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NHỮNG BÀI BÚT ĐIỂN
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---oOo---

Sep/05/2017, Lễ Vu Lan 2017: Đức Vĩ Kiên cho
thơ.
Vu Lan thanh tịnh đón Cha Trời,
Bình tâm hướng thượng được thảnh thơi,
Ơn Trời, ơn Phật mau tu gấp,
Kiền Liên hiếu thảo động lòng Trời.

Dec/19/2017: Đức Vĩ Kiên cho thơ
ĐOÀN TỤ
Cha thương Cha độ đám con thơ,
Trời thương Trời độ vẫn thờ ơ,
Vĩ Kiên ban pháp cho tất cả,
Kiên cố vững bền chuyển vần thơ.

Cha Trời Mẹ Đất con ơi,
Nhớ Trời tu sửa đời đời không thôi,
Lên trên mới có vị ngôi!
Không tu hồn đọa vị ngôi chẳng còn.
Ở đời cha mẹ hãy còn,
Thương cha hiếu mẹ lòng son cho rồi,
Không thì khó đứng khó ngồi,
Không tu thì chịu cảnh tù ngục môn.
Chơn tâm là Đại Linh Hồn,
Diêu Trì là mẹ ôn tồn lo âu,
Càn Khôn Vũ Trụ một mầu,
Độ cho bạn đạo con tầu Vô Vi.
Thương cha, hiếu mẹ tự đi,
Về Trời thanh nhẹ Vô Vi pháp hiền,
Dù cho thiếu bạc thiếu tiền,
Dốc tâm hành pháp bạc tiền chẳng lo.
Chơn Tâm ông Tám chèo đò,
Chờ mà bạn đạo sang đò, sang sông
Vu Lan báo hiếu làm xong,
Nhớ Trời tưởng Phật cõi không mau về.
QT: VK, Rằm Tháng Bảy 2017.

Từ Thiên Quốc Cha chờ lâu quá,
Thấy các con chậm trễ chuyến đò,
Lòng Cha như bị tơ vò,
Thương con chậm trễ chuyến đò về quê.
Đoàn tụ rồi con về mới được,
Kết tàu bè con vượt hải dương,
Xuống thơ Cha mới mở đường,
Đoàn Kết con được thiên đường cho con.
Nhớ khi xưa Thầy còn tại thế,
Năm thế kỷ Cha kể sơ sơ,
Bốn ngàn xá lợi sờ sờ, (4 ngàn bài giảng)
Mà sao con trẻ làm ngơ tu hành?
Cha thương con lìa cành Thiên Quốc,
Xuống điển Cha nhắc nhở con lành,
Ngày đêm tưởng nhớ giới thanh,
Mà lo hành pháp Ngọc Thanh đáo hồi,
Đoàn tụ rồi trau dồi đạo đức,
Về quê xưa mặc sức hưởng nhàn,
Rồi đây thế giới mở màn!
Chiến tranh nguyên tử đóng màn hạ ngươn

July/09/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Hòa vào Điển Giới Trùng Tu Hoài Hoài
Vĩ Kiên tham dự buổi họp vui,
Tám thương Tám nhắc bạn rèn trui,
Ông Tư Ông Tám từng hành Đạo,
Nhớ bạn xa cách mà nghẹn ngùi.

Một nhóm nhỏ tu chơn chậm trễ …
Làm xáo trộn cả thể càn khôn!
Vô Vi một pháp sống còn
Để đời Ngươn Thượng cho tròn ngàn năm

Hôm nay kỷ niệm ngày vui!
Viễn Lưu xây dựng tôi vui bao ngày,
Bạn đạo cố gắng cùng Thầy
Ban vui cứu khổ đêm ngày không thôi.
Điển bạn cùng điển của tôi,
Hòa vào điển giới trùng tu hoài hoài!

Cha thương con mỏi mòn chờ đợi,
Từ hai ngàn lẻ tám đến nay,
Chia phe, chia rẽ Tổ Thầy,
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Hôm nay xuống điển vài lời
Chúc bạn thanh tịnh đời đời triển khai.
Vô Vi một pháp chẳng hai,
Làm hoài làm mãi triển khai điển mầu
Bạn đạo chung một chuyến tầu,
Trước sau như một trên đầu điển thông.
Tất cả sau phải về không
Là nơi thanh tịnh chơn không Cha Trời
Ngày đêm ráng niệm bạn ơi!
A Di Đà Phật đất trời an yên
Dù cho kham khổ vẫn thiền
Chơn tâm khai mở, không tiền vẫn tu,
Thoát được thể xác ngục tù!
Hòa vào điển giới trùng tu hoài hoài.
QT: VK, Rằm tháng 6 2017.

