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Lời Mở Đầu Của Đức Vĩ Kiên
Ngày 21, tháng 8, năm 2012
Qua quá trình tu học nhiều năm, tôi thấy cần có sự trực tiếp điêu luyện bạn đạo về phần điển quang, cho
nên tôi, Vĩ Kiên, thành lập một trung tâm thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Kính thưa các bạn, sự thực tập là phần chánh. Tôi thấy các bạn đã và đang đi con đường mà tôi và Đức
Ông Tư đã đi. Ngày hôm nay, do duyên lành, tôi kêu gọi quý bạn nên cố gắng hướng nội mà tu tiến, và
nhờ Trời Phật đã ban cho mãnh đất phù sanh xây dựng nên một cái thiền đường yêu quý. Rồi đây các bạn
tay bắt mặt mừng lo xây dựng một cơ sở tâm linh để dẫn dắt những người đi sau.
Các bạn lo tu để người kế tiếp được tu, cùng đóng góp cả vật chất và tinh thần, đời đạo song tu, hầu đem
lại cho bạn một niềm tin vững mạnh trên con đường còn lại. Vô Vi đã mở cửa cho tất cả nhơn sanh cùng
đóng góp xây dựng trong thanh tịnh, từ việc lớn làm thành nhỏ, nhỏ lại làm thành không. Cho nên, muốn
đạt đến chổ không, cái không, bạn phải buông bỏ tất cả tánh hư tật xấu, thực hành Pháp Lý, khử trược lưu
thanh thì không bao lâu, nội tâm sẽ phát triển, luồng điển sẽ dồi dào. Tự tu tự tiến, thực hành nguyên lý
Nam Mô A Di Đà Phật, mở lượng từ bi, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe là cơ hòa đồng của nhơn
loại. Khí giới tối tân mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta là niềm tin và đạo đức.
Giấy trắng mực đen không thể nào diễn tả cho hết nỗi vui mừng của tôi hôm nay. Cảm ơn Trời Phật đã
cho chúng ta có một nơi thanh tịnh để cho phần hồn phát triển. Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ban
chiếu ngày đêm, cho nên các bạn phải biết mình rất là may mắn. Cảm ơn Trời Phật đã ban cho một nơi
thanh lành. Hôm nay xuống điển từ cõi không, tôi một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã bỏ thì giờ đọc
những lời này. Bé Tám luôn luôn ở trong tâm thức của các bạn. Cố gắng thực hành Pháp Lý cho đều
đặn, thì một ngày kia tất cả các bạn sẽ gặp tôi nơi thanh nhẹ của Trời Phật ban cho. Thành thật cảm ơn
quý bạn.
Tôi,
Lương Sĩ Hằng/Vĩ Kiên
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Thanh nhẹ ban giao pháp tu thiền
Pháp Lý thực hành sống bình yên
Trong không mà có nơi thanh nhẹ
Thực hành đến chốn đỡ than phiền
Than phiền chẳng sống bình yên
Tự tu tự tiến chẳng phiền đến ai
Hôm nay đã là mười hai
Ba năm vắng mặt nhớ ai nhớ mình
Trời ban thể xác thật xinh
Lo tu lo sửa bạn mình mến yêu
Cùng chung xây dựng một chiều
Tâm ta là Phật chẳng nhiều nghĩ suy
Tự đi bạn mãi tự đi
Vô Vi là pháp thực thi đạo mầu
Nay bạn bước xuống cùng tàu
Người người ra sức con tàu triển khai
Tâm ta tâm Phật chẳng hai
Hòa vào điển giới tương lai sáng ngời
Thực hành phát triển nhớ Trời
Công ơn xây dựng đời đời khó quên
Hôm nay thiền đường lập nên
Kêu gọi các bạn ghi tên thật nhiều
Cùng chung xây dựng thương yêu
Hòa vào điển giới hết điều nghĩ suy
Thực hành Pháp Lý Vô Vi
Tự tu tự tiến từ bi độ đời.
Quý thương,
Vĩ Kiên
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Điển Thơ Của Đức Thầy Vĩ Kiên
A001 – Âm Ba Vũ Trụ
Âm Ba vận chuyển khắp càn khôn
Sanh sanh hóa hóa bởi Chơn Hồn
Kỳ Ba sắp diệt ngày tận thế
Cha Trời rơi lệ mới xuất ngôn
Đời nay đang được sống còn
Cũng nhờ linh điển phần hồn bên trên
Trời đất cấu tạo lập nên
Giúp người tiến hóa được nên cõi trời
Âm thanh vang chuyển khắp nơi
Cũng trong trời đất mà nơi chiến trường
Trời Phật cũng vì tình thương
Ra cơ giáng bút chỉ đường bấy lâu
Cao Đài đạo pháp qua sâu
Ít người biết được đạo mầu bên trong
Thượng Ngương Thánh Đức lập công
Ra công giúp đỡ cộng đồng tu theo
Ông Tư Ông Tám tuy nghèo
Một lòng tử đạo vận chèo giúp dân
Âm Ba vận chuyển xa gần
Sanh sanh hóa hóa chẳng phân giàu nghèo
Dù cho khổ nhọc vẫn chèo
Giúp người sang bến học theo Phật Trời
Âm Ba vận chuyển khắp nơi
Bạn tu biết được mau rời tánh tham ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 28 tháng 6, 2012 lúc 10:30 AM
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A002 – Âm Dương Điều Hòa
Lục phủ ngũ tạng trật tự chưa?
Điển quang trời đất thật dư thừa
Càn khôn vũ trụ chung đường lối
Sanh sanh hóa hóa nắng với mưa
Chọn cho một pháp thích ưa
Vô Vi Đại Thừa Trời Phật ân ban
Lưu thanh khứ trược rõ ràng
Soi Hồn điển trụ mở mang bộ đầu
Trời ban một pháp nhiệm mầu
Niệm Phật chấn động cả bầu Thái Dương
Âm thanh vận chuyển khác thường
Pháp Luân Thường Chuyển Âm Dương điều hòa
Huệ tâm dần dần mở ra
Nhâm Đốc khai mở rõ ta rõ người
Mặt mày hớn hở vui tươi
Thương yêu tha thứ mọi người khắp nơi
Cùng chung một Đấng Cha Trời
Từ bi hỷ xả suốt đời độ tha
Nhiều người tìm mãi không ra
Pháp môn Niệm Phật vậy mà vãng sanh
Âm dương cấu tạo điều hành
Giúp cho nhơn loại thực hành về ngôi
Thực hành đến đích chẳng thôi
Trong không mà có là ngôi bạn về ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 28 tháng 6, 2012 lúc 9:57 AM
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A003 – Bạn Đạo
Trời trao một tấm gương soi
Bình minh chiếu sáng một bầu Thái Dương
Âm Ba giục hối Thiên Đường
Vô Vi bạn đạo phải thường chiếu soi
Rán tu Minh Cảnh chiếu hoài
Thiên Đường tại thế bạn noi gương Thầy
Ông Tư Ông Tám vẫn đây
Trong tâm bạn đó mỗi ngày nhắc luôn
Chờ bạn nước mắt chảy tuôn
Bạn đâu có biết đóng tuồng đó sao?
Bạn mau trụ điển trên đầu
Thiên môn bạn mở bạn chầu Phật Tiên
Bạn nói bạn phải kiếm tiền
Nhơn sinh khó khổ than phiền khắp nơi
Tại vì tâm tánh buông lơi
Không lo hành pháp bạn chơi quỷ thần
Vô Vi khử trược nên thân
Bạn mau thức tỉnh được gần Phật Tiên
Người tu không tham bạc tiền
Chỉ làm vừa đủ đồng tiền nuôi thân
Đến nay nạn cũng kề gần
Chiến tranh nguyên tử bạn cần xét suy
Thầy thương Thầy xuống thơ ni
Bạn đạo ai hiểu lo tu về Trời ./.
Quý Thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 7:30 AM
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A004 – Bé Tám
Bé Tám hôm nay như mọi ngày
Sống trong điển giới thật vui say
Ước mong bạn đạo mau giác ngộ
Cùng bé du ngoạn khắp đó đây
Bé vui Bé sống hằng ngày
Góp công xây dựng một ngày bình an
Cha Trời ban bố điển quang
Giúp cho bạn đạo khôn ngoan học hành
Sống trong trật tự điển thanh
Bao la trời đất thực hành tự nhiên
Ước mong bạn đạo bình yên
Đêm ngày nhẫn nhịn nhủ khuyên lời Thầy
Bình an sống được hôm nay
Cũng nhờ trời đất dựng xây thế tình
Xưa kia tu có một mình
Ngày nay có bạn tận tình nhủ khuyên
Vô Vi một pháp tu thiền
Cũng trong trật tự bình yên đất trời
Người tu chẳng có ham chơi
Chỉ lo hành pháp nhớ lời Thầy Cha
Ngày đêm tưởng nhớ Di Đà
Chỉ lo niệm Phật mới là chơn tu
Bạn tu giúp đỡ bạn tu
Trước sau như một chẳng thù hại ai ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 28 tháng 6, 2012 lúc 8:19 AM
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A005 – Biết Ơn
Ngày đêm nhớ Trời mà hành đạo
Tâm hồn thanh nhẹ tựa chiêm bao
Nhớ Trời thương Phật mà tu sửa
Thân tâm thanh tịnh mặt hồng hào
Tình cha nghĩa mẹ công lao
Lo con ngày tháng chẳng sao báo đền
Ơn này biết tu mới nên
Lo tu lo sửa bạn nên con người
Làm người ai cũng nhớ Trời
Thương yêu tha thứ nhớ Trời dựng xây
Ơn Trời cho nắng ban ngày
Cho trăng ban tối cho Thầy dạy tu
Bạn tu giúp đỡ bạn tu
Tình Trời sống động chẳng thù hại ai
Bao nhiêu khổ nhục đắng cay
Làm người biết sửa mới hay làm người
Mặt mày hớn hở tươi cười
Trong không mà có mọi người hưởng an
Làm người phải biết công ơn
Người tu quý pháp nhiều hơn bạc tiền
Biết ơn phải biết tu thiền
Để tâm thanh tịnh gắn liền điển Cha
Công ơn cha mẹ bao la
Tình Trời sống động một cha mẹ hiền ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012 lúc 10:10 AM
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A006 – Bi Trí Dũng
Càn khôn vũ trụ một nhà
Học Bi học Trí vậy mà chưa xong
Học Dũng có làm nên không?
Quán Âm Bồ Tát trong không dạy đời
Học Bi học Trí tạm thời
Bi là trụ điển của Trời xa xưa
Học Bi con phải mến ưa
Yêu thương tha thứ mới vừa lòng Cha
Học Bi con phải thật thà
Có gì nói nấy vậy thì bạn thương
Học Bi con phải biết đường
Bi là cái gốc con đường từ tâm
Học Bi con mãi âm thầm
Khi nào Bi mở con liền biết ngay
Tại ngực luân xa nó xoay
Một luồng điển mạnh trụ ngay bộ đầu

(8)
Học Trí công việc nặng nề
Trò hay bị thử mọi bề gian lao
Trí con mỗi lúc mỗi cao
Con đường Huệ Nhãn Phật trao con liền
Học Trí phải học tham thiền
Vô Vi là pháp tu thiền trí không
Mọi việc rồi trở về không
Huệ Tâm khai mở cõi không thấy liền (32)
(16)

Càn khôn vũ trụ một mầu
Điển Cha ban rải trên đầu đó con
Học Trí con phải biết khôn
Dùng mưu thủ đoạn chẳng khôn hại người
Học Trí miệng luôn tươi cười
Khôn nhà dại chợ nên người không xong
Học Trí con nguyện lập công
Giúp mà bạn đạo cõi không mau về (24)

Nhắm mắt vẫn thấy ba miền
Thượng trung hạ giới ba miền chẳng xa
Càng minh Trí Huệ mở ra
Con đường Phật Pháp tinh ba kết liền
Học Bi học Trí liên miên
Đến giờ học Dũng con liền biết ngay
Học Dũng con học thường ngày
Dũng tâm hành pháp có Thầy bên trên (40)
Dũng tâm mới được làm nên
Thần Thánh Tiên Phật cũng bền bỉ tu
Hy sinh tất cả tánh ngu
Để cho chơn điển nó trụ bên trên
Dũng tâm dũng chí mới bền
Vô Vi một pháp làm nên Phật Trời ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 3 tháng 7, 2012 lúc 8:30 AM
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(46)

A007 – Cái Còng
Tâm thức loài người đã thức chưa
Thượng Đế ân ban mấy cho vừa
Điển thanh hòa hợp tạo hình dáng
Đi đứng nằm ngồi tự thích ưa
Âm Dương hòa hợp nắng mưa
Tạo nên thể xác mà chưa hiểu hồn
Loài người đến nay sống còn
Là nhờ linh điển phần hồn bên trong
Thế gian động loạn tạo mê
Bỏ quên Thượng Đế đam mê cõi trần
Thượng Đế ngự trong tâm thân
Tai nghe mắt thấy phải cần xét suy
Thế gian động loạn cũng vì
Tham mê vật chất từ bi chẳng còn
Rồi đây cả xác lẫn hồn
Tan thành từng mảnh chẳng còn để tham
Đến ngày Thượng Đế phải làm
Ngày thâu linh điển người phàm không tu
Người tu học hết chử ngu
Có dù che chở qua tai nạn Trời
Biết mình là Phật là Trời
Từ nay phải sửa đạo đời cho xong
Không nên tự tạo cái còng
Ngục tù thể xác khó hòng thoát ra ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 7 tháng 7, 2012 lúc 7:39 AM
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A008 – Cấm Khẩu
Cấm khẩu lo tu mới nhẫn hòa
Người tu nhịn nhục mới độ tha
Tâm ta tâm Phật nào có khác
Giữ tâm thanh tịnh nạn mới qua
Mới qua tâm thức cởi mở thêm
Ý chí tự tu mãi vững bền
Bản lai diện mục đâu xa lạ
Ngay trong thể xác hồn của ta
Của ta là cái của Ông Trời
Thực hành chơn pháp chẳng buông lơi
Cấm khẩu lo tu mà niệm Phật
Đơn giản mà vui chẳng ham chơi
Ham chơi vì tâm thân động loạn
Suốt ngày mưu tính lại lo toan
Đố ai biết được phần hồn chính
Bỏ mê bỏ chấp bỏ dị đoan
Dị đoan là ông lên bà xuống
Gặp đâu nói đó chẳng có xuông
Cựa quậy ợ ngáp như ma quỷ
Trời tròn đất phẳng lại nói vuông
Nói vuông vì mê lầm tà đạo
Người tu cấm khẩu khí bớt hao
Chơn thần mau trụ nơi điển giới
Hòa vào thanh điển hồn thanh cao ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 1 tháng 7, 2012 lúc 6:54 AM

