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CHỌN LỌC 2015
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Oct/26/2015: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Vĩ Kiên nhẫn nhục chờ đợi đây
Tu hành trối chết về bên Thầy
Trời thương Trời độ bạn thăng tiến
Khó khổ thành tâm luyện đêm ngày

Nov/14/2015: Đức VK cho thơ nhân dịp Lễ Kỷ
Niệm Đệ Tứ Niên VLTĐ
Thưa các bạn,
Hôm nay là ngày vui Lễ Tứ Chu Niên thành lập
cái Thiền Đường nho nhỏ. Quý bạn đây tay bắt
mặt mừng, cùng chung xây dựng Đạo Pháp.
Hôm nay tôi rất vui mừng và muốn nhấn mạnh
về nội dung “Thanh Điển”. Thanh Điển là gì? Và
muốn có Thanh Điển các bạn phải làm những gì.

Trời Phật ân độ các bạn hằng ngày giờ phút
khắc, đời lẫn đạo trong có có không không mà
dẫn độ các bạn. Thí dụ như các bạn có một cái
điện thoại tối tân mà các bạn để cho nó bị hư.
Các bạn đem nó đi đến tiệm sửa. Khi các bạn đã
sửa được cái điện thoại thì thấy thoải mái. Cũng
như vậy với cái thể xác của các bạn. Các bạn để
cho nó bị hư lâu rồi. Bây giờ các bạn lo tu sửa để
cho cái thể xác trở nên hoàn mỹ hơn. Nhờ PLTC
và NP mà các bạn chuyển trược thành thanh.
Hằng ngày các bạn dụng cái pháp mà khử trược
thì không bao lâu các bạn sẽ thấy điển rút tê đầu,
rồi lần lần các bạn mới xuất hồn được. Có cái
điện thoại mà không biết xài nó, cũng giống như
tu mà không hướng về Thượng Đế. Thượng Đế
này giống như cái Internet và nhờ đó mà các bạn
hướng về Ngài và làm việc không ngừng nghỉ.
Có cái điện thoại cao cấp di động mà không có
“Internet Provider” thì cũng như có xác mà
không hồn vậy. Các bạn hiểu tôi nói gì không?
Tôi đã chờ các bạn lâu rồi, các bạn hướng về tôi
từng giờ phút khắc mà tu hành thì cả hồn lẫn xác
bạn mới được yên ổn, bằng không thì ngược lại
cũng như cái điện thoại di động bị hư hoại chẳng
làm được chi.
Quí Thương
Vĩ Kiên, Ngọ Giờ ngày 21/10/2015

Vĩ Kiên tận độ ban bài thơ
Nhắc nhở bạn đạo chẳng làm ngơ
Thanh Điển là chi, bạn có hiểu?
Quí tưởng trời cao rõ thiên cơ
Sáng giờ tôi mãi đợi chờ
Bạn Đạo xum họp bài thơ chan hòa
Cùng chung xây dựng một nhà
Có Trời, có Phật bạn mà bên nhau
Cùng chung xây dựng trước sau
Siêng năng hành pháp cùng nhau về Trời.
Thanh Điển khắp cả bạn ơi
Lo tu hướng thượng cha Trời ban ân
Chung vui thanh tịnh tiến lần
Về nơi Thiên Quốc có phần bạn tôi
Tu rồi mới rõ vị ngôi
Chúc cho các bạn hưởng rồi thanh quang
Thực hành Pháp Lý rõ ràng
Trong không mà có mơ màng chẳng xong
Thanh Điển ở tận hư không
Thanh tịnh mới hiểu trong không, có mà.
Hàng ngày hướng Đấng Đi Đà
Đêm về thiền định thật thà tôi thương
Vô Vi phát triển mọi đường
Bạch Y Huynh Đệ noi gương Phật Đà
Sau này trở lại quê nhà
Cùng chung xây dựng quê nhà Việt Nam
Cứ vậy bạn mãi mãi làm
Long Hoa thế sự người phàm chẳng hay
Bạn Đạo quý tưởng lành thay
Thanh Điển kết tụ đêm ngày an nhiên
Trở về làm Thánh Phật Tiên
Quy nguyên Thanh Điển xa liền cõi mê.