Thầy Tổ

Anh hùng tận niên sử còn ghi
Việt Nam thay đổi lạ kỳ
Ngàn năm cường quốc vậy thì ai tin?
Người đức tin giữ gìn đạo đức
Gặp Thiên Hoàng mặc sức vui chơi
Thập Tự hai chữ để đời
Qua cơ phán xét lập đời Thượng Ngươn.
KB: 02/17/2017
Chừng nào vết nọ liền da
Chuột kia thoát nạn, khỉ vào vườn hoa
Ấy là thời đại của ta
Bạch Y cứu thế ta bà quang vinh
KB: 02/17/2017
Tu trở lại lập màn Ngươn Thượng
Khuyên chúng sanh hướng thượng mà tu
Việt Nam lập quốc nghìn thu
Can qua xứ xứ kẻ thù đao binh
Cuối năm Dậu thình lình thay đổi
Niên Mậu Tuất càng nổi cơn điên
Việt Nam thay đổi liền liền
Kỷ Hợi tham thiền bá tánh no nê.
KB: 02/17/2017

May/31/2017: Bạch Sĩ Tiên Sanh
Bính Tuất gặp Dậu như gặp thời
Ông Trump thắng trận dễ như chơi!!!
Có Trời chiếu cố ông thắng lớn
Bắc Hàn bỏ xác tận ngoài khơi.
Ông Trump mở trận đánh chơi
Đinh Dậu là lúc gặp thời ông lên,
Tướng Trời ông đã có tên!
Lập công sớm được rạng tên sau này
Mậu Tuất thì giống ăn mày!
Khó hòng thắng trận khó thay đổi đời,
Thế giới đợi mãi ông ơi!
Thiên cơ biến chuyển ông Trời đã ghi
Đừng như những kẻ từ bi,
Bỏ qua cơ hội ông thì về quê,
Mọi người tức tối khen chê,
Thượng Ngươn Thánh Đức mọi bề đổi thay
Jong Un không kịp trở tay
Vào năm Đinh Dậu đánh ngay Trump à!
Thơ này viết chút qua loa,
Khuyên ông thức tỉnh Bạch Tòa mới yên
Kính Bái: Bạch Sĩ
Ngọ giờ ngày 5 tháng 5 AL, Tết Đoan Ngọ

Sửu trở về no nê bá tánh
Gặp dân lành Phật, Thánh, chúa tôi
Ai rồi cũng trở lại ngôi
Thay hồn đổi xác lập rồi Thượng Ngươn
Đời Thượng Ngươn qua cơn Thất Nhật
Tận anh hùng phong bảng lập nên
Việt Nam thắng trận vang rền
Thập Quốc trả đền nợ máu xưa nay.
KB: 02/17/2017
Tu thì phải trường chay, diệt dục
Diệt là diệt cái ngục tù thân
Thượng Ngươn Thánh Đức kề gần
Ăn ngay ở thẳng có Thần cứu cho
Muốn được vào Thượng Ngươn Thánh Đức
Thì làm người mẫu mực cho rồi
Sau được gặp Phật, Chúa tôi
Tha hồ hưởng lạc, an ngôi thanh nhàn
KB: 02/17/2017

Feb/27/2017: Bạch Sĩ Tiên Sanh
Niên Mậu Tuất nhiều điều thay đổi
Cuối năm Dậu đã nổi thiên can
Sang niên Hợi can qua xứ xứ

Feb/27/2017: Đức Phật Thầy Tây An cho thơ
Người Biết Đạo!
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Bạn với bạn chia bữa cơm thanh
Ngọc Thanh đáo gót chân thành
Giúp mà lê chúa an lành Ngôi Vua

Xuân về tâm tánh an nhàn
Mượn cây thần bút họa màn thiên cơ
Ngỡ rằng Lão đã thờ ơ
Vào trong thể xác trẻ chờ cũng lâu
Thừa nhàn xuống điển vài câu
Thấy trong bá tánh có đâu tu hành

Người Biết Đạo không ưa nói xẩm
Người Biết Đạo không đếm bạc tiền
Bồng Lai là cảnh Phật Tiên
Tu mà chăm chỉ qui tiên cũng gần

Người Biết Đạo tâm thành tu chứng
Người không tu Lão có chứng chi
Gọi là Phật pháp từ bi
Tây An trở lại Nam Kỳ dậy Song (sóng)
Người Biết Đạo thong dong ngày tháng
Thương yêu người kính trọng Phật Tiên
Nam Mô sáu chữ triền miên
A Di Đà Phật đỡ phiền nội tâm

Bạn với bạn xa gần thương mến
Làm từ bi Phật mến Phật ưa
Thượng Ngươn Thánh Đức dư thừa
Cơm no áo ấm, gió mưa thuận hòa
Nước Việt Nam là tòa Thánh Địa
Mau tu thân Hồn Vía qui thành
Thượng Ngươn Thánh Đức để dành
Cho Người Biết Đạo chân thành tu mi.
KB: PTTA.

