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Thầy Tổ

Vô Vi tự trói mong thoát khổ!
Trở về thanh tịnh tự độ thân!
Vui,
Vui trong thanh tịnh tự an vui,
Khó khổ không than mãi rèn trui,
Tự tu tự tiến mau dứt khoát!
Tầm đạo trong tâm mới an vui.

Nov/09/2016: Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
cho thơ:
Ngọc cung cha đợi đám con thơ
Hoàng trang Đạo Pháp chẳng chần chờ,
Thượng Ngươn Thánh Đức cho khai mở,
Đế ngồi hưởng lạc họa vần thơ.

Jun/03/2016: Đức Quan Âm cho thơ
QUÁN triệt minh tâm phật pháp hồi.
ÂM chất thiên tiên tự ắt trôi.
BỒ đề khoe nở hoa từ ái,
TÁT hồn thanh nhẹ đến phật trời.
Bình minh Mẹ đến trao lời,
Tỏ tường về cuộc đổi đời mạc ngươn.
Trời ban sinh chúng tình thương,
Họa tai địa ách tai ương vơi đầy,
Sẻ chia nghiệp lực tạo gây
Cho người tu học phút giây sửa mình.
Bồ tát cứu khổ sinh linh,
Cam lồ Mẹ tưới dân mình nhẹ vay.
Phật pháp hành gấp Hạ này,
Lo Tu đừng mãi lay hoay đợi chờ.
Trời đà dĩ định thiên cơ,
Phận con tu để đến bờ giác tha.
Bạch Y cứu rỗi ta bà,
Đệ huynh đồng tiến khiến già mừng thay.
Tu hành con gắng trường trai.
Cho thanh cho nhẹ cho khai hoa vàng.
Hiện giờ thế giới xốn xang
Việt Nam lẳng lặng ổn an một hồi,
Thời gian chẳng đợi con ôi,
Lo tu hành pháp phật trời độ cho.
Sang sông thì phải qua đò,
Con đò đã có Thầy cho con rồi.
Gắng lo chèo chống ngược xuôi.
Đến bờ bến giác Mẹ vui vô cùng.
Chân mây mặt đất chập chùng,
Càn khôn vô tận đợi cùng chúng con.
Giã con tu học vẹn toàn.
Mẹ về Nam Hải sắc son con gìn.
Điển lành ban rải trần sinh.
Mẹ về con ở phận mình con lo.

Từ Thiên Quốc vần thơ chuyển xuống,
Nhắc nhở con; con muốn về quê?
Lòng cha đau quặn ê chề!
Thương mà con trẻ chẳng về được bao!!!
Nay xuống điển con nào mau lẹ!
Bước chân đi đám trẻ của Cha
Đừng như những kẻ quỷ ma,
Cắn nhau từng nhát để mà được vua
Hillary đã thua trận độ,
Trump bây giờ vào ngự Bạch Cung (Nhà Trắng)
An nhiên chễm chệ tánh hung!
Là cơ Thượng Đế anh hùng ra tay.
Cha xuống thơ tỏ bày lo lắng!!!
Rằng “Thầy” con muốn nhắn tin hung! /* Thầy
Tám */
Họa lây thế chiến lan cùng
Đông, Tây, Nam, Bắc khắp vùng đao binh
Nhắc các con chấn chỉnh đạo ngũ,
Ráng mà tu hội đủ Tam Tài, /* Bi, Trí, Dũng */
Thượng Đế chẳng nói lời sai!!!
Con nào tu được, lầu đài cha ban.
QT: NHTĐ
11/09/2016 DL, 9:50 sáng.
Sep/07/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Nên thân,
Tự tu tự tiến mới nên thân
Tan xương nát thịt cũng không cần
Miễn sao thành đạo trong thanh tịnh
Có có không không tự độ thân!
Khổ,
Thế gian động loạn tự giam thân,
Khổ khổ mới nên, mới nghiệm lần,
1