09/27/2015: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Thưa các bạn,
Vừa rồi tôi có xuống điển một bài thơ nhắc nhở
các bạn trong những ngày gần đây có chuyện xấu
có thể xảy đến cho nhân sinh. Chư vị Thần
Thánh Tiên Phật làm việc ngày đêm để ngăn
chặn những chuyện xấu có thể xảy ra cho thế
giới. Thiên cơ bất khả lậu, cho nên tôi chỉ nói sơ
qua cho các bạn biết mà lo liệu hậu quả có thể
xảy đến. Dấn thân tu hành niệm Phật thì việc gì
xấu đến mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng.
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Vĩ nhân thế giới đến Mỹ chơi,
Kiên trì chấp luật mãi không lơi
Cha Đạo ban hành những lời tốt
Trời Phật ân độ hợp lý Trời.
Khối trược lấp ló chờ thời
Hễ mà sơ hở thì đời tiêu tan
Cho nên tôi xuống thơ bàn
Thế giới động loạn hơn ngàn năm xưa
Không nên đây đó làm bừa
Giữ tâm thanh tịnh để ngừa việc hung.
Kính Bái: Vĩ Kiên, 09/27/2015

Chiến Sĩ Thượng Đế hãy mau tu hành
Cần ba năm lòng thành chay tịnh
Để chơn như vượt đỉnh Côn Lôn
Triền miên niệm Phật gom hồn
Ba Ngôi hợp lại mới tồn Chơn Như
Người hiểu Đạo cũng như thầy giáo
Dìu dắt người không đạo tu thân
Sau rồi Thượng Đế ban ân
Thượng Ngươn Thánh Đức có phần tuổi tên
Nay Thượng Đế lập nền Đạo Trị
Những ai còn nghi vấn thị phi
Chẳng thể vào được Tứ Kỳ
Kỳ Ba tan rã, thân thì ra tro.
Kính Bái: Đức HGC
Rằm tháng Tám, Trung Thu 2015.
Ngọ giờ ngày 28 tháng 9 D.L

09/28/2015: Đức HGC cho thơ.
Bạch cung chưa nhớm bụi Hồng Trần
Sĩ nhơn hồn chiếc tự giam thân
Điên trong thiên hạ theo động loạn
Khùng giam hồn vía hại tâm thân
Nhìn thế sự có phần thay đổi
Lửa hồng trần đang thổi phực lên
Ai khôn lập chí vững bền
Để xây nền đạo rạng tên sau này
Hội Long Hoa đang bày ra đó
Hội Long Vân đang đọ sức tu
Hỡi Tiên đang ở ngục tù
Mau mà chọn pháp ngàn thu mà hành
Tâm không động dụng thanh khử trược
Tâm không tà mới được lục thông
Tất cả chơn pháp đều đồng
Lưu thanh khử trược mới thông, trí nhàn
Vào năm Mùi chư ban ráo riết
Lo càn khôn cửu cửu thi tài
Chẳng chừa đến cả một ai
Ai người tu dưỡng, thi tài Kỳ Ba
Sang năm Khỉ thì là đủ thứ
Việt Nam rồi phải phải thử Tàu, Nga
Sau rồi thế chiến thứ ba
Mười tám chư quốc mới ra thi tài
Hai năm dài chẳng ai hiểu được
Tâm thanh nhàn mới vượt tử sanh
Sanh tử là chuyện đã đành
Cha trời ân độ pháp lành mau tu
Quần Tiên Hội lu bù làm việc
Độ cho dân Nam Việt thoát nàn
Rồi đây những kẻ giàu sang
Khổ ôi là khổ không đàng chôn thân
Nay cũng gần Thượng Ngươn Thánh Đức
Hỡi chơn linh hãy thức tỉnh mau
Người xưa nay đã hồi đầu