14

A009 – Cạnh Tranh
Trời Đất bao la tự tâm mình
Khó khổ cạnh tranh mới cảm minh
Phong ba bảo tố nơi tâm địa
Thức hồn tiến hóa mới tự minh
Điển quang ban bố cho mình
Giúp hồn tiến hóa giúp mình thăng hoa
Người tu nhớ tưởng Phật Đà
Suốt ngày niệm Phật vậy mà bình an
Thiếu tu tâm tánh dã man
Hơn thua lường gạt chẳng an phần hồn
Tưởng mình là đứa hơn khôn
Cạnh tranh hại bạn phần hồn ngu mê
Thế gian cảnh giả lại mê
Cạnh tranh cho lắm cũng về tay không
Chùa chiền nhà cửa thổi phồng
Lên xe xuống ngựa cõi trần hôn mê
Vật chất ngày một nặng nề
Làm cho tâm thức mọi bề kẹt luôn
Mọi người chung đóng vỡ tuồng
Cứ tưởng là thật ngông cuồng hại nhau
Có người tu được thanh cao
Người khác không thích nói vào nói ra
Cạnh tranh hai chử bôn ba
Thiếu tu thì chịu giới tà bao vây
Người tu tưởng Phật nhớ Thầy
Gia công hành pháp ngày ngày bình an ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 12 tháng 7, 2012 lúc 10:30 AM
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A010 – Dị Đoan
Tự tu tự tiến tự cảm minh
Không nên rước quỷ lại hại mình
Huệ chưa có mở chưa có thấy
Không nên lừa dối hại thân mình
Người tu suốt ngày làm thinh
Chỉ lo niệm Phật thân mình được an
Không mang thầy cúng đặt bàn
Cúng ma tế quỷ được an đạo nhà
Không may ma quỷ nhập mà
Khó mà trục xuất cho ra bên ngoài
Dị đoan cúng vái cho oai
Chớ chẳng được gì Thần Thánh chẳng ưa
Ma quỷ nhập xác nói bừa
Rằng anh em nó mới vừa ghé qua
Hứa là giúp việc tronng nhà
Làm ăn khấm khá cả nhà thêm vui
Ma quỷ nói ngược nói xuôi
Người không có huệ như đui chẳng nào
Để cho ma quỷ nhập vào
Tâm thân bất ổn chẳng nào được yên
Không tu chẳng sợ chẳng kiêng
Đến khi gặp nạn hết tiền mất thân
Bạn đạo tự thức tu thân
Dị đoan thôi khỏi mà gần Phật Tiên ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 9 tháng 7, 2012 lúc 8:30 AM
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A011 – Định
Giòng nước chảy trôi có định không?
Phật tánh trong veo từ đáy lòng
Vô minh trôi nổi theo giòng nước
Giác rồi mới biết mình là không
Tại tâm bất ổn mãi ngóng trông
Người tu bất định tại đáy lòng
Tham sân suy nghĩ từng giây phút
Không tham không nghĩ không chẳng không
Vô Vi thế giới đại đồng
Cùng chung một pháp một lòng tiến tu
Soi Hồn điển trụ bộ đầu
Điển năng khai mở bộ đầu Thiên Môn
Pháp Luân Thường Chuyển mới khôn
Mỗi người một tánh một hồn bên trên
Pháp Luân Thường Chuyển đưa lên
Điển thanh giải trược làm nên Phật Trời
Điển thanh hóa giải kịp thời
Tâm ta mới định dạo chơi Thiên Đàng
Niệm Phật tâm được mở mang
Thanh điển hóa giải nghiệp mang trong mình
Càng tu tâm tánh càng minh
Định cho ngoại xuất hồn mình thăng thiên
Suốt ngày niệm Phật liên miên
Làm ba cái pháp triền miên định hoài ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 8:06 AM

17

A012 – Động Tịnh
Động tịnh do tâm nghịch với hòa
Pháp Lý Vô Vi dạy người ta
Bỏ mê bỏ chấp mà hành đạo
Nguyên Lý của Trời mãi độ tha
Ông Năm vất vả ngày đêm khổ
Đi đứng nằm ngồi mãi Nam Mô
Trên đầu khoát lỗ hồn siêu thoát
Một chốn Bồng Lai ông bướt vô
Thầy trò gặp nhau lòng hớn hở
Đêm đêm dạo cảnh tựa giấc mơ
Tỉnh rồi mới biết mình đi thật
A Di Đà Phật điển hóa thơ
Giờ Tý lục đục bên gối nhỏ
Nằm xuống thở dài nghe êm ro
Bao nhiêu công việc chẳng cần nghĩ
Ý chí vững bền đạo thơm tho
Vợ la cũng vì chẳng suy nghĩ
Ý thầm niệm Phật mở tâm bi
Nhiều năm vất vả chẳng than khổ
Tự tu tự tiến tự biết đi
Pháp Lý Vô Vi thật nhiệm mầu
Ai người tu được giải thoát mau
Chúc ông mạnh khỏe thường tinh tấn
Mai về cỏi Phật gặp lại nhau ./.
Quý Thương,
Vĩ Kiên
Nhận ngày 24 tháng 6, 2012 giờ Ngọ
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A013 – Đức Tin
Đời Đạo song tu phải thực hành
Ý chí vững bền chẳng đua tranh
Đức tin quan trọng khi hành đạo
Một đường hướng thẳng về giới thanh
Công phu công quả làm lành
Ngày đêm thực tâm hướng thanh sẵn lòng
Công quả phải làm cho xong
Giúp người công của giới không mà về
Đừng nên theo đời đắm mê
Gắng công hành pháp mới về bên trên
Đức tin phải vững phải bền
Trời Phật trên hết làm nền cho ta
Nhẫn nhịn ngày ngày khó qua
Thành tâm tin Phật vẫn qua mỗi ngày
Bây giờ không còn Tổ Thầy
Nhưng mà thanh điển mỗi ngày vẫn ban
Niệm Phật cho tâm được an
Mở mang trí tuệ mở mang bộ đầu
Đức tin quan trọng đứng đầu
Trong không mà có nhiệm mầu Vô Vi
Tự đi bạn mãi tự đi
Trong không mà có tự đi về nguồn
Bạn giờ xuống thế đóng tuồng
Tin Trời tưởng Phật mới buông cõi Trần ./. (buông bỏ)
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 9 tháng 7, 2012 lúc 12:00 PM
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A014 – Dựng Xây
Bảy ngày thất nhật qua rồi
Càn khôn vũ trụ quy hồi Thất Sơn
Trên không vọng lại tiếng đờn
Hườn nguyên phản bổn non Sơn Nam Miền
Cha Trời ban điển linh thiêng
Khắp cả hoàn cầu Phật Tiên giáng phàm
Nước Nam có Phật Già Lam
Ân nghĩa trung khí ra làm đại phu
Rồng vàng phun nước che mù
Cả vùng miền Bắc tối mù như đêm
Mây mưa lủ lụt chẳng yên
Đất tung núi lở khắp miền Bắc Trung
Thập bát chư quốc hợp chung
Đánh vào Nam Việt chúng dùng bomb cay
Thăm thương Chư Phật khóc thay
Hội người tu niệm ăn chay cầu Trời
Ba tiếng sấm nổ long trời
Rồng vàng xuất hiện lập đời Thượng Ngươn
Thập bát thua trận thảm thương
Người tu trở lại xây đường lên mây
Người tu trở về dựng xây
Thương yêu tha thứ đêm ngày gia công
Long Hoa Đại Hội lập xong
Trời Nam gà gáy người đông trở về ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 6 tháng 7, 2012 lúc 11:01 AM
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A015 – Hạt Giống
Có một cây khô chết giữa rừng
Bé ngồi niệm Phật mắt rưng rưng
Mưa giông bão tố cây trổ gốc
Bất chợt ý hay Bé vội mừng
Bé đi khắp cả khu rừng
Gieo mà hạt giống Bé mừng Bé vui
Trên miệng Bé nở nụ cười
Ban vui cứu khổ mọi người bình an
Bé dạo khắp chốn gian nan
Nguyện tử vì đạo bạc bàn khắp nơi
Bé sống cũng bởi nhờ Trời
Bé thương bạn đạo đời đời Bé thương
Hạt giống nảy nở tình thương
Đơm hoa kết trái Bé thường chăm nom
Bé thương Bé nhắc Bé ôm
Thương hết bạn đạo chăm chỉ Bé làm
Bé giao Đức Phật Già Lam
Thỉnh mà linh điển giúp bạn thành công
Bé mơ thấy Đức Quan Công
Cùng Bé dạo khắp cõi không giúp đời ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 10:32 AM
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A016 – Huyền Linh
Huyền linh xuất hiện cõi Trời Nam
Huyền bí thâm sâu chẳng tại phàm
Từ bi giác ngộ Thần cùng Thánh
Gánh vác giang sơn Trời Đại Nam
Đại Nam có Phật Già Lam
Quan Công cứu khổ chẳng tham bạc tiền
Cùng Ngài các bậc Chư Tiên
Đang xuống trần miền giúp đỡ chúng sanh
Chúng sanh đang khổ đua tranh
Chẳng lo tu niệm phước lành còn đâu
Lại thêm những chuyện lo âu
Huyền linh mất hết làm sầu Phật Tiên
Phật Tiên ban rãi khắp miền
Vô Vi chơn pháp tu thiền nhập môn
Một đời thức tỉnh làm tròn
Chử Trung chử Nghĩa phải tròn phận dân
Phận dân là phận Thánh Thần
Huyền linh xuất hiện kề gần Thất Sơn
Núi Cấm có lúc lên cơn
Trời Phật xuất hiện giang sơn vững bền
Vững bền trời đất lập nên
Thượng Ngươn Thánh Đức lập đền Nhà Nam
Cảm ơn Đức Phật Già Lam
Cảm ơn Trời Đất Tiên Phàm lập công ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 2 tháng 7, 2012 lúc 11:02 AM
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A017 – Không Gian
Điển thanh chuyển hóa khắp năm châu
Không gian ba chiều sắp được thâu
Ngươn cuối lo tu không kẻo trễ
Hồn lìa thể xác sẽ về đâu?
Ngươn ba Thượng Đế sắp thâu
Người tu hiểu được mau mau thực hành
Vô Vi Thầy đã chỉ rành
Pháp Luân Thường Chuyển điển thanh hóa hiền
Rồi đây nhận lệnh Chư Thiên
Phật Trời xuống hạ lập Miền Bồng Lai
Thầy thương bạn đạo hơn ai
Chử Trung chử Hiếu rán mài giũa đi
Thực hành chơn pháp Vô Vi
Niệm Phật cho đủ Trời Phật chứng tâm
Rán tu rán niệm âm thầm
Trong ta có Phật chẳng lầm chẳng sai
Năm nay đã là mười hai
Thêm một con giáp mấy ai sống còn
Người đông số lượng hao mòn
Đến năm con Khỉ chẳng còn bao nhiêu
Người tu nói ít hiểu nhiều
Rán lo hành pháp qua nhiều nạn tai
Không gian vận chuyển tương lai
Việt Nam bớt khổ tương lai sáng ngời ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 1 tháng 7, 2012 lúc 6:00 AM
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A018 – Không Giới
Trời Đất bao la vốn từ không
Phật tánh đâu xa tự đáy lòng
Không giới vô giới thường hằng chiếu
Bản lai diện mục có gì không?
Không nói không nghe không giải thoát
Nói được làm được tựa hư không
Không giới không mình không tất cả (Giác)
Có mình có họ có người ta (Mê)
Không tâm không tánh không nhẫn nại
Có tâm có tánh có hại ai?
Có tâm có tánh thường hằng chiếu
Không tâm không tánh chiếu chỗ mô?
Người tu khôn khéo tìm không giới
Không giới không trụ không hoại diệt
Người tu mắc kẹt bởi chử tu
Tham tu tham tiền tham tất cả
Không tham không giới chẳng có tham
Không giới không định không giờ diệt
Hồn thiên bất diệt tựa hư không
Tâm không không giới không về không ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 7:45 AM
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A019 – Linh Khí
Linh khí người tu phải đủ đầy
Gia công hành pháp tự vui say
Ngày ngày tưởng Trời mà tu sửa
Đêm đêm thiền định nhớ ơn Thầy
Linh khí người tu thường đổi thay
Lo ra động loạn khổ thân này
Nguyên khí Trời ban rán lo giữ
Xuất hồn đảnh lễ Phật trên mây
Thầy trông từng đứa đêm ngày
Góp phần xây dựng có Thầy bên trên
Người tu tâm phải vững bền
Gia công niệm Phật mới nên Phật trời
Không nên nói chuyện quá lời
Để cho linh khí đắp bồi bên trong
Pháp Luân khí chuyển một vòng
Thượng trung hạ giới một vòng điển khai
Điển rồi trụ tại chân mày
Từ đây phát huệ đêm ngày độ tha
Không nên suy nghĩ lo ra
Để cho điển tán vậy mà nhược suy
Phụ nữ sanh đẻ một khi
Mất mà linh khí khó khi phục hồi
Gắng công hành pháp chẳng thôi
Phục hồi linh khí phục hồi chơn nhự/.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 5 tháng 7, 2012 lúc 9:00 AM
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A020 – Miệng Nói Tu, Tâm Không Tu Là Tù Địa Ngục
Nguyên lý càn khôn nhất lý thừa
Sanh sanh hóa hóa nắng với mưa
Âm thanh cấu tạo vang khắp chốn
Khó khổ hồn ngu đã thức chưa?
Trời đất cấu tạo nắng mưa
Cho người thức giấc nhứt thừa quy nguyên
Không tu suy tính ưu phiền
Người tu chịu khổ tham thiền tiến lên
Có lúc sấm sét vang rền
Trời đất ân độ một nền văn minh
Không tu thì hại chính mình
Người tu thức tỉnh ân tình trời ban
Nghiệp thân cấu tạo rõ ràng
Không tu thì chịu cơ hàn kỳ ba
Vô Vi Thượng Đế cho ra
Độ người thoát nạn kỳ ba về trời
Nói tu miệng lại kêu trời
Tâm luôn động loạn tứ thời mưu sanh
Địa ngục ngạ quỷ súc sanh
Ba đường nghiệp ác đua tranh khổ hồn
Người tu có sẵn ba hồn
Thiên đường Phật giới mõi mòn chờ mong
Cha Trời mở hội ngóng trông
Bạn đạo thức tỉnh cỏi không mau về ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 25 tháng 6, 2012 lúc 6:35 AM
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A021 – Miền Nam
Sáu tỉnh Miền Nam khổ đêm ngày
Cơ trời ẩn hiện tại Phương Tây
Có Phật Tiên giáng ngày tận mạt
Mưa gió lũ lụt thật đắng cay
Dân lành khốn khổ đêm ngày
Làm ăn cực nhọc chẳng ngày nghỉ ngơi
Có người trách móc ông Trời
Sao không đổi đời bớt khổ Ông ơi
Cha Trời đau xót lệ rơi
Thương cho dân Việt nghiệp đời chưa xong
Thương cho những kẻ làm nông
Suốt ngày vất vả mà không đủ xài
Miền Nam đổi cảnh tương lai
Còn vài năm nữa Phật ngài xuống đây
Long Hoa Đại Hội vui vầy
Chúng sanh tận hưởng những ngày thượng ngươn
Người tu làm kẻ dẩn đường
Lập xong thiên đường hạ giới vui lây
Có Trời có Phật có Thầy
Chung lo gánh vác việc này cho chung
Cơ may hội ngộ tháp tùng
Cùng chung xây dựng khắp vùng Thất Sơn
Miền Nam đất Việt keo sơn
Cha Trời ban phước công ơn nhớ hoài ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 24 tháng 6, 2012 lúc 9:00 AM
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A022 – Ngày Ngày Khó Qua Ngày Ngày Qua
Ngày ngày khó qua ngày ngày qua
Tình đời đen bạc khắp mọi nhà
Thế gian lắm khổ đời tận mạt
Nhớ Chúa thương Cha giữ tâm hòa
Thầy mong tất cả nhẫn hòa
Chớ đày tâm thức để Cha khổ hoài
Bên trong cho đến bên ngoài
Phải tu phải sửa chớ coi là thường
Thầy thương điển hóa văn chương
Mỗi ngày vài bản soi đường bạn tu
Phần hồn bị đọa ngục tù
Cũng trong thể xác như mù như câm
Nhiều năm tu mà lạc lầm
Làm sái không biết nghiệp xâm đầy mình
Tự tu tự tiến tự minh
Câm mồm câm miệng soi mình bên trong
Học tu học nói học câm
Di Đà Lục Tự âm thầm bên trong
Khó qua ngày tháng ngóng trong
Chờ bạn về trển Thầy mong đêm ngày
Ngày qua tháng lại đổi thay
Tình xưa gắng chặc chẳng thay đổi lòng
Nhớ bạn Thầy chẳng yên lòng
Điển thơ Thầy chuyển từ không giới về ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 29 tháng 6, 2012 lúc 6:49 AM
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A023 – Nghiệp Tâm
Tạo Hóa công bằng khắp Càn Khôn
Chiếu cho tất cả những linh hồn
Ai động ai tịnh ai rõ biết
Có sanh có diệt mới biết khôn
Linh điển ban chiếu phần hồn
Biết đi biết đứng sống còn bấy lâu
Người tu trụ điển bộ đầu
Ra công niệm Phật điển mầu phát quang
Không nên mê tín dị đoan
Để thân chịu khổ kêu oan với Trời
Người tu nhịn nhục với đời
Thân ta chịu nạn giúp đời thăng hoa
Điển Trời ban bố chan hòa
Một bầu vũ trụ một nhà một cha
Cùng chung niệm Phật Di Đà
Thương yêu tha thứ mới là người tu
Bạn đạo giả điếc giả ngu
Để tâm thanh tịnh mà tu đến cùng
Câm câm điếc điếc khùng khùng
Hy sinh tất cả cho chung mọi người
Người tu nét mặt vui tươi
Biết thân tạm bợ nên lòng chẳng than
Nam Mô Đức Phật Già lam
Chiếu cho muôn loại hết tham hết sầu ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 25 tháng 6, 2012
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A024 – Nghiệp Thân
Quằn quại đau đớn chẳng nên thân
Tự mình đem vô chẳng tại thần
Nghiệp duyên cấu xé từng xớ thịt
Đi đứng nằm ngồi chẳng nên thân
Tại sao lại có nghiệp thân
Lưng đau tay nhức tâm thân chẳng toàn
Ngày đêm chửi bới kêu oan
Tại sao Thượng Đế cho toàn thứ xui
Không tu như đui chẳng thấy
Phần hồn mình cả ngày ở bên trong
Địa ngục ở ngay trong lòng
Tham mê đủ thứ chẳng hòng thoát ra
Lục căn xúi giục kêu la
Lục trần say đắm chẳng ra con người
Trước mặt miệng nói cười cười
Trong bụng dao kéo hại người sau lưng
Lại thêm cái miệng không ngưng
Đem toàn thứ độc ăn vô hại mình
Tham ăn bày tiệc linh đình
Rượu chè bê bối tự mình hại thân
Thần Thánh lại chẳng kề gần
Rước toàn ma quỷ hại thân của mình
Người tu ngày tháng làm thinh
Chỉ lo niệm Phật giúp mình thăng hoa ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 7 tháng 7, 2012 lúc 8:16 AM
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A025 – Mật Niệm Bát Chánh
Pháp Lý Vô Vi giải nghiệp tâm
Không lo động loạn tự tiến tầm
Nam mô sáu chử thường mặc niệm
Thành tâm tu niệm giải nghiệp tâm

