sao bay trăng tàn
Điển Đức PTTA: Oct/14 DL.

Thế gian chuông mành chỉ treo
Bạn đạo lo sửa không theo lối tà
Thầy thương những kẻ thật thà
Siêng năng hành pháp thì là mới hay

20

24
Giỗ Tổ mười bốn kỳ này (2014)
Bạn đạo đông đủ điển Thầy ghé thăm
Vô Vi một pháp tự tầm
Tự tu tự tiến âm thầm ngày đêm

28

Bạn đạo mỗi lúc đông thêm
Nhớ Trời hành đạo tự kềm chế thân
Chúc cho bạn đạo xa gần
An lạc tu tiến chuyên cần hơn xưa
Điển Đức Ông Tư.

Oct/07/2014: thư mời của Thầy Vĩ Kiên
Thiền đường mở cửa, có lúc không
Đường đi Thiên Quốc vẫn tham tòng
Viễn xa bạn đạo không lối thoát
Lưu lại cho đời hai chữ không
4

Nov/13/2014: Thầy Vĩ Kiên và Đức NHTĐ cho
thơ:
Tâm không động loạn mãi trùng tu
Thế gian động loạn tạo ngục tù
Càn khôn vũ trụ âm ba chuyển
Có có, không không dẫn độ tu

Người tu chưa có một lòng
Cùng chung xay dựng, tấm lòng độ tha
Thiền đường của Phật, của Cha
Ngày đêm tận độ mới là người tu
8
Thư mời tất cả bạn tu
Cùng chung đường lối, cùng tu đạo trời
Hôm nay xuống điển thỉnh mời
Mười lăm mười một ghé chơi Thiền Đường 12
Vĩ Kiên ban bố tình thương
Cha Trời thổn thức mới thường nhắc luôn
Bạn đạo chớ có đóng khuôn
Ráng mà hành pháp, Đạo tuôn, điển hòa
16
Bạn đạo ý thức thật thà
Cùng tôi xây dựng, Di Đà ban ân
Mỗi người một chút, một phần
Cùng chung xây dựng tâm thân an nhàn
20
Thiền đường mở cửa khang trang
Đón mà bạn đạo an nhàn tiến tu
22
Điển Đức Vĩ Kiên

Bạn đạo ý thức giải mù
Không còn động loạn tạo ngu cho hồn
Thế gian không biết tạo khôn
Quên cha, quên mẹ không còn xác tu
Nhớ Trời an sống mà tu
Hôm nay xum họp không thù, không mê
Điển hồn thổn thức hướng về
Trung tâm sinh lực giải mê cho hồn
Nhớ cha thương mẹ sống còn
Lo tu cởi mở phần hồn nhẹ thêm
Hôm nay xuống điển dạy kềm
Nhắc bạn hành pháp ngày đêm để về

Nov/11/2014: Giỗ Đức Tổ Sư Năm 2014
Tu hành sám đã ban trao
Thế gian động loạn bàn vào bàn ra
Tu hành tánh nết thật thà
Không đi đây đó rước tà vào tâm

Thiên Đàng là chốn hương quê
Ngọc Hoàng Thượng Đế điển kề bên ta
Tu thời nhớ mẹ thương cha
Thương Trời tưởng Phật mới là người tu

Suốt ngày chú ý đến tâm
Không người không vật, không làm tà chơn
Vô Vi tất cả bạn thơn
Lo tu lo sửa qua cơn hiểm nghèo

Ngọc linh thầy đã ban tất cả
Hoàng cung Bạch Ngọc chẳng đâu xa
Thượng trung hạ điển hợp nhứt cú
Đế Vương ba cõi lại một nhà.
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Thầy mừng con, Di Đà ân độ
Xuống cõi trần mà độ các con
Cha Trời chờ đã mỏi mòn
Hôm nay có tiệc, cha con một nhà
Cha xuống điển ban mà thanh điển
Giải cho con hợp điển cùng cha
Bạch Y Huynh Đệ chung nhà
Cùng chung xây dựng thật thà độ tha
Cha nhắc nhở Di Đà ráng niệm
Giữ tâm tịnh con nghiệm ra sao?
Không lo xuy tính tổn hao
Chúc con thành đạt để vào Thượng Ngươn
Cha thương tất cả các con, ban ân chung
Điển Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Nov/13/2014
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