06/10/2015: Đức PTTA cho thơ
Phật Trời ân độ ban pháp quý
Thầy tu ráng học ráng tự đi.
Tây Phương chờ đợi lâu chẳng thấy.
An thân cõi tạm nghĩa lý chi.
Thầy mừng các con. Hôm nay xuống điển qua
xác già. Thầy nhắc nhở các trò lo tu gấp vì cơ
hủy diệt đã kề. Biết pháp mà không lo tu thì đắc
tội với Thầy Tổ, ví như uống nước phải nhớ
nguồn. Không như những kẻ vắt chanh bỏ vỏ thì
đến ngày đó khó mà yên ổn được.
Cơ hủy diệt là cơ thống khổ.
Không tu thì Thầy Tổ bó tay
Lưu thanh khử trược đêm ngày
Đến khi cận ngày Thầy cứu thân tâm
Điển Đức PTTA.
06/19/2015: Đức HGC Cho thơ
Anh hùng sóng gió trận Tru Tiên
Tận thế kỳ ba khắp hậu thiên.
Tranh hùng xiển, triệt trong thiên hạ.
Tu thật ẩn mình đỡ lụy phiền
Tru Tiên rồi đến Tru Sa
Khắp trong thiên hạ điển tà phủ vây.
Việt Nam cho đến thằng Tây
Cũng chung một cảnh xác thây ê chề.
Khùng xưa chúng chửi, chúng chê.
Ngày sau trở lại Hương Quê Nam Miền
Xưa nay giả dạng chốn Miên
Coi mà Thế Giới điển tà bao vây.
Khùng hồi trở lại Phương Tây
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Nhận lệnh Phật Bà đáo gót trần gian.
Giờ Ngọ - 6/19/2015.

Hôm nay xuống điển nhắc nhở các bạn sau khi đi
dự Đại Hội Học và Hành xong thì hãy lo tu nhà
ai về nhà người nấy, không đi đây đó lôi thôi.
Thầy chúc tất cả thượng lộ bình an.
Quý Thương,
Điển đức VK cho ngày 7 tháng 4 DL 2015, giờ
Ngọ.

06/18/2015: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Thưa các bạn,
Xưa nay Tôi thường nhắc nhở và khuyên răn
các bạn tu gấp để trở về cái bản tánh thanh tịnh
hằng có của chính mình. Các bạn tự tu tự tiến,
trong chu kỳ tiến hóa của kỳ ba cuối hạ ngươn.
Sau khi bỏ xác, Tôi cũng thường lui tới bằng
điển quang để hỗ trợ một chút cho các bạn cùng
ảnh hưởng mà lo tu.
Hôm nay, thừa lệnh Đức Ngọc Hoàng Thượng
Đế, Tôi xuống điển nhắc lại lần cuối trước khi
Tôi rút điển để đứng qua một bên hầu mong các
chư vị Thần Thánh Tiên Phật làm việc cho kỳ
cuối của Hạ Ngươn Ba này.
Lo tu nhắc nhở bạn đôi điều
Khó nhọc trần gian chẳng được nhiều
Vĩ Kiên tận độ ban pháp quý
Khó khổ không than chẳng tự kiêu
Xuống điển Thầy nhắc mấy điều
Thiên cơ biến chuyển càng nhiều hơn xưa
Càn khôn vũ trụ mây mưa
Chẳng cần luận thuyết lối xưa mau về.
Về Trời bạn gắng lo về
Trung tâm sanh lực bạn về với tôi
Vô Vi, thế giới bị nhồi
Mau mà tu tiến phản hồi chơn như.
Quí Thương, Vĩ Kiên