(4)

Nghiệp tâm vì bởi lạc lầm
Có không cho có mãi lầm đường chơn
Đến ngày xã phú thua hơn
Thành tâm cầu đạo còn hơn bạc tiền (8)
Hàng đêm trước giờ tham thiền
Bạn nào có điển biết liền điển thông
Xếp bằng tâm để trống không
Cắn răng co lưỡi xương hông thẳng đều (12)

Ngọc Chẩm điển chạy thấy tê
Chạy đến Hiệp Tích hết mê hết sầu
Điển quang khai mở bộ đầu
Trung tâm sinh lực điển mầu triển khai (32)

Bát Chánh Lục Tự niệm đều
Đầu môi điển chạy vòng theo mũi mình
Sáng ngời tâm tánh càng minh
Chạy lên giữa trán mắt mình sáng ra (16)

Điển quang khai mở Như Lai
Tâm mình tức Phật chẳng hai khác nào
Điển vào thận thủy chẳng hao
Mạng Môn khai mở công lao lâu ngày (36)

Đây là Mật niệm thứ ba
Mở mà huệ nhãn Phật Đà ban ân
Mật niệm sáu chử tiến lần
Thiên môn khai mở thánh thần ghé chơi (20)

Điển quang khai triển xưa nay
Vô Vi là pháp ở ngay trong mình
Mật Niệm Bát Chánh quá trình
Kiểm tra luồng điển tánh mình an chưa (40)

Ý thường niệm chẳng buông lơi
Đến đây mới biết có Trời Phật ta
Mình là người cõi ba ba
Thương Trời kính Phật mới là người tu
(24)

Niệm đúng chẳng có nói bừa
Có gì nói nấy mới vừa lòng nhau
Người tu kẻ trước người sau
Ba lần chánh niệm điển mầu sáng thêm (44)

Bát chánh mật niệm giải mù
Kiểm tra luồng điển hết ngu dại khờ
Nê Hườn điển chạy nẫy giờ
Lên đầu sáng tỏa hết ngờ hết mê (28)