NHỮNG BÀI BÚT ĐIỂN CHỌN LỌC 2016
Apr/28/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Thưa các bạn,
Gần đây có bạn muốn hỏi tôi về PLVV. Pháp
nào là thân pháp và pháp nào là tâm pháp? Các
bạn nghĩ sao?
PLVVKHHB là một bí pháp: “Khẩu khẩu tâm
truyền y bí pháp”, nhưng đến nay đã là cuối
ngươn ba, hạ ngươn cho nên Thượng Đế đã cho
phổ truyền. Ai người có duyên thì có cơ may gặp
pháp và hành pháp. Vô Vi là tâm pháp. Soi hồn
mở bộ đầu. PLTC khử trược lưu thanh, huệ tâm
khai mở. Thiền định làm cho ổn định bộ đầu và
tâm can, giúp cho hành giả khỏe mạnh cả tâm lẫn
thân. Niệm phật để làm gì? Giúp bạn mở lục tâm
thông. Tuy nhiên Vô Vi là tâm pháp, nhưng nó
hỗ trợ thân pháp, nhờ đó các bạn có sức khỏe
làm việc. Có một số bạn hành chưa đúng mức,
cho nên sức khỏe yếu ớt, không được tốt cho
lắm. Tôi đề nghị các bạn đó nên tập thêm các
môn phụ như lạy kiếng Vô Vi, thể dục trợ luân
và các môn Yoga như Suối Nguồn Tươi Trẻ,
v.v…
Vô Vi tâm pháp chuyển thân gầy
Thành thân bất hoại chẳng động lay
Soi hồn, niệm Phật tâm hướng thượng
Thành tâm thanh tịnh, niệm đêm ngày.
Quý thương: Vĩ Kiên

Thầy Tổ

Feb/24/2016: Đức Diêu Trì cho thơ
Diêu cung giá ngự trần miền,
Trì tâm con trẻ tu thiền viên thông
Kim môn mẫu mở chờ trông,
Mẫu Hoàng giáng thế trần hồng bảo khuyên.
Giáng trần Mẹ tỏ căn nguyên,
Trần gian nguy biến con chuyên tu hành
Gian thâu thời chót điển thanh,
Điển thiên mẹ hóa sẵn dành độ con
Linh châu phát sáng vẹn tròn
Ban cho các trẻ Kim Thoàn rước đưa.
Rải nhuần ánh nắng chiều mưa,
Cứu an cho trẻ sớm trưa tu thiền,
Sinh sôi nẩy nở phước duyên,
An hòa hợp nhứt, tiên thiên phục hườn,
Mạt thời biến chuyển tai ương,
Pháp môn đã có trẻ thường luyện phanh,
Lụy lòng tuôn đổ chiến tranh,
Tàn theo dĩ định tỏ rành cùng con,
Thời gian không đợi đâu con,
Nguy cơ hiện hữu lo tròn con ôi,
Biến hóa đã sắp đổi đời,
Mẹ lo cho trẻ đứng ngồi đâu yên,
Hóa căn cũng chớ lụy phiền,
Càn Tâm chí thiện hồi nguyên mẹ chờ,
Khôn hồi hiệp bổn nguyên sơ,
Cứu con Mẹ đã từ giờ chuyển xoay,
Linh tánh chăm chút từng ngày,
Tàn rồi thời cuộc Cao Đài bên con.

Apr/26/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Thưa các bạn,
Ông Trời thương bạn nhắc nhở đây
Tám vạn bốn ngàn pháp quy Tây
Vô Vi, thanh tịnh bạn sẽ biết
Vi diệu tình trời sống động lây
Động lây ý nghĩa hay hay
Thầy mừng xuống điển tỏ bày tình thương
Một lòng ý thức dọn đường
Tình thương huynh đệ tỏ tường bấy lâu
Trí ý sống động điển mầu
Cha Trời ban phước một bầu trời xanh
Bạch Y Huynh Đệ không tranh
Không dành của cải, không tranh vị đời
Mỗi ngày một tiến thảnh thơi
Tình thương Trời Phật đời đời nhớ ghi
Quý Thương: Vĩ Kiên Apr/26/2016