Ta trở lại mượn tầm chơn lý
Pháp Vô Vi thế kỷ hai mươi
Hai mốt thế kỷ mọi người
An nhàn tu tỉnh người người vui tươi
Người Biết Đạo trong người khỏe khoắn
Người biết tu kính trọng Phật Trời
Tây An có lẽ nói chơi?
Ai tu Lão độ một đời thoát thân

Feb/19/2017: Đức Vĩ Kiên cho thơ:
Ông thương bạn đạo khắp năm châu,
Tám thương Tám độ bạn biết đâu?
Vô Vi diệu pháp Thầy ban bố
Vi diệu Trời ban khắp hoàn cầu.

Nay cũng gần hạ ngươn chấm dứt
Liệu bà con có chuẩn bị chưa?
Tu hành liệu mắm với dưa
A Di sáu chữ cho vừa nội tâm

Thương con trẻ lao đầu dậy sóng
Thương Vô Vi bạn đóng tuồng hề!
Người khen rồi kẻ lại chê,
Người người trách móc, người chê bạn hèn.

Người Biết Đạo âm thầm cởi trói
Người không tu sắn thoái ta bà
Nay đây mai đó không nhà
Càn khôn cửu cửu Di Đà định phân

Đừng có nên trống kèn thổi ngược,
Không nên mà bắt chước người ta,
Bạch Y bạn đạo chung nhà,
Con thuyền bến giác vậy mà bạn đi.

Người không tu có thân hồn thiếu
Thiếu là thiếu cái chỗ thiếu tu
Ông Tư, ông Tám trùng tu
Hỏi bạn có thức tỉnh tu hồi nào?

Cũng Vô Vi bạn thì hành đạo,
Cũng Vô Vi bạn thạo chữ Tu;
Tu là tu sửa phần hồn,
Chủ ông thức giác chơn hồn mới vui.

Bạn với bạn khuyên vào chánh pháp
Dụng tâm bi chơn pháp chân truyền
Ráng mà tu niệm liên miên
Không thời dứt đoạn tham thiền mỗi đêm

Cũng bạn tu người vui kẻ khổ,
Mang xác người có khổ có vui,
Khổ vì thân xác rèn trui,
Vui vì cửa đạo nên mùi đạo hay.

Bạn với bạn không dèm phê nữa
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Có thanh tịnh chưa? Hay là còn đầy dẫy tham
sân si …
Thưa các bạn, tôi luôn mong mỏi có được ngày
đoàn tụ cùng với bạn tu. Các bạn cố gắng đi rồi
cũng đạt được như những người đã đi trước.
Năm con gà tới, tràn ngập gian lao thử thách.
Chúc các bạn đạt thanh tịnh để mà vượt qua tình
đời đen bạc.
Quí Thương Vĩ Kiên
Ngọ giờ, mồng 3 Tết.

Hôm nay Thầy xuống thơ dạy bảo,
Đã dạy rồi đau não, nhức tâm!
Rồi bạn cứ mãi lạc hồn,
Nam Mô sáu chữ bạn tầm được bao?
Tôi hao hơi, tôi trào nước mắt!
Đau đớn rồi cũng tại cái “Tôi”,
Bạn thì cứ vậy vị ngôi,
Ngôi tù không bỏ, bỏ ngôi nào giờ!
Ngôi Vô Vi không ngờ “chẳng có”,
Có thì chỉ có tại “Chỗ Không”,
“Chỗ Không” là chỗ bạn tầm,
Giận hờn đau khổ lỗi lầm tại ai?

Kinh kệ giảng giải không sao
Biết đâu giảng đó bộ đầu nhớ ghi,
Xuống trần học hỏi kỳ ni,
Ráng mà tu sửa tôi thì độ cho.
QT, VK.

Cười cho vui, nhưng lệ rơi mãi,
Tâm tôi đau xuống đại vài lời,
Ai người khôn khéo tầm chơi,
Coi kẻ khuất mặt vài lời nhủ khuyên.

---oOo---

Bạn với bạn “chung thuyền”, chung bến,
Mà có bạn về đến, người không!
Tại mình không phải cộng đồng,
Tại mình bỏn xẻn, tại lòng chưa Bi.
Thầy xuống thơ cũng vì thương xót,
Có người về, người lọt hố sâu,
Nguyên do cũng tại bộ đầu,
Chữ Không, không giữ, cái đầu rác rươi.
Có lúc vui lệ rơi xối xả,
Có lúc buồn bạn đã hại thân!
Vô Vi bạn phải chuyên cần,
Nhiệm mầu sáu chữ bạn cần thực thi.
Kính Bái: Vĩ Kiên
Feb/19/2017
Jan/30/2017: Thầy Tám chúc Xuân Đinh Dậu
Vĩ Kiên tận độ bạn xa gần
Kiên cố vững bền chẳng ngại thân
Ông Tư Ông Tám đều như vậy
Tám thương Tám độ bạn nên thân.
Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày mùng ba tết.
Các bạn có vui không? Một năm mới đến, năm
con gà. Năm con khỉ đã ra đi, qua bao nhiêu gian
lao cực nhọc tu hành, các bạn đã đạt những gì?
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