Mật Niệm Bát Chánh hàng đêm (6-10 giờ tối)
Điển quang khai triển giúp thêm giờ thiền
Minh tâm kiến tánh an yên
Hòa vào điển giới bạn liền quy không ./.
(48)
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận điển ngày 6 tháng 8, 2012 lúc 6:00 PM
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A026 – Nhật Quang Phật Nguyệt Quang Phật
Trời Đất cấu tạo thật đẹp hay
Nhật Nguyệt ban chiếu suốt đêm ngày
Từ bi tận độ trong nguyên lý
Có có không không thật là hay
Trời cho sự sống hằng ngày
Nhật Quang ban chiếu suốt ngày không thôi
Ban đêm Nguyệt Phật chiếu soi
Người mê mau tỉnh mà coi Phật làm
Tình Trời sống động khắp nơi
Ban cho thể xác phần hồn bên trong
Người tu quây ngược vào trong
Soi Hồn điển trụ mở xong bộ đầu
Từ đây thanh điển phóng thâu
Một bầu vũ trụ nhiệm mầu bạn ơi
Nhắm mắt mà thấy được Trời
Điển quang khai mở Phật mời bạn xem
Phật Ngài cấu tạo ban đêm
Nguyệt Quang ban chiếu suốt đêm sáng ngời
Ban ngày có ánh mặt trời
Nhật Quang soi sáng bầu trời bên trong
Nhắm mắt bạn thấy cõi không
Trong không mà có bạn không ưu phiền
Gia công gắng sức tham thiền
Nhật Nguyệt ban chiếu bạn thiền đến nơi ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 10 tháng 7, 2012 lúc 9:40 AM
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A027 – Nhiệm Vụ Người Tu Vô Vi
Thiên Địa hữu tình nhơn loại hóa
Tình người sống động mãi thứ tha
Trong không mà có nơi thiên cảnh
Sanh sanh hóa hóa bởi Phật Đà
Di Đà chuyển điển lập ra
Cực Lạc Trần Gian cùng là một thôi
Chơn tâm chơn tánh đạt rồi
Tình thương bất diệt bạn ngồi tòa sen
Bạn tu phải tập thói quen
Thương yêu tha thứ bên trong nhẫn hòa
Tình thương vô tận bao la
Đem ra bố thí mới là người tu
Một lòng tự thức lo tu
Đến khi đạt pháp như dù che thân
Che cho đồng bạn xa gần
Dắt dìu bá tánh được gần Phật Tiên
Thế gian ai cũng ham tiền
Chơn tu thì hiểu chính tiền hại thân
Nhắc nhở bạn đạo xa gần
Chăm chỉ niệm Phật cho thân an nhàn
Tình thương Trời Phật rõ ràng
Chỉ cho nhơn loại thiên đàng từ đâu
Vô Vi Phật Pháp nhiệm mầu
Người tu giải nghiệp chẳng sầu chẳng lo ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 9:19 AM
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A028 – Niềm Vui
Niềm vui xây dựng khắp năm châu
Tiến đến đại đồng chẳng bao lâu
Cơ trời ngương thượng nay sắp đến
Long Hoa Đại Hội được chọn bầu
Người tu hết phải khổ đau
Bên Trên có điển điển mầu bảo an
Long Hoa Đại Hội mở màng
Lập đời ngươn thượng cho hàng thiện căn
Hai sáu ngàn năm một lần
Diêu Trì Kim Mẫu bao lần réo kêu
Bạn tu mau lẹ đi theo
Không khéo trễ đò hồn khổ bạn ơi
Tết Vô Vi Ông Trời ban bố
Khắp hoàng cầu một chổ nghỉ ngơi
Tình thương ban bố bởi Trời
Rán mà tu niệm một đời thăng hoa
Tết Vô Vi mọi nhà vui hưởng
Một nhóm người luôn tưởng Phật Trời
Rồi đây mở hội vui chơi
Khắp trong trần hạ được mời dự khoa
Khoa Vô Vi mỗi nhà tự biết
Ân độ này mới thiệt là ân
Chúng sanh tận hưởng một lần
Vui hưởng xa gần nói chuyện chơn tu ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 27 tháng 6, 2012 lúc 6:30 AM
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A029 – Nói Hết Răng Chết Rồi Vẫn Còn Nói
Năm mươi năm rao giảng đạo Trời
Tình thương bất diệt khắp mọi nơi
Xưa nói hết răng cũng còn nói
Chết rồi vẫn nói chưa hết hơi
Tình thương ban bố bởi Trời
Công lao Trời Đất đời đời cảm ơn
Trời trao cho một pháp chơn
Nói hoài không hết chẳng sờn chẳng phai
Vô Vi một pháp chẳng hai
Khắp trong thiên hạ nay mai bạc bàn
Ông Tư Ông tám mở màn
Rồi đây bạn đạo phá màn vô minh
Nhiều lúc tôi muốn làm thinh
Để tâm thanh tịnh tâm linh trụ hoài
Thương bạn nhắc nhở nhắc hoài
Thân già tạm bợ chẳng đòi bạc xu
Có người cho bạn là ngu
Nhưng đâu có hiểu bạn tu trong lòng
Cảm thông thiên hạ giới không
Cùng chung gánh vác cộng đồng Vô Vi
Nói mãi chẳng biết nói chi
Hôm nay xuống điển nói chi bây giờ?
Bạn ơi trông bạn từng giờ
Chết rồi vẫn nói bơ vơ chẳng còn ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012 lúc 2:18 PM
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A030 – Phật Pháp
Phật Pháp bao la vốn từ không
Thượng Đế ân ban khắp đại đồng
Bên Nam bên Bắc nào có khác
Mấy ai giác ngộ trở về không
Vô Vi Pháp chỉ giới không
Không gian vũ trụ cõi không không người
Giới không cảnh đẹp vui tươi
Cực lạc chín phẩm cho người biết tu
Phật đâu có ở trong lu
Trong chùa to bự chúng bu lại gần
Chư Phật cùng các Chư Thần
Trong không mà có thường gần người tu
Vô Vi Pháp giải ngục tù
Là Tiểu Thiên Địa nhốt hồn bên trong
Niệm Phật vô niệm về không
Tòa sen chín phẩm Phật trông người về
Lục Tổ ban pháp giải mê
Cho người biết được mà về cõi không
Trực chỉ ngay tận bên trong
Ưng Vô Sở Trụ nằm lòng bấy lâu
Tâm ta thực sự về đâu?
Nếu còn động loạn nơi đâu mà về
Giữ tâm thanh tịnh chẳng mê
Xuất hồn đảnh lễ Phật Ngài chứng tâm ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 2 tháng 7, 2012 lúc 7:30 AM
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A031 – Phụ Ái Mẫu Ái
Tình Trời Đất tựa mây xanh
Tình Cha nghĩa Mẹ để dành cho con
Làm con hiếu thảo mới tròn
Tu thân báo hiếu còn hơn bạc tiền
Đêm ngày niệm Phật tham thiền
Để cho Cha Mẹ được yên phận già
Nhiều người cả ngày tính ra
Làm ăn vất vả xa Cha Mẹ hiền
Có người chửi bới liên miên
Tâm tánh hổn ẩu chẳng kiêng Phật Trời
Chẳng tin có Phật có Trời
Nhờ ơn Thiên Địa nơi nơi an hòa
Nhờ Trời mới có nắng mưa
Điều hòa không khí giúp đời sống an
Nhiều người trách móc thở than
Chẳng thương Cha Mẹ gian nan tháng ngày
Chửi Cha mắng Mẹ phản Thầy
Là người bất hiếu chẳng ngày sống an
Người tu tin tưởng thiên đàng
Có Trời có Phật bình an sống hoài
Tình thương Trời Phật ban hoài
Tình thương Cha Mẹ đời đời dựng xây
Biết ơn Cha Mẹ biết Thầy
Làm con hiếu thảo tu ngày tu đêm ./.
Quý thương,
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 6 tháng 7, 2012 lúc 10:30 AM
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A032 – Phung Phí
Phung phí của cải Trời ân ban
Tự mê tự chấp chẳng bạc bàn
Mê trong ngu muội nào đâu biết
Hết của của Trời mới thở than
Thở than đau nhức cả mình mẩy
Hướng hạ cầu xin chẳng được may
Trời ban của quý mà không giữ
Dục bất công thành càng đắm say
Đắm say trong thể xác tứ đại
Mặt người thú tánh lại không hay
Phung phí của Trời gặp khổ nạn
Hồn suy tâm nhược mãi làm sai
Làm sai vì tâm không hướng thượng
Thương yêu tha thứ mà chẳng thương
Tâm làm thân chịu càng đọa lạc
Mất đi thể xác dễ lạc đường
Lạc đường mau ăn năn sám hối
Ý chí thực hành chẳng có thôi
Trường chay diệt dục mau thành đạo
Hòa vào điển giới anh và tôi
Anh và tôi nhất quyết một đàng
Cùng chung ý chí thức mở mang
Không nên phung phí của Trời Phật
Thực hành chơn pháp trí mở mang ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 8 tháng 7, 2012 lúc 10:07 AM
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A033 – Quy Y Phật Pháp
Vũ trụ sáng soi khắp càn khôn
Phật Pháp quy y mới được tồn
Sanh sanh hóa hóa dìu tâm thức
Thượng Đế ân ban mới sống còn
Quy y Phật Pháp sanh tồn
Quy là trở lại chơn hồn bên trên
Phật Pháp đã được lập nên
Cho hồn thanh thản tu lên thanh đài
Quy y thanh tịnh chẳng sai
Phật là thanh tịnh như lai trường tồn
Pháp là dạy dỗ phần hồn
Lo tu lo sửa phần hồn sáng ra
Phật Pháp ở tại trong ta
Pháp Luân Thường Chuyển hiểu ta hiểu người
Quy y tăng mặt tươi cười
Giúp hồn tiến hóa mọi người bình an
Quy y Phật Pháp bạc bàn
Khắp trong thiên hạ mở màn học chung
Thương yêu tha thứ khắp vùng
Trời Phật ân độ cho cùng pháp tu
Vô Vi Pháp Phật giải mù
Cũng trong thể xác thoát tù chung thân
Hạ Ngươn cũng đã kề gần
Quy y Phật Pháp góp phần dựng xây ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 11 tháng 7, 2012 lúc 12:00 PM
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A034 – Tam Công
Tình Trời tận độ bấy lâu nay
Tam Công Tứ Lượng phải tròn đầy
Vô Vi một pháp cho mọi pháp
Thức giác tâm tu nhớ ơn Thầy
Ơn Thầy phải biết dựng xây
Nằm trong nguyên lý hằng ngày gắng công
Trí ý bạn hướng về không
Bên trên Trời Phật thường trông tháng ngày
Người tu phải biết ơn Thầy
Gia công hành pháp thì Thầy bớt lo
Hơn thua bạn chẳng so đo
Tình thương huynh đệ Trời cho thương hoài
Công tu công quả rán noi
Trời Phật Tiên Thánh mới cho Tam Liều
Bạn tu có được bao nhiêu
Điển quang thanh nhẹ mà dìu bạn tu
Rán tu cởi bỏ thói ngu
Cùng chung xây dựng trùng tu hoài hoài
Rồi đây bạn sẽ được coi
Thần Thánh Tiên Phật dựng xây cõi phàm
Bạn tu bắt chước mà làm
Tam Công Tứ Lượng bạn làm cho xong
Tình thương huynh đệ một lòng
Gia công hành pháp làm xong kiếp người ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 10 tháng 7, 2012 lúc 9:00 AM
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A035 – Tam Đại Sự
Làm người biết nói biết ăn
Nói bừa nói mãi hết răng nói hoài
Ăn no mặc sướng ngủ hoài
Đến giờ thức tỉnh địa ngục sát bên
Người tu bớt nói mới nên
Câm mồm niệm Phật mới nên Thánh Thần
Đêm ngày ra sức tham thiền
Công ơn Trời Phật tu thiền thức tâm
Niệm Phật phải niệm âm thầm
Điển quang khai mở chẳng lầm đường đi
Tự mình tu Pháp Vô Vi
Ăn điển của Trời mới thì nên khôn
Giờ Tý thiền mới khôn hồn
Thiền là giấc ngủ cho hồn thoát ra
Điển thanh thẳng giới Phật Đà
Đảnh mà ba cái Phật Đà mến ưa
Điển quang ban bố như mưa
Cam Lồ tưới mát thân tâm thức hồn
Nhớ Trời tưởng Phật mới khôn
Phá mê phá chấp phần hồn thăng hoa
Xuống đây từ cõi ba ba (Tam Thập Tam Thiên)
Sửa mình tiến hóa mới là người tu
Thực hành giải tỏa phiền ngu
Tam huê tụ đảnh người tu xuất hồn
Đại sự ba việc của hồn
Ăn ngủ bài tiết giúp hồn thăng hoa ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 12 tháng 7, 2012 lúc 10:08 AM
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A036 – Thành Tâm Hướng Thượng Lo Tu
Thành tâm hướng thượng chí vững bền
Trời ban trí tuệ để làm nên
Thần Thánh Tiên Phật cùng bền bỉ
Hướng thượng lo tu như đắp nền
Thành tâm hướng thượng hướng lên
Con đường tiến hóa đạo đời song tu
Không nên động loạn tạo mù
Dứt khoát một lòng ngày tháng lo tu
Người tu như thể thoát tù
Tâm không dao động thì tu mới thành
Mỗi ngày hít khí điển thanh
Đem vào tâm thức lòng thành kính tu
Nhớ Trời tưởng Phật hết ngu
Đừng như những kẻ tối mù đam mê
Không nên nói chuyện khen chê
Để tâm thanh tịnh mà về cõi không
Thầy ban cho Pháp về không
Mấy người làm được Thầy trông đêm ngày
Khổ cho cái phận làm Thầy
Ước mong sum họp một ngày bên trên
Thành tâm hướng thượng xây nền
Đời đạo bất diệt vững bền chí tu
Thành tâm hướng thượng lo tu
Thương yêu cởi mở chẳng thù hại ai ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 8 tháng 7, 2012 lúc 10:30 AM
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A037 – Thiên Địa Nhân
Cha Trời ban bố tình thương
Đem cho nhân loại tình thương mở đầu
Người tu khai mở bộ đầu
Phần hồn tiến hóa chẳng đâu nói bừa
Trời thương Trời cho nắng mưa
Đất thương che chở cho vừa lòng dân
Nhân loại còn mãi phân vân
Không lo tu sửa hại thân khổ hồn
Nhờ Trời mới được sống còn
Tâm thân nhờ đất mới tồn tại đây
Mây mưa lủ lụt mỗi ngày
Người người hướng hạ chẳng may nạn hoài
Thiên Địa ngày tháng trông coi
Nhân loại tiến hóa sáng soi lòng Trời
Thượng Đế kêu gọi thỉnh mời
Con Ngài thức tỉnh cỏi trời mau đi
Thế gian động loạn cũng vì
Không lo tu sửa từ bi không còn
Thượng Đế nước mắt hao mòn
Uổng công xây dựng cho con Ngài xài
Tâm người có sẵn Như Lai
Tu thân khám phá Như Lai trong mình
Cảm thông thiên địa hữu tình
Nhân loại tiến hóa phận mình phải tu ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 11 tháng 7, 2012 lúc 9:15 AM
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A038 – Thiền Đường Viễn Lưu
Viễn Lưu tâm thức tự an bài
Lưu luyến nơi đây gặp dịp may
Thiền trong nguyên điển nơi hội tụ
Đường về Thiên Quốc nay gặp may
Gặp may tại có điển Thầy
Luôn luôn an trụ đêm ngày ban ân
Viễn Lưu thần thánh xa gần
Đến đây dự hội mỗi lần có khoa
Khoa này khoa điển Vô Vi
Hữu vi chẳng có vậy thì mau tu
Điển quang giải nghiệp giải mù
Chẳng có bạn thù chỉ mỗi từ bi
Thầy thương Thầy chọn chỗ ni
Ai thì tâm thiện vô thì bên trong
Không còn đi lạc lòng vòng
Điển Thầy ân độ một lòng tiến tu
Thiền Đường nay có bạn tu
Cùng chung xây dựng niềm vui tràn đầy
Thầy thương Thầy xuống thơ này
Viễn Lưu thanh nhẹ có Thầy trợ duyên ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 29 tháng 6, 2012 lúc 8:00 PM
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A039 – Thiên Nhiên
Vũ trụ bao la khắp hoàn cầu
Ngũ hành phân giải khắp năm châu
Âm dương hòa hợp xây trái đất
Xanh tươi thật đẹp chẳng ưu sầu
Con người mãi tưởng nơi đâu
Ngay trong tâm thức một bầu thiên nhiên
Chúng sanh nghiệp khổ than phiền
Gây nên động loạn nhiễm phiền Trời xanh
Thiên nhiên đẹp tựa bức tranh
Núi non hùng vĩ màu xanh khắp cùng
Rừng núi rậm rạp trùng trùng
Biển sâu cát trắng cho chung nhơn loài
Thiên nhiên Trời tạo thật oai
Thất Sơn mầu nhiệm sau coi Phật làm
Cũng tại nhơn loại quá tham
Về sau phải chịu tù giam lâu dài
Núi Cấm xây dựng lầu đài
Có Hoàng Minh Chúa Phật Ngài ngự trên
Long Hoa Đại Hội lập nên
Chúng sanh tận hưởng một nền văn minh
Trời đất khéo tạo đẹp xinh
Một bầu vũ trụ nhơn sinh hưởng đồng
Chim bay lượn gió trong không
Tâm ta thanh tịnh lòng không ưu phiền ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 07:15 AM
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A040 – Thị Phi, Ganh Tị
Trời cao đất rộng bao la
Tình Trời sống động bài ca nhủ đời
Đừng nên bỏ phế ham chơi
Để tâm động loạn một đời loạn luân
Bạn tu nhớ phải Pháp Luân
Luồng điển khai mở hết tuồng hết mê
Mê là bản chất xấu xa
Thị phi ganh tị đó là quỷ ma
Thiếu tu tâm tánh như ma
Đụng đâu nói đó chẳng ra cái gì
Gặp mặt nói chuyện thị phi
Tối về hành pháp chẳng đi lên trời
Thị phi hai chử buông lơi
Để tâm thanh tịnh nhớ Trời tưởng Cha
Tình thương Trời Đất bao la
Rán tu để mở để hòa bên trên
Thương yêu tha thứ mới nên
Tu hành đứng đắn không nên nói bừa
Bé thương tha thứ Bé ưa
Không ưa những kẻ nói bừa thị phi
Người tu phải mở tâm bi
Thương yêu tha thứ mới đi về trời
Thị phi ganh tị xa rời
Để tâm thanh tịnh nhớ Trời mà tu ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012
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A041 – Thơ Của Đức Thầy Vĩ Kiên
Giấy trắng mực đen chỉ ý thơ
Chớ đừng ỷ lại đạo lu mờ
Thực hành chơn pháp là điều chánh
Nhớ nhớ, thương thương đàn con khờ (4)
Vì sao Thầy xuống điển thơ
Chỉ vì thương trẻ làm ngơ chẳng rồi
Đi đi đứng đứng ngồi ngồi
Trong tâm lo lắng chẳng thời nghỉ ngơi (8)
Cảm thông thiên địa Cha Trời
Ban cho ân phước Thầy về cõi không
Bấy lâu bạn đạo ngống trong
Ngày nay xuống điển cõi không trở về (12)
Chẳng nên lắm chuyện khen chê
Để cho tâm thức chẳng mê đường tà
Bạn đạo tâm tánh thật thà
Để tâm thanh tịnh Phật Đà ghi tâm (16)
Tu hành như điếc như câm
Thực hành chơn pháp âm thầm bên trong
Vô Vi một pháp chẳng lầm
Chẳng nên xa ngã mà tầm đường mê (20)
Thiên đường mở cửa bạn về
Có Trời có Phật bạn về bên trên
Thuyền từ lắm lúc gập ghềnh
Mây mưa gió lớn bạn nên bảo toàn (24)
Lắm lúc bạn lại bị oan
Kêu Trời trách Phật nghiệp oan dẫy đầy
Thương trò Thầy xuống thơ này
Cam Lồ tưới mãi mỗi ngày bình an (28)
Một lòng hướng thẳng thiên đàng
Trung tâm sinh lực bạn mà lo đi
Trong tâm sẵn có từ bi
Giúp cho bạn đạo cùng đi với mình (32)
Một Thầy ai mà dám khinh
Một lòng vì đạo chơn tình bạn ơi
Thương trò nước mắt lệ rơi
Vĩ Kiên ân độ Cha Trời ban ân (36)
Ra đi mà lại kề gần
Điển quang thanh nhẹ sống gần bạn tu ./. (38)
Vĩ Kiên
Nhận ngày 23 tháng 6, 2012 lúc 10:30 AM

A042 – Thuận Thiên Dã Tồn
Nghịch với âm dương chẳng muốn hòa
Xét người động loạn chẳng xét ta
Ngàn năm ngu muội toàn cãi lý
Xa vào địa ngục khó thoát ra
47