Feb/12/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Vĩ Kiên tận độ đám trò ngu
Kiên tâm hành pháp giải tỏa mù
Tận tâm ban pháp không gian khổ
Độ về thiên quốc sống an vui
Thưa các bạn, đã lâu tôi từng nói tôi phải đứng
qua một bên để chư vị Thần Thánh Tiên Phật
làm việc. Nhưng ở địa vị một người Thầy, thấy
các bạn chao đảo và mất lòng tự tin cho nên chi
tôi xuống điển qua Sĩ. Thưa các bạn, thế giới đã
bước vào cơ tận diệt, đó cũng nằm trong “Thiên
Ý” sanh, trụ, hoại, diệt rồi lại sanh. Các bạn
không có thể nắm lấy bất cứ một cái gì vì tất cả
hình tướng đều là hư vọng “Thế gian đô thị giả”.
Các bạn nhớ hành pháp mà giữ lấy phần hồn lo
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tu tiến, không lâu các bạn sẽ ở bên tôi. Có một số
các bạn siêng năng hành pháp, bây giờ điển của
các bạn đó cùng tôi làm việc đêm ngày. Tôi đã
mấy lần đệ đơn xin Thượng Đế gia hạn cho các
bạn, thêm nửa con giáp cho các bạn có thời gian
mà tu tiến. Còn năm năm nữa thì đến Long Hoa,
các bạn phải ngày đêm tu niệm thì mới kịp kỳ
đến đó. Chúc các bạn thân tâm thường tịnh.
Quý thương,
Vĩ Kiên
Sáng 10 giờ ngày mùng Năm tháng Giêng năm
Bính Thân

Thầy Tổ

Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát “Bạch Y”. Xin mời
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ra thơ cho đề tài hôm
nay.
Quán tịnh chơn hồn đến Long Hoa
Âm dương giao hiệp Đạo mở ra
Đại hội thanh bình trong thế sự
Sĩ nhơn hồn chiếc chưa nghiệm ra
Bạch Y trở lại nhờ điển cha
Y như thời cổ của Di Đà
Thần hồn trở lại trong bản thể
Chú niệm Di Đà chứng Đạo Ca.
Nhìn thế sự tâm ta đau đớn
Còn vài năm Nam Hớn trở cờ
Từng giây từng phút từng giờ
Can qua xứ xứ, bất ngờ đao binh
Nạn đao binh thình lình ập tới
Làm cho khỉ chới với mặt mày
Cuối năm Đinh Dậu mới hay
Là cơ tận diệt thuyền quay trở về.

Feb/08/2016: Bạch Sĩ chúc xuân Bính Thân
Chúc cho bạn đạo mấy ngày xuân,
Mừng năm mới đến đạt Chơn Thuần,
Năm mới phát tài cùng phát Đạo,
Mới đến Long Hoa Hội mừng xuân.
Vạn tám bốn ngàn Pháp Phật ban,
Sự đời xoay chuyển chẳng giờ ngưng,
Như hạt sương mai trong ánh nắng,
Ý Trời sống động, đón mừng xuân.
Quý mến,
Bạch Sĩ
Năm mới, xuân mới, con người mới. Chúc quý
Bạch Y Huynh Đệ tỷ muội cô chú bác một năm
Bính Thân tràn đầy sức khỏe, tu hành gặt hái
nhiều kết quả tốt.

Mẹ thương con, hôm nay xuống điển để bày tỏ
lòng lo lắng của mẹ với chúng sanh cõi Ta Bà
sắp vào cơ hủy diệt. Sau cơ hủy diệt thì là cơ
Đạo Đức, mở đường cho Long Hoa Hội.
Tuất, Hợi thế sự lại đổi thay
Tân Sửu tình thương đã mở bày
Long Hoa mở hội ba ngày tết
Xuân về đất Việt thật vui say.

Feb/04/2016: Đàn Cơ HỘI LONG HOA
Bạch Y đáo gót cõi ta bà,
Sĩ nhơn hồn chiếc niệm Di Đà,
Tiên phong chỉnh đốn Long Hoa Hội,
Sanh lòng từ niệm tiếp điển Bà.

Hội Long Hoa đã được Trời Phật phê chuẩn và
chọn ngày tháng, các trò mau mà lo tu, còn chưa
đầy nửa con giáp đó. Tình hình rồi đây sẽ rất là
căng thẳng. Thế chiến sẽ được triển khai từ Đông
Nam Á, sang tận Mỹ Quốc. Các cường quốc thi
tài. Đất Việt Nam linh địa được bảo tồn bởi Trời
Phật mà không bị ô nhiễm bởi bom hạt nhân.
Nhưng tại vì chiến tranh đói kém, cho nên con
người bị tử vong hơn một nửa. Thế giới cũng bị
nặng nề. Các trò phải lo tu gấp để dự Hội Long
Hoa, nhớ đó các con. Không còn bao năm, thời
gian trôi qua nhanh như chớp. Chúc các con sớm
đạt thanh tịnh.