04/27/2015: Đức Diêu Trì cho thơ
Mẹ giáng dạy thêm lần này nữa
Này trẻ ơi tu sửa cho minh
Mẫu Bà nơi cõi Diêu Đình
Hữu hình điển hóa thâm tình Mẹ ban
Dạy con trẻ lên đàng tịnh hóa
Tịnh hư vô sáng lóa bộ đầu
Ánh linh là ngọc thần châu
Vô Vi Pháp chuyển đỉnh đầu tập trung
Đến nơi ngự cửu trùng Diêu Điện
Con hườn vô uyển chuyển minh khai
Thứ nhất luyện khí chẳng sai
Định thiền nhập hóa thứ hai luyện thần
Hành đều đặng mỗi lần nhập định
Khai thiên môn là đỉnh khó hành
Con tu chí nguyện chí thành
Gắng công mài dũa sẽ thành công thôi
Từ vô thỉ đất trời biến hóa
Từ một ngôi Thái Cực Thánh Hoàng
Mẫu phân vô số, vô ngàn
Cũng đồng nhứt thể Ngai Vàng một ngôi
Người tu đạo hiểu rồi chơn lý
Rồi tìm tòi huyền bí đạo Mầu
Đạo thời thậm thậm sâu sâu
Tối cao, vô đối một màu linh quang
Con hiểu ý Mẫu Hoàng hỡi trẻ
Thì từ nay nghe Mẹ hành trì
Chu toàn hành pháp vô vi
Con đường đi tắt Diêu Trì đã cho
Nay Mẹ dạy dặn dò lần nữa
Con thực hành hằng bữa cho thông
Bước qua ngưỡng cửa trần hồng
Thì con được Mẹ thoát vòng tử sinh
Pháp vô vi tường minh nghe trẻ
Hành ôn tồn con Mẹ trùng phùng
Con ơi nơi chốn đài trung
Mẹ rơi từng giọt lệ lòng từng đêm
Thương trần thế đắm chìm u tối
Ngươn tàn rồi tơ rối thêm nhiều
Vô thần gây hấn đủ điều

Apr/09/2015: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Đại Hội năm nay có thiếu chi
Chỉ thiếu lòng thành với từ bi
Long Vĩ Xà Đầu đâu chẳng thấy
Mã Đề Dương Cước chẳng dám khi
Tại sao tôi xuống thơ ni
Nhắn mà bạn đạo ai đi tỏ tường
Thượng Đế dặn dò thấy thương
Thầy nay nhắc nhở tỏ tường lý chơn
Âm Dương có lúc lên cơn
Chi bằng nhắn nhủ còn hơn cho rồi
Đại Hội mấy ngày là thôi
Xong rồi cuốn gói lôi thôi chẳng còn
Nghiệm lời Thầy nói nghe con
Học hành cho kỹ không còn ham chơi.
Thưa các bạn,
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Hoàn Cầu Vũ Trụ ít nhiều tổn thương
Đó là cuộc tai ương khó tránh
Là kẻ thù sang đánh nước Nam
Đến đấy hiện hữu Già Lam
Cùng chung gánh vác bảo an nước mình
Cuộc đại chiến lôi đình trần hạ
Mùa hè này vội vã lo tu
Khó tường khó tả mùa thu
Màu trời đen tối âm u dương trần
Này hỡi con tấm thân cố giữ
Giống Lạc Hồng nghĩa cử hùng anh
Minh anh, định lạc tu hành
Dù cho thế cuộc tan tành thế nào?
Con đau một Mẹ đau gấp vạn
Con tu hành Mẹ ráng nhủ khuyên
Hầu mong cứu các con hiền
Qua màn hoại thế lên thuyền Long Hoa
Mẹ nơi chốn chương tòa chờ đợi
Bóng linh nhi rẽ lối con về
Tình thương hiện hữu thơ đề
Diêu cung tình Mẹ bồ đề cho con
Giờ điển hóa chu toàn lời Mẹ
Ban hồng ân dạy trẻ lần này
Tu hành cho tốt từ nay
Mẹ hồi Diêu Động gái, trai lo tròn.