Thuận Thiên Dã tồn ngày ba bữa
Sớm tối ăn năn tâm tánh hòa
Thiên thu hưởng lạc nơi thiên cảnh
Thương yêu tha thứ hòa điển Cha ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 24 tháng 6, 2012
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A043 – Thương Đời
Đời sắp hạ loài người hung ác
Gặp mặt nhau muốn hại lẫn nhau
Thương đời chia sẽ cộng rau
Miếng cơm manh áo để đời bớt hung
Người Vô Vi cùng chung một hướng
Tâm hướng thượng nên mãi lo tu
Không còn hướng hạ tạo ngu
Để tâm thanh tịnh trùng tu hoài hoài
Vài năm nữa loài người gặp khổ
Trên không trung nguyên tử nổ tung
Hết đời nên gặp nghiệp chung
Tan hồn tan xác người hung đâu còn
Thương con trẻ mỏi mòn Thầy đợi
Bạn đạo mau hành pháp đêm ngày
Để sau gặp Đức Di Đà
Điển quang ban bố để mà thoát ngay
Đời gặp lúc quy kim diệt cổ (Mạt Pháp)
Khắp chúng sanh nghiệp khổ dãi đầy
Thương đời tôi viết thơ này
Mau tu thoát nạn để Thầy bớt lo
Miễn có tiền dân cho là sướng
Đến cơ nguy chẳng hướng Phật Trời
Thương đời thân chẳng thảnh thơi
Cúi đầu xin Đấng Cha Trời ban ơn ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 27 tháng 6, 2012
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A044 – Tiếng Chuông Vô Vi
Điển linh kêu gọi khắp năm châu
Chuông mõ ngân vang giải lòng sầu
Âm thanh chấn động mười cõi Phật
Chặp rồi nhỏ lại chẳng còn đâu
Thanh điển của Phật phóng thâu
Hắc Bì Phật Tổ Ngài thâu ngũ hành
Than ôi tiếng gọi thất thanh
Bảy ngày đen tối chúng sanh khó toàn
Tiếng chuông thâu hết dị đoan
Thâu ba cõi giới bỏ hoang không người
Tiếng chuông vọng đến tâm người
Có tu tâm thức thì người bình an
Vô Vi tiếng gọi bạc bàn
Cũng trong thể xác thuận an Đất Trời
Bình tâm tu tiến hợp thời
Tiếng chuông vọng lại có Trời chở che
Nhiều người chèo biển không ghe
Đến khi gặp nạn tàu ghe chẳng còn
Tiếng chuông vang mãi dập dồn
Người tu thoát nạn sống còn lo tu
Người tu như thể cây dù
Mưa to gió lớn có dù che thân
Tiếng chuông bàng bạc xa gần
Vô Vi tiếng gọi chơn thần tỉnh mau ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 10:38 AM
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A045 – Tình Thương Mẫu Thầy
An nhàn vui hưởng cảnh Thiên Thai
Nhờ ơn Trời Đất vẫn miệt mài
Ân ban điển thơ về chốn hạ
Nhớ nhớ thương thương nhớ đến ai
Người tu tận lực miệt mài
Gia công hành pháp tương lai sáng ngời
Cũng nhờ điển của Cha Trời
Luôn luôn ân độ không giờ nào yên
Bạn nên hành pháp triền miên
Đến ngày thất nhựt bạn liền thăng hoa
Không còn động loạn chửi Cha
Không còn động loạn chửi bà Mẹ thương
Diêu Trì Kim Mẫu chỉ đường
Ban cho Phật pháp bạn thường nhớ ơn
Tình thương Kim Mẫu chẳng sờn
Lo cho bạn đạo còn hơn Mẹ đời
Ngài là điển của Cha Trời
Chơn Âm hội tụ đời đời dựng xây
Điển Ngài hổ trợ điển Thầy
Cùng chung xây dựng một ngày thượng ngươn
Bạn tu nhớ đến Thầy Lương
Phải lo niệm Phật Thầy thương Mẹ dìu
Xa Thầy trò nhớ bao nhiêu
Phải lo hành pháp Tam Liều Thầy trao ./.
Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 6 tháng 8, 2012 lúc 4:00 PM
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A046 – Tinh Khí Thần
Tinh ba vũ trụ khắp càn khôn
Người tu có được mới nên hồn
Tinh khí Trời ban nên gắn chặt
Thần là chơn điển của phần hồn
Thần hao tinh khí chẳng còn
Khí hao thần chết phần hồn chết theo
Nhờ tinh luyện pháp chạy theo
Con đường xương sống chạy lên bộ đầu
A là thủy điển phóng thâu
Pháp Luân Thường Chuyển mới mầu đó con
Tinh ba vũ trụ hao mòn
Tại người không biết mới còn dục mê
Niệm Phật tâm tính hết mê
Nam là lửa hỏa đốt mê ngu sầu
Mô là khí điển trên đầu
Luôn luôn chuyển vận ba màu sắc phong
Di là luồng điển trắng trong
Trụ ngay trước ngực mở xong Minh Đài
Cảnh Đài con mở đem xài
Trong không mà có mãi xài chẳng hao
Nhìn vô thấy trời trăng sao
Bao nhiêu thứ đó Phật trao con dùng
Đà là luồng điển hợp chung
Màu vàng óng ánh khắp vùng châu than
Điển Phật bảo vệ tâm thân
Không còn bệnh hoạn tâm thân an nhàn
Phật là luồng điển Trời ban
Sanh sanh hóa hóa phá màn vô minh
Bốn biển nằm ở rốn mình
Ra vô tự tại vía mình thức tâm
Thanh tịnh vốn sẵn tự tâm
Tinh ba vũ trụ rán tầm rán tu ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 3 tháng 7, 2012 lúc 8:30 AM
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A047 – Tình Thầy
Tình Thầy thương bạn như Thái Sơn
Bao năm nghịch phản chẳng giận hờn
Lắm lúc trò ngoan như kẹo mật
Thầy trò cao cả tựa Thái Sơn
Thầy vui Thầy chẳng giận hờn
Niềm vui xây dựng cao hơn bạc tiền
Bạn tu hớn hở như Tiên
Tu thân khổ nhọc mà tiền chẳng tham
Một mình chịu đắng chẳng cam
Miễn bạn bớt khổ Thầy làm tức ngay
Gian nan khổ cực đắng cay
Có bạn bên cạnh Thầy đây chẳng buồn
Nhớ trò nước mắt chảy tuôn
Xuống trần chịu cực đóng tuồng hát ca
Cũng nhờ Đức Phật Thích Ca
Ban cho chơn pháp Di Đà truyền khoa
Ông Tư Ông Tám một nhà
Cùng chung bạn đạo dự khoa kỳ này
Tình Thầy mãi vậy xưa nay
Thương bạn vui sướng tình Thầy thiết tha
Nhớ Thầy thương Đức Di Đà
Phải lo hành pháp để mà tự đi
Thương cho đám bạn Vô Vi
Yêu Thầy mến bạn từ bi độ đời ./.
Điển Đức Kiên
Nhận ngày 29 tháng 6, 2012 lúc 7:34 AM

53

A048 – Tình Thương Bất Tận
Cứu khổ ban vui khắp năm châu
Tình thương huynh đệ thật nhiệm mầu
Thương yêu tha thứ lòng hớn hở
Giúp người thoát nạn hết lo âu
Tình thương bất tận nhiệm mầu
Một lòng hướng thượng điển đầu triển khai
Tâm ta tâm Phật chẳng hai
Quy nguyên điển giới Phật Ngài chứng tâm
Không nên vọng động lạc lòng
Chính mình là Phật tự tầm đến nơi
Đêm ngày nhớ tưởng Phật Trời
Gia công hành pháp một đời thoát thân
Bạn tu hớn hở xa gần
Bỏ mà công của chẳng cần nghĩ suy
Tình thương bất tận Vô Vi
Từ Bi Hỷ Xả chẳng gì bỏ qua
Ngày đêm tận độ thứ tha
Ban vui cứu khổ khắp mà năm châu
Tình thương bạn thật nhiệm mầu
Tình thương huynh đệ thật thà mến yêu
Cha Trời ban điển bao nhiêu
Bạn đem tận độ giúp người khổ tâm
Biết bạn làm việc âm thầm
Cứu nhân độ thế bạn tầm đến nơi ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 5 tháng 7, 2012 lúc 9:27 AM
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A049 – Giáng Sinh 2012
Tình Trời tận độ bấy lâu nay
Gắng công học hỏi mới đạt Thầy
Nguyên lý càn khôn tay nắm bắt
Khó khổ khôn ngoan biết dở hay.
Noel năm Tỵ vui say
Năm nay vẫn vậy dở hay biết đời
Càn khôn vũ trụ buông lơi
Một năm thoát nạn đạo đời gắng công.
Nằm trong nguyên lý cộng đồng
Có không, không có thoát vòng khổ đau.
Cùng chung xây dựng trước sau
Biết mình, biết họ vui sao tỏ tường
Trước thời dạy đạo họ Lương
Vĩ Kiên tận độ tình thương ban hành.
Thế gian nhiều chuyện đua tranh
Giữ tâm thanh tịnh lòng thành hướng lên.
Tâm ta có Phật vững bền
Cha Trời tận độ lập nên pháp lành
Vô vi ban rải độ sanh
Thượng Ngươn Thánh Đức chẳng tranh của đời.
Thức tâm hành pháp hợp thời
Về nơi thanh nhẹ cỏi Trời Ba Ba ( Tam Thập Tam Thiên)
Tình Thương huynh đệ một cha
Thương yêu tha tứ mới là trò ngoan.
Thức tâm cởi trói nghiệp oan
Đời là cỏi tạm hồn ngoan phản hồi.
Điển Đức Thầy
Noel 2012

55

A050 – Sắc Không, Không Sắc
Tu hành khó lắm bạn ơi,
Trèo núi leo mây để về trời,
Phương pháp Thầy trao mau hành lấy,
Ngộ đắc chơn hồn bạn thãnh thơi.
Sắc không, không sắc chẵng phải lo,
Ngày tháng công phu nhớ cha Trời,
Tâm không trở về nơi giềng mối,
Bé Tám mong chờ mãi bạn ơi.
Vĩ Kiên
21 Tháng 4, 2012
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A051 – Thơ Chúc Tết Nhâm Thìn
Tân niên Nhâm Thìn nay đáo lại
Sức sống tràn trề khắp các nơi
Chúc bạn vui chơi ba ngày tết
Giữ tâm thanh tịnh sống an vui
Vài ba năm nữa Ất Mùi
Cha Trời khóc mướt vì người thiếu tu
Thiên tai khắp quả địa cầu
Bạn đạo nên giữ trên đầu chử "Mô" (8)
Nhiều người tâm tánh hồ đồ
Không lo niệm phật kẻo vô A Tỳ
Thương bạn tôi xuống thơ ni
Một năm vất vả từ bi độ đời
Năm Thìn vui lắm bạn ơi
Tháng chín có hội sau rồi gấp tu
Mùa đông xa lánh kẻ ngu
Cướp công cướp của người tu khổ dài (16)
Lại thêm mấy thằng tay sai
Bán đi mảnh đất tương lai mịt mờ
Người tu rán đợi rán chờ
Đến năm Đinh Dậu ai ngờ "Bình An"
Rồi đây Thiên Tử Bảo Giang
Ra tay cứu vớt dọn đàng "Vô Vi"
Cha Trời thật là từ bi
Ban cho dân chúng Vô Vi nhiệm mầu (24)

Bàng môn tả đạo bị thâu
Không còn tái phạm về sau hòa bình
Thiên đại vận chuyển hữu tình
Bạn đạo phải rán chính mình phải tu
Không nên chia rẽ tạo mù
Gặp trời mưa lớn không dù che thân
Hữu duyên bạn đạo góp phần
Đại Hội hai lối thánh thần lìa xa (32)
Chúc cho tất cả ôn hòa
Dưới nghe trên nói trên hòa nhịn nhau
Bạn tu kẻ trước người sau
Cùng nhau hợp sức ngày sau đạo thành ./.
Quý Thương,
Đức Thầy Vĩ Kiên
Mùng 2, Tết Nhâm Thìn, Giờ Ngọ.

A052 – Tình Tiền Duyên Nghiệp
Bao năm đóng góp rõ chơn tình
Người tu thanh tịnh tự cảm minh
Khó khổ khôn ngoan lìa ác nghiệp
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Tự tu tự tiến trí càng minh
Càng minh xa lìa đường ác đạo
Chẳng mê tiền bạc chẳng lao đao
Tâm không thanh nhẹ như mây trắng
Đời đạo song tu chẳng có sao
Có sao nói vậy bạn thương mến
Đường về Thiên Quốc mãi lênh đênh
Duyên nghiệp trả rồi tâm nhẹ hỏm
Hiểu mình mới rõ mới làm nên
Làm nên Tiên Phật là dứt khoát
Chẳng mê chẳng chấp chẳng lo toan
Trời ban tình đẹp thường nhắc nhở
Xa lìa tình tiền mới an toàn
An toàn tự tu tự đi đến
Không còn động loạn trí lập nên
Duyên nghiệp tràn đầy lo tu giải
Tình tiền cám dỗ chẳng làm nên
Làm nên Tiên Phật nhờ tu sửa
Chẳng còn lo sợ nắng với mưa
Tự tu tự tiến tiền tình giải
Tình tiền duyên nghiệp bạn thức chưa?
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 10 tháng 7, 2012 lúc 12:00 PM
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A053 – Tình Trời
Trí sáng tâm minh mới về Trời
Thực hành thanh tịnh chẳng ham chơi
Quy không thanh nhẹ hồn và vía
Tình Trời tận độ khắp mọi nơi.
Người tu phải biết ơn Trời
Sanh sanh hóa hóa cho đời tiến tu
Hồn vào thể xác chịu ngu
Ăn thua động loạn tạo mù cho chung
Bày mưu kế sự như khùng
Tình thương chẳng có chẳng dùng trí khôn
Trời ban cho một linh hồn
Tu rồi mới biết phần hồn sáng ra
Ngao du khắp cỏi Ta Bà
Tâm không thanh nhẹ mới là con ngoan
Trời Phật đâu thích dị đoan
Tụng kinh gỏ mỏ là toàn thứ mê
Tạo cho thể xác nặng nề
Khẩu khai thần tán khó bề thoát thân.
Ơn Trời tới chín mười phần
Một phần còn lại ân cần lo tu
Thức rồi hồn hết bị tù
Ra vô thể xác ngao du thiên đàng.
Ơn cha nghĩa mẹ cơ mang
Mười ngày chín tháng chẳng than thở gì.
Ơn Trời con rán nhớ ghi
Tình Trời sống động từ bi độ đời.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
22 Tháng 11, 2012