Bạch Y trở lại lập Long Hoa
Hạc Tiên nghinh đón tiếp điển Bà
Đồng tử báo Đàn Long Hoa Hội
Tử rồi sống lại nhớ ơn Cha.
Bạch Hạc Đồng Tử xin chào chư vị Long Thần,
Thổ Địa, xin chào Bạch Sĩ và chư vị Thần Thánh
Tiên Phật. Nhờ ân điển của Đức Bạch Y mà hôm
nay có đàn cơ tỏ bày cảnh Long Hoa Hội sắp tới
tại miền Nam Việt Nam. Hôm nay có điển Đức
Quan Thánh Đế Quân, đệ, Nguyên Thủy Thiên

Quan tình chi bởi đất nước suy
Thánh nhơn chưa chịu sửa tức thì
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Đế ngồi hưởng lạc sao yên nổi
Quân thần đau óc tại luận suy.
Kìa đất nước lâm nguy đã tới
Rồi giặc thù chới với hôn mê
Sang Bắc chúng cõng rắn về
Hại dân, hại nước mọi bề gian nan
Bọn Trung Cộng, Bắc Hàn một thứ
Tại nghiệp chung, tại thử hạt nhân
Sau rồi dân chúng phân thân
Đáng đời bọn Cộng, không phần Long Hoa.

Thầy Tổ

Các con tu học giũa mài,
Các con mới rõ cao ngai bửu tòa.
Bên nam phái lần mò chơn pháp,
Giữ cái tâm phù hạp bản nguyên,
Thì con mới rõ chơn truyền,
Mới thông đạo lý hồi nguyên trở về.
Tâm thanh tịnh bồ đề mới trổ,
Nhớ nghe con báo bổ cho mình,
Thanh tịnh mới thấy quang minh.
Đôi lời Mẹ dạy con gìn nha con.
Mùa xuân đến vuông tròn tình Mẹ,
Giáng dạy cho con trẻ đôi lời,
Xuân qua hạ tới con ơi,
Lo tu kẻo Mẹ rã rời tâm cang,
Lo tu kẻo lỡ muộn màng,
Lo tu có Mẹ chèo thoàn rước đưa,
Lo tu chơn pháp phụng thừa,
Lo tu cho kịp trận mưa dương trần,
Lo tu con trẻ chuyên cần,
Hồng ân Mẹ sẽ dành phần cho con,
Lo tu con hãy chu toàn,
Mẹ hồi Diêu điện, lầu son mong chờ.

Nguyên lai Bổn Tánh, điển của Trời
Thủy chung Hồn, Vía chẳng giờ vơi
Thiên cung Mẫu dạy chi có biết
Tôn vinh đức hạnh của Phật Trời
Đời đạo song tu. Cần có pháp mà khử trược lưu
thanh. Có pháp mà không hành thì có tội với trời
đất, đó là chưa nói tới cơ tận diệt sắp tới mà các
trò chưa chắc được đậu điểm để đự Hội Long
Hoa.
Long Hoa Hội tưng bừng đang diễn
Vào năm Sửu phát triển Đạo Tâm
Vô Vi một pháp ráng tầm
Long Hoa mở hội ngày Rằm Tết Ta.

Jan/29/2016: Yên Chi Tiên Nữ cho thơ:
Yên khuê các âu đâu đành phận
Chi sờn nan lận đận lâm phàm,
Tiên Phật thương chúng phàm gian,
Nữ cùng chư phật cứu an phen này.
Nhận lệnh Mẫu tỏ bày đôi chút.
Cùng bạn đạo trong lúc chinh nghiêng.
Xuân về thế giới đảo điên,
Giao mùa rét buốt đôi phen thảm sầu,
Truyền lệnh Mẹ miền Âu gắng chí,
Tu cho mau sở dĩ khó lường,
Năm Thân sắp có tai ương,
Tu mau kẻo trể, lo lường khúc nôi.
Cùng bạn đạo trao lời của Mẫu,
Đã đến giờ trình tấu Mẫu nương,
Giả từ bạn đạo yêu thương,
Tiên nương lui gót thiên đường phi thăng