Mẹ nơi Nam Hải bồi hồi
Trong ngày chầu họp cơ trời đã phân
Xoay vần trong cán cân chơn lý
Nằm trọn trong huyền bí cơ trời
Liên quan nghiệp quả luân hồi
Tính đi tính lại khổ đời rồi con?
Mùa hè này lo tròn tu tịnh
Chú Di Đà chấp chỉnh hành trì
Di Đà sáu chữ huyền vi
Thực hành tụng niệm lúc này cho thông
Nơi Nam Hải tấm lòng Bồ Tát
Chuyển bút cơ dào dạt tình thương
Cho con lo liệu phân tường
Lo tu kẻo trễ đoạn đường thiên cơ
Hầu mong con qua bờ giác ngạn
Qua màn rồi bái mạng tổ thầy
Đôi lời phân tỏ con đây
Điển thiên Mẹ rút nơi này con lo.
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03/27/2015: Đức Di Lạc, Quan Âm và Diêu
Trì cho thơ
DI vọng trời Nam độ chúng sanh
LẠC bi thế giới sắp tan tành
BỒ đề chan rưới đời bớt khổ
TÁT hồn về Phật chốn Tây Phang
4
Thầy giáng điển luận bàn chút chuyện
Này trò ơi, biến chuyển khó tường
Tình thương Ngọc Đế cạn tường
Trần gian trò gắng lo lường qua phen
8
Chuyện thiên cơ cài then rồi trẻ
Đừng bận tâm lặng lẽ mau tu
Nam mô lục tự giải mù
Hòa bình phật thể thông thâu lúc này
12
Các chư hữu cùng thầy tận độ
Cho các trò để chổ an lành
Tu mau cho kịp chiến tranh
Lời thầy giáo nhủ minh anh liệu lường.
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04/25/2015: Đức Quan Âm Nam Hải cho thơ
BỒ đề phật nhả đến trần gian
TÁT mê tỉnh ngộ đến đạo tràng
QUÁN chiếu âm thinh lời thệ nguyện
ÂM ba lời Mẹ cáo dương gian
4
Mẹ giáng bút chu toàn nhắn gởi
Cho các con đường lối lúc này
Thời cơ Mạt Pháp vần xoay
Thánh Minh chầu họp đủ đầy phật, tiên
8
Ban tình thương cứu miền hạ giới
Là Mâu Ni điểm tới linh quang
Hoàn Cầu chuyển hóa gần tàn
Thượng Đế thương chúng hợp bàn tham mưu 12
Chuyển thiên cơ mùa thu sắp đến
Nay vào hè ngọn nến mờ lu
Càn Khôn vận chuyển âm u
Thiên tai, địa ách khởi đầu hoại cơ
16
Cơ vận chuyển bàn cờ nguy biến
Chẳng tận tường biến chuyển thế nào?
Khi nào chinh chiến khổ đau?
Cơ trời dĩ định trước sau khổ rồi!
20
Các Thầy Tổ đứng ngồi chẳng chịu
Ban tình thương lo liệu cứu đời

QUÁN chiếu nhân gian chuyển điển lành
ÂM ba ta gọi khắp nhơn sanh
BỒ đề tâm tánh kề đức hạnh
TÁT bể sông mê gắng tu hành
Mẹ truyền dạy chúng sanh cõi thế
Phổ Đà Sơn Mẹ ghé dạy bày
Tình thương bồ Tát xưa nay
Chẳng bao giờ đổi trần ai cạn tường
Mẹ mang đến tình thương Nam Hải
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Biển bao la thệ hải nguyện ngôn
Nhủ khuyên tu học ôn tồn
Mẹ về với trẻ độ hồn tiến tân
Nền Phật đạo Tân Dân chuyển hóa
Mâu Ni ban trẻ phá vô minh
Thời kỳ Mạt kiếp chiến chinh
Thời gian ẩn nhẫn tánh linh vẹn gìn
Mẹ đã đến hữu hình cùng trẻ
Ban tình thương lặng lẽ phật bà
Quan Âm Bồ Tát giáng hạ
Dạy con cõi thế ta bà lo tu.
DIÊU động trông chờ tháng tháng ngày
TRÌ lòng KIM MẪU nhớ trần ai
Giáng điển Mẫu từ khuyên nhủ trẻ
Trần gian tu tịnh kịp kỳ này.
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