59

A054 – Trật Tự
Lo âu suy nghĩ phá thần kinh
Phá luôn thể xác tự hại mình
Để tâm thanh tịnh lần chuổi hạt
Tâm thân an lạc tâm tự minh
Về trời cả một hành trình
Mà không lo sửa tự mình hỏi ai
Trật tự mới gọi như lai
Như lai bản tánh chẳng ai khắc nào
Chỉ vì mê muội lọt vào
Vô minh một cõi khó nào thoát ra
Tìm kiếm trật tự không ra
Ai ngờ trật tự người ta có hoài
Trật tự ở trong không ngoài
Trong mình trật tự ở ngoài phải theo
Người phàm tiền của nghiệp đeo
Chơn tu lo sửa tuy nghèo chẳng tham
Tu thiền nhập thánh khác phàm
Ăn năn sám hối chẳng làm hại ai
Cũng theo đường lối Như Lai
Thích Ca Phật Tổ Phật ngài chứng minh
Trật tự cũng tại chính mình
Đừng theo động loạn hại mình khổ đau
Làm người ai cũng như nhau
Tâm ta tức Phật Phật đâu khác nào ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 28 tháng 6, 2012 lúc 8:53 AM
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A055 – Trùng Tu Hoài Hoài
Sáng nay điển Bé vui say
Cũng trong công việc hằng ngày Bé vui
Trùng tu Bé mãi trùng tu
Cùng bạn chăm chỉ cho dù gian lao
Qua bao ngày tháng lao đao
Điển thanh giải trược tự vào càn khôn
Bé thương Bé muốn được hôn
Tất cả bạn đạo như con một nhà
Bé thương quý Đấng Di Đà
Ban thanh khí điển cho mà bạn tu
Trùng tu mãi mãi trùng tu
Gắng công tu luyện cho dù khó khăn
Giải mê giải trược cứu thân
Cứu mà cô bác xa gần năm châu
Hạ Ngươn Thượng Đế sắp thâu
Khắp trong thế giới chẳng đâu an toàn
Bảy ngày thất nhật tối đen
Không trăng không gió không đèn tối thui
Bạn đạo phải rán rèn trui
Thực hành chơn pháp đẩy lùi trược ô
Càn khôn vũ trụ bước vô
Lo tu lo sửa bạn ngộ chơn tâm
Đường đi nước bước chẳng lầm
Trung tâm sinh lực bạn tầm đến nơi ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012 lúc 8:25 AM
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A056 – Tử Vì Đạo
Trời ban thanh điển khắp càn khôn
Tạo Hóa khôn ngoan cấu tạo hồn
Đi đứng nằm ngồi trong thể xác
Dạy người khó khổ mới biết khôn
Hằng ngày Bé sống ôn tồn
Thương yêu tha thứ Bé còn sống đây
Thương yêu bạn đạo vui say
Cảm ơn Thiên Địa ngày ngày bên nhau
Bạn tu mắc nạn Bé đau
Nguyện tử vì đạo Bé mau thực hành
Bé đem cột điển giới thanh
Trao cho bạn đạo mau nhanh thực hành
Bây giờ Bé ở giới thanh
Thấy bạn khốn khổ không sao cầm lòng
Ngày tháng Bé đợi Bé trông
Bạn đạo thức tỉnh cõi không mau về
Thương yêu tha thứ Bé thề
Với Trời với Phật Bé về Trời Nam
Xây dựng Thánh Đức Bé làm
Để bạn được hưởng người phàm hưởng lây
Cũng trong thể xác nầy đây
Linh quang điển giới dựng xây Đất Trời
Bạn tu mau tiến kịp thời
Long Hoa Đại Hội được mời dự khoa ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 10 tháng 7, 2012 lúc 9:30 AM
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A057 – Ván Cờ Tận Thế
Tận thế mây mưa kéo đầy trời
Ván cờ sắp đặt khắp mọi nơi
Ai thua ai thắng mời chơi thử
Một ván cờ thôi ai dám chơi
Ván cờ gây cấn cho đời
Ra Xe bắt Tướng thảnh thơi bạn cười
Ai ngờ chống Sĩ Xe lơi
Để cho con Tượng làm nơi chiến trường
Xe rồi cũng phải bị thương
Pháo kia bịn rịn chẳng đường thoát ra
Ngựa Anh bỏ chạy kêu la
Chuột Tàu bịn rịn kéo ra chiến trường
Hết rồi phân nữa chết thương
Sĩ kia kéo xuống hết đường Pháo binh
Mỹ Nga hai gã làm thinh
Ván cờ thí chốt chính mình chết lây
Ván cờ về cuối càng hay
Đứng lên ngồi xuống động lây bàn cờ
Đánh cờ mà thể nằm mơ
Chiếu cho con Tướng mập mờ Pháo binh
Đánh cờ ai lại đánh mình
Bàn cờ lật ngửa thình lình Ngựa bay
Dù ai đánh cờ thật hay
Đến giờ tận thế phanh thây mất hồn ./.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 30 tháng 6, 2012 lúc 6:21 AM
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A058 – Vô Quái Ngại
Tu hành chịu khổ đêm ngày
Để cho tâm thức mỗi ngày mở thêm
Gia công thực hành mỗi đêm
Điển quang khai mở khoét trên bộ đầu
Bạn đạo khắp cả năm châu
Luôn luôn nhớ Bé, Bé đâu bỏ nào
Lắm khi bạn cũng lao đao
Chịu cực chịu khổ bạn nào bỏ tu
Thế gian là một ngục tù
Không tu thì khổ cho dù giàu sang
Bạn tu hiểu rõ hai đàng
Một đàng hướng hạ một đàng tự do
Tự do bạn phải lo tu
Giải thoát một kiếp cho dù khó khăn
Thượng Ngươn cũng sắp kề gần
Phật Tiên Thần Thánh xuống trần dựng xây
Bé vui bé sống hằng ngày
Tâm vô quái ngại chẳng thay đổi lòng
Ngày qua tháng lại vẫn trông
Người tu đạt đạo trong không mà về
Về đây sum họp một nhà
Càn khôn vũ trụ Di Đà dựng khoa
Khoa này khó lắm bạn ơi
Tâm vô quái ngại một lòng trùng tu ./.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012 lúc 7:30 AM
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A059 – Vô Tự Chơn Kinh (Kinh Vô Tự)
Hành trình Phương Tây rõ mỗi ngày
Pháp Lý huyền diệu chuyển tâm ngay
Vô tự chơn kinh hằng đêm luyện
Ngược dòng biển khổ về với Thầy
Đường đời đường đạo tuy hai
Gắng công tu luyện ngày mai rõ tường
Thầy trao tất cả tình thương
Dắt dìu bạn đạo thiên đường rán đi (8)
Tự đi bạn mãi tự đi
Trung tâm sanh lực có thì điển Cha
Cha Trời và Đức Di Đà
Luôn luôn ban điển bạn mà bình an
Lắm khi nước mắt hai hàng
Trời ban sáng suốt hai hàng lệ rơi
Tình thương ban bố bởi Trời
Đêm ngày hành đạo hợp thời thăng hoa

Điển quang khai triển về không
Trung tâm sanh lực bạn đồng lo tu
Điển Trời mới giải tâm mù
Đêm đêm tu luyện thằng mù sáng ra
(16)

Làm người phải biết thứ tha
Tha cho kẻ khác thì ta mới hòa
Lắm khi nước mắt chan hòa
Có khi bạn đạo khóc òa vì thương
Mỗi khi nhớ đến Thầy Lương
Bạn rán tha thứ tình thương chan hòa
Xuống trần cũng bởi một Cha
Mỗi người một tánh chẳng tha chẳng hòa (24)
Tâm Thầy như thể tâm Cha
Thương yêu tha thứ bạn mà rán ghi
Làm người sẵn có từ bi
Người nào cũng có thị phi đầy mình

Huệ tâm khai mở thật thà
Có gì nói nấy vậy mà bạn thương
Cảm thông thiên địa rõ tường
Chơn Kinh Vô Tự bạn thường ra công (40)
Tha thứ bạn sẵn có lòng
Thương yêu tha thứ bạn không mất tiền
Đêm đêm nhớ Phật tham thiền
Nhớ Trời thổn thức giải phiền nội tâm
Làm như những kẻ điếc câm
Ra công niệm Phật bạn tầm đến nơi (46)
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 23 tháng 6, 2012 lúc 12:00 PM

Soi Hồn đúng cách tâm minh
Pháp Luân Thường Chuyển thì tình mới thâm
Tập làm như kẻ điếc câm
Dốc tâm niệm Phật thì thầm bên trong (32)

A060 – Vô Vi và Con Người
Thân người khó được khó toàn thân
Phật Pháp nghe qua cũng có phần
Duyên lành nay ngộ Vô Vi Pháp
Mau về Phật Quốc mà yên thân
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Làm người có được tâm thân
Là do Trời Đất xa gần dựng xây
Duyên may gặp pháp gặp Thầy
Phải lo hành pháp mến Thầy bạn tu
Con người chưa học hết ngu
Tham lam cướp giật đồng xu đồng tiền
Rồi sau lại khổ liên miên
Chịu khổ nhiều cảnh ức niên bảy lần
Bạn đạo khắp chốn xa gần
Thương yêu tha thứ Thánh Thần mới khen
Không nên tập cái thói quen
Thị phi ganh tị ăn quen làm hoài
Có Thần Quỷ Thánh đứng coi
Miệng mà nói xấu tức hôi hám liền
Tâm bạn chẳng được bình yên
Mưu mô cướp giật khùng điên sau này
Làm người quý bạn mến Thầy
Ngày đêm hành pháp tâm thân nhẹ nhàng
Vô Vi Phật Pháp mở mang
Bạn lo niệm Phật phá màn vô minh ./.
Điển của Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 7, 2012 lúc 2:37 PM
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A061 – Chúc Tết Quý 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 Vĩ Kiên
Tết Quý Tỵ 2013 9:00 AM
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A062 – Vô Vi Bí Pháp
Khẩu khẩu tương truyền y bí pháp
Vô Vi y pháp, bất y nhân
Tâm tâm tương ứng khẩu y diệt
Vô vi y thể, pháp y nhân
Quý Thương
Vĩ Kiên
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A063 – Thương Vợ
Trời ban cốt nhục để học tu
Chớ đem tâm thức tự đọa mù
Gia đình ân ban bởi trời đất
Thương yêu tha thứ mới hết ngu
Người tu như thể cây dù
Che mưa che nắng gia đình bình an
Gặp trời nắng hạn chẳng than
Che cho vợ được bình an tháng ngày
Vợ đau nghỉ việc làm ngay (đau nặng)
Mướn thầy bốc thuốc để ngay đầu giường
Cơm canh đầy đủ mới thương
Nhắc vợ uống thuốc vết thương mới lành
Thương vợ cầu nguyện điển thanh
Đêm ngày niệm Phật cầu lành cho qua
Thương vợ tâm phải thật thà
Có gì nói nấy vậy mà vợ thương
Nhắc vợ giục tiến thiên đường
Thực hành chơn pháp rõ tường tà chơn
Thương vợ gánh nghiệp chẳng sờn
Dù cho khổ cực chẳng hờn chẳng than
Vợ chồng ý thức mở mang
Bên Trên có sẵn niềm an Phật Trời
Thương vợ hai chử để đời
Thương Bà tôi mới bỏ đời đi tu ./.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 29 Tháng 6, 2012 Lúc 7:52 AM
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A064 – Từ Bi (Bài 3)
Cha Trời tận độ đám con thơ
Khó khổ không than vẫn dại khờ
Trong không mà có nguyên chơn lý
Đau khổ nhìn con mới xuống thơ.
Đã tu sao lại còn khờ
Không lo hành pháp từng giờ trôi đi
Người tu tận dụng từ bi
Không nên cấu xé thị phi khắp cùng
Thầy thương mới bàn việc chung
Một nhóm nho nhỏ phải cùng thương yêu
Tha thứ bạn mới học nhiều
Biển yêu Thượng Đế bao nhiêu ban liền
Người tu ít bạc ít tiền
Rán mà hành pháp tu thiền tiến lên
Càn khôn vũ trụ vang rền
Ban mà thanh điển bạn bền bỉ tu
Người tu rán học chử ngu
Đừng mà khôn quá thì tu chẳng thành
Càn khôn vũ trụ điển thanh
Sanh sanh hóa hóa như tranh họa bày
Nói nhiều tổn sức chẳng hay
Câm mồm niệm Phật lời Thầy nhớ ghi
Rốt rồi chỉ có từ bi
Hòa vào thanh điển bạn thì hết tham.
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 4 tháng 2, 2013
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A065 – Vô Minh
Các con ung dung chửi rủa người
Để cho hàng xóm mặc cười tươi
Chẳng hay mắc kẹt tâm chưa thức
Hồn ai nấy giữ mới nên người
Thầy thương nhắc nhở cho vui
Chớ đâu Thầy dám đi cười tụi con
Chẳng qua thể xác hao mòn
Tâm làm thân chịu phần hồn đoạ ly
Ở đời phải biết Từ Bi
Lở tu mắc kẹt lấy Bi ra dùng
Không như những kẽ bị khùng
Nói năng không đúng không dùng được đâu
Tất cả cũng bởi cái đầu
Không lo hành pháp cái đầu bất minh
Nói năng không đúng hại mình
Điển quang hướng hạ tự mình loạn luân
Từ nay rán hạ Pháp Luân
Cho tâm minh mẫn mới thuần lý chơn
Không nên so sánh thua hơn
Để tâm thanh tịnh tâm chơn phản hồi
Làm sai trả quả bị nhồi
Hạ tầng công tác bồi hồi bất minh
Điển quang sáng rọi chơn linh
Trời ban sáng suốt tự mình bước vô
Chúc bạn rán niệm Nam Mô
Hồn lìa thể xác bước vô thanh đài
Nam Mô Phật Tổ Như Lai
Độ cho thoát nạn tương lai an nhàn.
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận điển ngày 4 tháng 6, năm 2013
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A066 – Đại Hội 2013
Vĩ Kiên tận độ bấy lâu nay
Điển quang phục vụ đêm lẫn ngày
Hùng Vĩ Giao Liên ngày hội ngộ
Tình Thương Huynh Đệ mãi vui say
Cha Trời ban điển đêm ngày
Dắt dìu bạn đạo cùng Thầy tiến tu
Dù cho chẳng có tiền xu
Tận tâm phục vụ người tu cảm hòa (8)
Cùng trong nguyên lý một nhà
Có Trời có Phật thật là thương yêu
Bạn đạo thương nhớ bao nhiêu
Lòng tôi cũng vậy thương yêu nhớ hoài
Ngày xưa mở hội (ĐH) bạn coi
Ngày nay bạn đạo tự noi gương làm
Mọi người dứt bỏ tánh tham
Cùng chung xây dựng hội đàm vui say (16)
Để tâm thanh tịnh nghe Thầy
Rán mà tu sửa lòng nầy mới vui
Ngày đêm thanh tịnh rèn trui
Tự tu tự tiến cảm vui thanh nhàn
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn
Điển Trời thanh nhẹ ân ban khắp cùng
Cùng nhau gánh vác việc chung
Có Thầy trợ điển khắp cùng năm châu (24)
Điển quang khai mở bộ đầu
Biết mình biết họ hợp mầu thiên cơ
Nhớ bạn chuyển ít vần thơ
Tình Thương Huynh Đệ chẳng giờ nào phai
Tình thương Trời Phật ban hoài
Nhắc đi nhắc lại chẳng ngoài việc tu
Mở mang bộ óc bớt ngu
Siêng năng hành pháp trùng tu hoài hoài (32)

Bên trong chẳng có bề ngoài
Tha tâm cầu Phật bên ngoài đạo hư
Đến đây nhớ đến Ông Tư
Nhắc mà các bạn làm như Phật mà
Thành tâm chấn niệm Di Đà
Lục tâm khai mở bạn mà về trên
Càn khôn vũ trụ lập nên
Cho bạn tu học làm nên thánh hiền (40)
Vô Vi một pháp tu thiền
Thân tâm an lạc bạn liền tiến xa
Ở đời có mẹ có cha
Anh em bầu bạn thương mà giúp nhau
Người lành giúp kẻ ốm đau
Người tu giúp kẻ hồi đầu chưa tu
Thiện duyên bạn đạo ngao du
Du thuyền an lạc chu du khắp cùng (48)
Chúc cho bạn đạo hưởng chung
Tình thương ban bố nên cùng dựng xây
Thương bạn Thầy xuống thơ đây
Hữu duyên bạn đạo cùng Thầy lo xong
Chúc cho tất cả một lòng
Thương yêu tha thứ cỏi không bạn về
Thiên Đàng là cỏi Hương Quê
Bỏ mê hướng thượng bạn về bên Tôi (56)
Quý thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 1 tháng 11, 2012 lúc 12:30 PM
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A067 – Vĩ Kiên Tận Độ
Càn khôn vũ trụ quy nhứt thống
Khó khổ không than độ Đại Đồng
Chơn linh phát triển trong trật tự
Xuống thế lập Ngôi trở về không
Người tu một việc cho xong
Không đây, mai đó sợi lông chẳng còn
Xuống thế Hồn-Vía học khôn
Đêm ngày hành đạo sống còn con ơi
Sống còn cũng bởi Cha Trời
An nhiên tự tại suốt đời vì ai?
Ngày đêm hành pháp chẳng sai
Làm ba cái pháp làm hoài con ơi
Vĩ Kiên tận độ có Trời
Ban mà linh điển chọn nơi sống còn
Tình thương ban bố mõi mòn
Chờ con thức tỉnh lòng Thầy mới vui
Trước là thân xác rèn trui
Lưu thanh khử trược con vui hơn người
Mặt mày hớn hở tươi cười
Sống lâu trăm tuổi hơn người Thầy xưa
Đến nay con đã hiểu chưa?
Tâm viên ý mã chẳng vừa lòng ai
Hai là luyện được Thánh Thai
Ngày đêm niệm Phật chẳng sai lời Thầy
Thương trò Thầy xuống thơ nầy
Con mà hiểu được tâm Thầy ra sao?
Chịu cay, chịu đắng đã bao
Chan cơm nước mắt con nào biết chi!
Thượng Đế nhắc nhở Từ Bi
Nhắc con tu tiến tự đi về nguồn
Quý Thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 29 tháng 10, 2013 lúc 5:24 PM
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A068 – Thơ Chúc Tân Niên 2014
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.
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. (4)
Một năm tu niệm nhớ Trời
Ân ban thanh điển bạn thời khó quên
Ơn cha nghĩa mẹ tạo nên
Công năng dạy dổ bạn nên con người (8)
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 (12)
Đầu năm thế giới bạc bàn
"Không Còn Lưu Luyến" mở màn Thượng Ngươn
Rồi đây bạn đạo dẫn đường
Cho mà thế giới noi gương nhẫn hòa (16)
Cuối năm thế giới can qua
Chiến tranh xứ xứ vậy mà tu mau
Người tu hạnh đức đứng đầu
Chưa tu thì hãy hồi đầu mau tu (20)
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. (24)
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Nhận ngày 31 Tháng 12, 2013 lúc 12 giờ khuya