Hết
Tiếp điển Ngọ giờ, ngày 4 tháng 2 năm 2016
D.L tại Thiền Đường “Tu và Hành”
Feb/2/2016: Đức Diêu Trì cho thơ
Diêu Trì Mẹ giáng dạy các con.
Kim Mẫu bao dung dạ sắc son
Khuyến bảo tử linh khi hồi điện,
Các con tu học gắng chu toàn.
Mẹ giáng điển dạy con năm cuối,
Lòng Từ Tôn theo lối chơn hài,
Thấy con vất vả miệt mài,
Lòng già cũng đặng tháng ngày chăm lo.
Mẹ thương phận quần thoa nhi nữ,
Tháng ngày ngày giữ đạo trung trinh,
Nữ nhi con gắng giữ gìn,
Hành trì theo pháp đăng trình theo khuôn.
Bên các con luôn luôn có Mẫu,
Sẽ chăm lo tử ấu từng ngày,

Jan/08/2016: Học giả Nguyễn Văn Hầu cho
thơ. (Tác giả sách “Thất Sơn Mầu Nhiệm”)
Chúng tôi từ cõi Di Đà
Tôi qua sao Mộc rồi là sao Kim
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Những ngày vắng lặng im lìm
Người người vất vả đi tìm pháp chơn
Từ nay bạn sẽ hoàn ngươn
SATURN sao Thổ là đường đến đây
Đến rồi chung sức một tay
Đây rồi đến hội là ngày Long Hoa
Để cho bạn hiểu qua loa
Làm việc vất vả có mà ngày mai
Việc làm không thiếu một ai
Với là chơn pháp dũa mài bạn ơi!
Quý Phật kính trọng cha Trời
Vị ngôi trờ lại kịp đời Thượng Ngươn
Do Ngọc Đế đầy tình thương
Ông Tám khổ nhọc mở đường Vô Vi
Tám vạn bốn ngàn bài thi
Gởi bạn tình hữu giúp thì cho xong
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Văn xưa để lại tràn trề nội dung
Hầu đàn để nói việc khùng
Giáo khuyên sanh chúng khắp cùng tu thân
Khuyên mà Đạo Hữu xa gần
Gắng công tu sửa có phần Thượng Ngươn
Tu là tu sửa dọn đường
Thân qua, Dậu lại thất thường mấy năm

Thầy Tổ

Dec/31/2015: Đức Huỳnh Giáo Chủ cho thơ
Cầu Trời sanh chúng bộ không yên,
Sáng ra chiều tối đợi cơ duyên,
Đời như con Khỉ nhảy chao cháo,
Ăn rồi bom đạn mới trở hiền,
Hai năm chạy giặc trong thiên hạ,
Đêm thanh Gà gáy ngỡ mình điên,
Điên là điên Phật Trời ban phước,
Một ngàn năm chẵn ráng liệu thiền.

---oOo---

Thưa quí Đạo Hữu,
Tôi, Nguyễn Văn Hầu, từng sanh ra và lớn lên ở
vùng An Giang, Nam Bộ. Sau khi qua đời năm
1995, được về Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục
việc tu hành, nhưng có lẽ vì thấy sanh chúng
lầm than khổ cực nên tôi quyết định ở lại để hầu
giúp việc cho đất nước. Được Đức Ngọc Đế cho
qua sống ở Thổ Tinh và từ nay về sau làm việc
với nhóm BYHĐ. Tôi rất lấy làm hân hạnh được
làm việc chung với quý huynh đệ tỉ muội. Các
bạn cần chi thì có chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.
Lát nữa đến ngọ giờ sẽ có điển của Đức Lý Thái
Bạch.
Tôi xin rút lui.
Xin cảm ơn quý Đạo Hữu
KB: Nguyễn Văn Hầu
Lý luận đủ điều chẳng tiến thân
Thái Dương Hệ cũng có chung phần
Bạch Y Huynh Đệ gấp chung sức
Thượng Ngươn Thánh Đức có tên thần
KB: Lý Đại Tiên
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