A069 – Thơ Chúc Tết Giáp Ngọ 2014
Quý bạn đạo thân thương,
Hôm nay là ngày mồng một Tết Việt Nam. Một năm con Rắn đã trôi qua và năm con Ngựa bước lại. Năm
mới tôi kính chúc quý bạn thân tâm an lạc.
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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 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.
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
Giử tâm thanh tịnh cho dù khó khan (8)
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 rán công đi
Ngày đêm hành pháp mới thì nên thân

(16)

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. (24)
Quý thương,
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Tết Giáp Ngọ năm 2014
Ngày 01 tháng 02 năm 2014
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A070 – 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 linh quang đại từ đại bi mà ban bố cho
nhơn loại khắp quả địa cầu này.
Linh quang thanh bạch Đấng Tối Cao
Dắt dìu nhơn loại từ hồi nào
Bạch Y Huynh Đệ cùng gánh vác
Thượng Ngươn Thánh Đức đời sống cao (4)
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 (8)
Bạn Đạo ý thức làm lành
Ngày đêm tu luyện, luyện thành thánh thai
Mười ngày chín tháng dủa mài
Điển quang thanh nhẹ hình hài chơn như (12)
Ba năm nhủ bộ chẳng dư
Cửu niên diện bích Phật từ phát quang
Địa ngục cho đến Thiên Đàng
Bạn đều hiểu rỏ một tràng thiên cơ (16)
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 (20)
Điển quang thanh nhẹ trong ngoài
Thế Thiên hành đạo mãi noi gương làm
Bạch Y Huynh Đệ chẳng tham
Dốc tâm hành đạo cỏi phàm dựa nương (24)
Một lòng thẳng tiến Thiên Đường
Dắt dìu bá tánh thẳng đường Bồng Lai
Tự tu tự tiến dủa mài
Hy sinh vì đạo chẳng sai chút nào (28)
Dẫn dắt nhơn loại bước vào
Thượng Ngươn Thánh Đức tự hào quang vinh. (30)
Kính Bái,
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
Tháng 2, Năm 2014

A071 – Ông Tám Vô Vi
Ông ngồi sen tọa về phương Đông
Tám ngàn bốn vạn pháp quy không
Vô Vi một pháp cho tất cả
Vi diệu ban rao sắp thành công
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Người tu quyết phải một lòng
Trong không mà có dụng công mới mầu
Các con thường nghỉ trên đầu
Càn khôn vũ trụ điển mầu phát quang
Anh em bạn đạo chung đàng
Quyết về với Phật hai hàng chẳng đi
Một lòng chọn pháp Vô Vi
Thì là một pháp mình đi mới mầu
Bạn đạo cùng cảnh cùng tầu
Con tầu không bến biết đâu vận tìm
Người tu nhắm mắt lim dim
Để hồn nó xuất mà tìm Phật tâm
Phật tâm thì chẳng sai lầm
Một đường thẳng tiến mà tầm về trên
Hôm nay Thiền Đường lập nên
Các con thấy được mà bền bỉ tu
Quý thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
14 Tháng 4, 2014
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A072 – Chung Vui Hạnh Ngộ
Thấm thoát thời gian đã trôi mau
Di chúc Thầy trao vẫn nhiệm mầu
Xuân qua Thu lại mau phát triển
Điển quang thanh nhẹ trụ đỉnh đầu
Thầy ban tất cả Ni Châu
Hể tu thì được trên đầu phát quang
Người tu đứng đắn đàng hoàng
Tối ngày hành pháp vào hàng Thượng Căn
Ngày đêm chẳng nói lăng nhăng
Để cho điển tụ mà thăng Thiên Đàng
Vài lời nhắc nhở ân ban
Độ cho bạn đạo khôn càn quy ngôi
Rồi đây bạn lại gần tôi
Điển trời thanh nhẹ lòng tôi cảm hòa
Tình thương huynh đệ một nhà
Vĩ Kiên tận độ mới là thương yêu
Bạn thương ông Tám bao nhiêu
Lòng tôi cũng vậy thương yêu bạn hoài
Dứt nghiệp tiến hóa mà coi
Điển quang Trời Phật bạn đòi bấy nhiêu
Có thiền có điển thương yêu
Chung vui hạnh ngộ đôi điều nhủ khuyên
Khuyên bạn sớm tối thực hành
Công phu công quả cỏi thanh mau về
Quý thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
18 Tháng 4, 2014
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A073 – Ác Ôn
Ác ôn không hiểu lý sanh tồn
Thực hành chơn pháp lại ác ôn
Thật tâm không có hành đâu tới
Hại người hại bạn hại tâm thân (4)
Hôm nay nói chuyện xa gần
Cũng trong bạn đạo người thân một nhà
Nhiều bạn không được thật thà
Mưu mô hại bạn để mà phì thân (8)
Tánh nết của kẻ tiện bần
Khinh khi bạn đạo tôi cần nói ra
Sau nầy hồn đọa thây ma
Địa ngục thẳng xuống lòng tà mới hay (12)
Xưa giờ tôi xuống thơ đây
Mấy kẻ tin được điển Thầy Vĩ Kiên
Thương bạn gắng công tu thiền
Nhớ Trời tưởng Phật bạn liền bên tôi (16)
Bạn đạo có nhớ đến tôi
Bao năm chung sống điển tôi chan hòa
Thương bạn như kẻ một nhà
Hôm nay xuống điển vậy mà nhủ khuyên (20)
Đi rồi đến lúc đủ duyên
Tôi đà trở lại hàn huyên bạn mà
Nhắc bạn tưởng đấng Di Đà
Ngày đêm niệm Phật vậy mà tôi thương (24)
Tu rồi mở tánh yêu thương
Thương yêu tha thứ họ Lương bạn gần
Hôm nay điển được phân thân
Đến mà Bạch Sĩ bút thần chép ghi (28
Người nào tâm tánh đa nghi
E rằng không được gần tôi sau nầy
Điển Trời thanh nhẹ giăng mây
Trở về Thiên Cảnh hẹn ngày tái sanh (32)
Quý thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Ngày 30 tháng 04 năm 2014
Tái bút:
Không tu không hiểu lý sanh tồn
Ác ôn động loạn lại làm khôn
Thật tâm không có hành đâu tới
Hại người hại bạn hại càn khôn

A074 – Chiến Tranh Nguyên Tử
Người tu chỉ biết lo tu
Ngày đêm hành pháp giải mù nội tâm
Cơ duyên biết đạo bớt lầm
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Biết 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 giác hồi đầu
Thiên cơ biến chuyển cả bầu trời Nam
Chiến tranh đại loạn tham lam
Bày mưu cướp giựt không sao tránh rồi
Nhắc bạn dứt khoát cho rồi
Mau tu kẻo trễ phản hồi chơn như.
Quý Thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Nhận ngày 10 tháng 3, 2014
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A075 – Vô Vi Giáo Chủ
Vô Vi một pháp chẳng trau dồi
Vi phạm thiên điều chớ trách tôi
Giáo khuyên bạn đạo mau thức tỉnh
Chủ trương hành đạo mới về ngôi
Hôm nay tôi có vài lời khuyên nhủ các bạn. Làm người ai cũng ham sống, sợ chết, cái gì cũng muốn hơn
người. Mình là người tu thì nên đơn giản mọi thứ để có thời gian quý báu mà hành pháp. Lở các bạn
không kịp, mà hội Long Hoa đang nhộn nhịp Thần Thánh Tiên Phật phê chuẩn người tu.
Các bạn phải ý thức điều tôi muốn nói. Các bạn cứ ôm những thứ giả ở trần gian mà quên đi cái cỏi
không thanh nhẹ bên trên. Quyền tu sửa thì do các bạn, mà cái chủ quyền phán xét thì lại không do các
bạn mà là cái quyền chủ quyết của Đấng Toàn Năng. Các bạn nghe lời tôi mà đơn giản để tu tiến, rồi các
bạn sẽ thấy thân tâm thanh nhẹ hơn.
Thân tâm thanh nhẹ khỏi lo phiền
Ngày đêm hành pháp sống bình yên
Thương yêu tha thứ tâm nhẹ tiến
Đơn giản sống đời như Phật Tiên
Có tu bạn sống an nhiên
Ngày đêm niệm Phật không tiền cũng vui
Tham lam hồn vía chôn vùi
Địa ngục mở cửa là chui vô liền
Hành ba cái pháp triền miên
Trong không mà có bạn liền bên tôi
Sống trong Trời đất có ngôi
Bạn đừng lầm tưởng là tôi chết rồi
Chết rồi mà vẫn có ngôi
Lo cho Trời đất bạn tôi nhẫn hòa
Sống trong thế giới một cha
“Nhẫn Hòa” hai chử bạn tha thứ liền
Bạn vui bạn sống bình yên
Ngày đêm tu tiến chẳng phiền một ai
Điển Đức Thầy Vĩ Kiên
31 Tháng 5, 2014
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A076 – Vạn Sự Tại Tâm
Tại sao phải hành pháp mỗi ngày? Thân trược, ý trược. Các bạn ăn uống, bài tiết, nhưng vẫn còn trược.
Ô trược từ ý nghĩ cho tới hành động cho nên các bạn phải gia công hành cái pháp nầy đi, càng nhiều càng
tốt.
Khử trược lưu thanh, không có khó đâu! Đang làm việc, các bạn cũng thở được mà, không có ỷ lại.
Ỷ lại thân tâm bất ôn hòa
Ý nghĩ động loạn chẳng thứ tha
Thực hành chơn pháp ngày ngày tiến
Nhớ Trời tưởng Phật tánh thật thà
Thật thà mới chứng đạo ca
Hành trong trật tự nhớ Cha điển hòa
Thương yêu tha thứ trong ta
Cùng chung giải thoát tâm tà hết mê
Xưa kia tôi đã trọn thề
Tử vì mối Đạo khen chê chẳng màng
Xưa kia chơn Pháp Hậu ban
Ngày nay ông Tám chỉ đường bạn đi
Người tu phải có tâm bi
Suốt ngày hành pháp từ bi độ đời
Độ cho thân xác thảnh thơi
Độ cho hồn vía về Trời hết mê.
Điển của Đức Vĩ Kiên
Ngày 17 tháng 7 năm 2014 lúc 1:00 giờ trưa

82

A077 – Phản Hồi Chơn Như
Xưa giờ tôi xuống thơ đây
Bạn đừng lầm tưởng là tôi chết rồi
Tình thương chan chứa bạn tôi
Tình thương Trời Phật phản hồi chơn như
Ngày xưa học Đức Ông Tư
Ngày nay niệm Phật tâm từ Pháp ban
Long Hoa bạn đạo bạc bàn
Long Vân xoay chuyển khôn càn khó yên
Tịnh tâm bạn mãi tu thiền
Có Trời có Phật bạn liền có nhau
“Không Còn Lưu Luyến” mở đầu
Đại Hội khai mở “Pháp Mầu” chuyển tâm
Ba ngày ăn Tết âm thầm
“Không kèn không trống tự tầm đến nơi”
Tu hành phải nhớ ơn Trời
Ăn năn sám hối một đời làm xong (16)

(4)

(8)

(12)

Pháp Luân Thường Chuyển một vòng
Nhâm Đốc khai mở cỏi không mà về
Ông Tư, Ông Tám trọn thề
Tử vì Thiên Đạo nặng nề bạn ơi! (20)
Tình thương ban bố Phật Trời
Tình thương Huynh Đệ đời đời hòa thương
Vô Vi Phật Pháp mở đường
Hành trong trật tự tình thương chan hòa (24)
Đêm ngày nhớ Đấng Di Đà
Âm thầm niệm Phật vậy mà khó quên
Điển Hồn sáng lạng vững bền
Tự tu tự tiến không còn si mê (28)
Xưa kia đã trọn lời thề
Trở về với bạn, bạn về bên tôi
Bạn, Tôi cùng Đức Ông Tư
Khai mà mối Đạo, Phật từ khắp nơi (32)
Trở về Thiên Quốc chầu Trời
Lục tâm khai mở đời đời dựng xây.

(34)

Điển của Đức Vĩ Kiên
Ngày 17 tháng 7 năm 2014
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A078 – Tu Đến Cùng
Mây Trời ngủ sắc vận chuyển xoay
Nhớ đến đàn con dạ bầy nhầy
Long Hoa người về xây đất Việt
Tu hành tinh tấn để gần Thầy
Gần Thầy luồng điển vui lây
An tâm tu tiến những ngày bình an
Vĩ Kiên ban pháp bạc bàn
Nhắn mà bạn đạo khôn càn chuyển xoay
Hôm nay tôi xuống thơ đây
Chẳng ngoài công việc nhắc bạn tiến tu
Dù cho chẳng bạc chẳng xu
Anh em bạn đạo phải tu đến cùng
Rồi sau bạn sống ung dung
Ra vô tự tại khắp cùng càn khôn
Thầy nay nhắc nhở các con
Lo mà tu gấp không còn thời gian
Âm Ba thúc giục bạc bàn
Thiên Cơ chuyển biến một màn từ đây
Chúc bạn tu tiến ngày ngày
Có tôi bên cạnh giúp ngay điển hòa
Rồi đây bạn sống một nhà
Càn khôn vũ trụ một Cha an hòa.
Quý thương,
Điển Đức Vĩ Kiên
Ngày 14 tháng 7 năm 2014 lúc 3:06 chiều
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A079 – Thân Pháp Tâm Pháp
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, Apr/28/2016
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Điển Thơ Của Đức Bồ Tát Di Lạc
Xuân Quý Tỵ
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 hưỡng 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 cỏi hạ Tam Thanh hưỡng nhàn.
Điển Thầy xuống nhà nhà hưỡng 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 hưỡng trọn dân mình vui xuân.
Điển Đức Di Lạc
01 Tháng 1, 2013
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Di Lạc Thiên Tôn
Hội Long Hoa tưng bừng chớm mở
Đồng tâm truyền bài vở Vô Vi
Tiên Phật xuống thế cũng vì
Phật Trời mở hội Vô Vi ban truyền
Vì lẻ đó cơ duyên đã đến
Nên Phật Trời dụng đến các con
Thiên tiên Phật ngự trên non
Cũng đành xuống thế giúp con kỳ nầy

(4)

(8)

Đức Phật Thầy ra tay đánh trước
Đánh mà không có đánh chi đâu
Các con trụ điển bộ đầu
Giúp Trời hành Đạo điển mầu chuyển xoay

(12)

Thầy ban ơn con thơ xuống điển
Giúp các con đạt được tánh không
Vô Vi thế giới cộng đồng
Cùng chung xây dựng Hội Đồng Phật Tiên

(16)

Di ngôn Thầy đã trao bạn hiền
Lạc an thế giới sống bình yên
Thiên đàng cỏi thượng mau tiến bước
Tôn sư trở lại chốn Phật Tiên (20)
Đức Phật Di Lạc Thiên Tôn
27 Tháng 4, 2014
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Điển Thơ Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Con Ơi
Giáng trần con đã khổ rồi!
Mẹ ban ân điển con thời lo tu
Chớ nên suy nghĩ tiền xu
Phiền lòng không thoát lại ngu tại trần (4)
Con ơi! Tạm mượn nghĩa ân
Giữ phần thanh sạch cao tầng tự đi
Lời Mẹ con khắc con ghi
Hướng về thực chất con thì đạt thông (8)
Hồn con tại thế lòng vòng
Thực hành chơn pháp khai tòng thiên cơ
Rồi đây cũng phải đến giờ
Hồn con tiến hóa bơ vơ một mình! (12)
Cha ban sắp đặt hành trình
Con tu con tiến con tinh hơn người
Con ơi! Con mở nụ cười
Người người hoan lạc rưới tươi lòng Già (16)
Thương yêu con phải thật thà
Bình tâm học hỏi chan hòa tình thương
Con ơi! Cố gắng tạo gương
Tâm con hướng thượng yêu thương muôn loài (20)
Chớ nên học hỏi đua đòi
Dẹp phần tranh chấp tự coi thấp mình
Con là vũ trụ nguyên linh
Sửa mình tiến hóa hành trình Cha ban (24)
Tâm con thực hiện vui bàn
Mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm
Con ơi! Chơn lý diệu thâm
Tình Cha tình Mẹ tình thâm đạo đời (28)
Luật ban chỉ có Cha Trời
Tâm con thức giác đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Mẹ thương, Mẹ quý, con thay Mẹ hiền (32)
Tại trần con đã tạo duyên
Giữ niềm thanh tịnh vượt xuyên thế tình
Việt Nam đất nước địa linh
Con sanh nơi đó con trình với Cha (36)
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Thiên cơ khai triển dọn nhà
Quét phần gian ác dạy hòa nhẫn thêm
Con ơi! Nhập định đêm đêm
Con mong sớm dứt, tạo niềm thương yêu (40)
Con ơi! Mẹ nhớ con nhiều
Con yêu nhơn loại, con chìu thế sanh
Con ơi! Con phải thực hành
Trong con có sẵn ngọn ngành thực hư (44)
Con tu tiến hóa như người
Hướng về thiện nghiệp tươi cười nở hoa
Con tu mến cảm tình Cha
Mẹ hiền hỗ trợ con hòa tiến lên (48)
Vía hồn tái ngộ vững bền
Con tu con đắc con quên chuyện đời
Thành tâm tự giữ thanh lời
Yêu thương tha thứ đời đời dựng xây (52)
Con ơi! Con nguyện theo Thầy
Dù cho bỏ xác vẫn say đạo mùi
Con ơi! Thực hiện rèn trui
Bền lòng nhịn nhục an vui tâm hồn (56)
Ðiển thanh chuyển hóa như cồn
Pháp Luân Thường Chuyển trợ hồn con tu
Thực hành giải tỏa mê mù
Nghiệp trần đeo đuổi con tu con hòa (60)
Lần lần tự bỏ tự xa
Tâm con thanh nhẹ vượt qua khổ nàn
Thế gian cho đến Thiên Ðàng
Do con tự chọn khai màn đạo tâm (64)
Con ơi! Siêu lý diệu thâm
Chỉ đường dẫn lối con tầm con đi
Cảnh đời là bãi trường thi
Giúp con tiến hóa con thì nhẫn tu (68)
Mắt đời lường gạt tạo ngu
Tâm đời cũng vậy chẳng tu chẳng hòa
Tu hành con phải thật thà
Hướng về bến giác chan hòa tình thương (72)
Con ơi! Mẹ lại khóc thương
Nhớ con giây phút có đường không đi!
Tâm con vẫn ngại vẫn nghi
Không lo thực hiện chẳng thi được nào (76)
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Con ơi! Lệ chảy tuôn trào
Mong con thức giác bước vào càn khôn
Thầy con xem xét phần hồn
Vẫn than cùng Mẹ: tâm con chẳng hòa! (80)
Thầy con cực nhọc thiết tha
Thâu đêm tu luyện độ tha tại trần
Con thương Cha Mẹ một phần
Thương Thầy gánh vác giải lần nghiệp tâm (84)
Lệ rơi! Người đã khóc thầm
Vì con Thầy khổ phải tầm đến nơi
Chìu con ở khắp góc trời
Khuyên con từ bỏ những lời tham sân (88)
Thực hành chánh pháp góp phần
Không nghe ma quỷ tạo phần trược ô
Thầy con thực hiện Nam Mô
Giúp con tiến hóa dẹp mồ nội tâm (92)
Giải bày nguyên lý siêu âm
Giúp con học hỏi giữ tâm thanh hòa
Sánh bằng nguyên lý tình Cha
Dạy con tháo gỡ hiểu xa đạt gần (96)
Mẹ thương Mẹ khóc bao lần!
Mong con sám hối khai tầng pháp quang
Ðến đây Mẹ tạm ngưng bàn
Mong con thức giác khai màn đạo tâm (100)
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Bên trên Cha Mẹ đang tầm
Chờ con thức giác duyên thâm trở về. (102)
Lương Sĩ Hằng
Montréal, 16 tháng 07, 1987
Tiếp điển của Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
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Điển Thơ Của Đức Đỗ Thuần Hậu
Bảo Tạng Chơn Linh (Bài 1)
Bảo pháp Thầy trao thật đơn sơ
Tạng kinh Vô Tự vẫn sờ sờ
Chơn như giấu tại nơi địa phủ
Linh tánh mất lần trở dại khờ
Mượn cây thần bút họa thơ
Chuyển lời minh tịnh từng giờ dạy khuyên
Tại vì Trờì Phật ban duyên
Thầy trò gặp gỡ mới truyền đạo cao
Cơ duyên Thượng Đế đã trao
Truyền ban sắc lệnh bạn nào nghe theo
Gặp đời tạo khổ đói nghèo
Vấn vương đạo pháp mà gieo gương lành
Thầy trò sẵn gặp đỉển thanh
Tự khai mở lấy chẳng dành của ai
Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu
24 Tháng 9, 2013
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Bảo Tạng Chơn Linh (Bài 2)
Bảo vệ chơn pháp Thầy đã trao
Tạng Như Hồn Vía ngự Hồng Đào
Chơn Linh sáng tỏa miền Nam Việt
Linh tánh đủ đầy hết tổn hao.
Đỗ khoa thi mới biết chánh tà
Thuần dương chơn điển hết quỷ ma
Hậu lai trần thế ban chơn pháp
Thượng Ngươn Chơn Pháp được ban ra
Người tu phải biết chánh tà
Không đi đây đó rước tà vào thân
Nguyện tu để góp một phần
Thượng Ngươn Thánh Đức cũng gần kề bên
Ông Tư, ông Tám lập nên
Có Trời, có Phật hai bên hộ phò
Thầy Tổ rồi đến học trò
Chăm lo hành pháp cùng lo việc Trời
Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu
19 Tháng 10, 2013
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Bảo Tạng Chơn Linh (Bài 3)
Ông ngồi sen tọa lý chưa thông
Tư vấn chuyện đời mãi ngóng trông
Bảo Giang Thiên Tử đâu không thấy
Tạng kinh vô tự để ngoài tròng (cười)
Chơn như phải giử mà tu tiến
Linh điển của Trời thở mới thông (PLTC)
Lục Tự Di Đà thường chánh niệm
Hồn vía tương hội trở về không
Người tu nói chuyện ba đồng (bậy bạ)
Tâm thân bất ổn không thông chút nào
Các con lo chuyển trở vào
Mà lo tu niệm chổ nào cũng thông
Hồn là cái chủ nhơn ông
Thân là cái vía không thông chẳng về
Làm người ai cũng ham mê
Rước toàn chuyện bậy làm mê vía hồn
Ông Tư dạy con biết khôn
Lo tu con được vía hồn tương thông
Điển Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu
04 Tháng 5, 2014
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Điển Thơ Của Đức Phật Thầy Tây An
Thơ Chúc Tết Nhâm Thìn
Vui xuân Nhâm Thìn tuy ngắn ngủi
Trăm họ đều vui buổi hạ đời
Lão nay xin chuyển vài lời (P.T.T.A)
Chúc cho bá tánh đời đời an vui
Xuân sắp tới trăm nhà an đâu chẳng
Vui thì vui cũng chẳng được bao lâu
Thế giới chinh chiến nhức đầu
Anh em bầu bạn phải mau tu hành
Trước khuyên nhủ bạn X mau lập chí
Để mai sau khổ bỉ hết đáo còn
Bao nhiêu công việc dập dồn
Cũng là thử trí sanh tồn tu thân
Bao nhiêu việc thiên thần cùng gánh vác
Điển ơn trên có khác nào điển Cha
Bạch Y Huynh Đệ một nhà
Cùng thầy cùng tổ Phật Đà triển khai
Tết Nguyên Đán cành mai nào nở rộ
Hội tình người ta độ kẻ chơn tu
Quyên tiền, quyên bạc có ngu
Thành công mai hưởng thiên thu vẫn còn
Vui xuân đến mỏi mòn bao năm đợi
Thầy trò xưa nguyện chúc phúc cho nhau
Một đời rán sức nhồi trau
Vàng kia mãi luyện chì thau chẳng còn ./.
Quý mến,
Đức Phật Thầy Tây An
31 Tháng 12, 2011
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Nhẫn
Vầng trăng tỏa sáng ánh hào quang
Tịnh tâm tu tiến thẳng Thiên Đàng
Cửu niên diện bích nan tao ngộ
Trùng trùng sống động chẳng thở than
Nhẫn
Nhẫn cho xong một lòng tu tiến
Nhẫn trong lòng phát triển điển quang
Nhẫn nhịn để tiến Thiên Đàng
Nhẫn trong thanh tịnh hợp màn Thiên Cơ (4)
Nhẫn từ bé ấu thơ đã nhẫn
Nhẫn khóc ròng hỏi nhẫn ở đâu
Nhẫn kia cũng tự cái đầu
Nhẫn nhịn một chút người đâu chê mình (8)
Nhẫn cũng bởi thân mình dơ bẩn
Nhẫn tại vì không cẩn trể đò
Nhẫn còn cái tánh so đo
Nhẫn kia bỏ xó, thêm to tâm phàm (12)
Nhẫn kiến thức không làm nhơ tổn
Nhẫn cho rồi cho ổn nội tâm
Nhẫn nhục không phải là lầm
Nhẫn là nhẫn nhịn âm thầm lo tu (16)
Nhẫn không phải chịu ngu mới nhẫn
Nhẫn là để mình ẩn tu thân
Nhẫn nhục không phải một lần
Nhẫn nhịn ít nói ngàn lần hơn khôn (20)
Nhẫn soi tâm không còn nhơ bẩn
Nhẫn trong lòng cẩn thận từng câu
Nhẫn nhịn không phải thua đâu
Nhẫn cho ánh sáng trên đầu phát quang (24)
Nhẫn tu tâm Thiên Đàng mới đến
Nhẫn càng nhiều bạn mến nhiều hơn
Nhẫn cho linh điển kết đơn
Nhẫn khai trí tuệ hơn người không tu (28)
Nhẫn với hòa cho dù tới chết
Nhẫn càng lâu tánh nết càng xinh
Nhẫn không cũng tại chính mình
Nhẫn nhịn Phật dạy trong kinh lâu rồi (32)
Nhẫn đến nổi Ngôi Vàng bỏ lại
Nhẫn ngồi thiền tâm Phật phát quang
Nhẫn tu giục tiến Thiên Đàng
Nhẫn lâu mới hiểu lòng Nàng ra sao! (36)
Nhẫn nhịn Nàng từ bao năm trước
Nhẫn đến nay đã được lòng Trời
Nhẫn tu mới tiến bạn ơi
Nhẫn nhịn càng tiến càng vơi nổi sầu (40)
Nhẫn thấy rắn không đầu bại hoại
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Nhẫn cầu Trời Cộng loại trừ khai
Nhẫn nhìn đến một tương lai
Nhẫn lâu mới được Như Lai hộ trì (44)
Nhẫn mới được Diêu Trì Kim Mẫu
Nhẫn càng sâu Mẫu mến Mẫu thương
Nhẫn nhục thẳng tiến Thiên Đường
Nhẫn nhịn bạn đạo, nhẫn nhường người tu (48)
Nhẫn cho được ngao du Thiên Cảnh
Nhẫn càng lâu được đảnh lể Trời
Nhẫn rồi mới có vị ngôi
Nhẫn lâu mới được đứng ngồi tòa sen (52)
Nhẫn không phải để người khen tốt
Nhẫn để mà học dốt học ngu
Nhẫn là nhẫn nhịn kẻ thù
Nhẫn rồi mới thấy kẻ thù là ta (56)
Nhẫn nhịn lâu Di Đà ban thưởng
Nhẫn càng lâu càng hưởng điển quang
Nhẫn tu trở lại Thiên Đàng
Nhẫn tâm hại bạn Thiên Đàng khó lên (60)
Nhẫn nhịn cho hai bên hòa nhã
Nhẫn càng nhiều cái ngã bé đi
Nhẫn nầy là nhẫn Từ Bi
Nhẫn nhục học hỏi mà đi về Trời (64)
Nhẫn nhịn bớt đôi lời to nhỏ
Nhẫn càng lâu mới bớt cái ta
Nhẫn cho tất cả một nhà
Nhẫn nhịn tất cả mới là người tu (68)
08/19/2013
Rằm Tháng 7 (Vu Lan)
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Nhiệm Vụ Của Người Tu Vô Vi
Phật Tiên trở lại chốn ta bà
Thầy tu cổi áo quyết không tha
Tây phương huyền bí trao tâm pháp
An tâm chiến trận chẳng lo xa
Thầy nhắc nhở sống còn tu gấp
Con thiếu tu điển thấp khó vô
Long Hoa Đại Hội con ơi
Thượng Tiên mới được Cha mời vô trong
Nhắc các con một lòng hướng thượng
Tu hết ga đựơc thưởng điển quang
Từ nay tâm tính đàng hoàng
Ngày đêm niệm Phật để hoàn “Chơn Như”
Nhiệm vụ đó ông Tư đã nhắc
Người Vô Vi một mặt tu thân
Chơn Như là điển chơn thần
Ngày đêm khai thác mới gần điển Cha
Điển của Trời ta bà sẵn có
Người chơn tu dòm ngó vào trong
Suốt ngày ôm ấp trong lòng
Nam mô thường niệm mới hòng thoát ra
Độ mình trước, ta bà mới độ
Mình chưa xong thì độ được ai
Ngày đêm tu niệm miệt mài
Có công hành pháp Như Lai cũng kề
Thương các con vỗ về Thầy nhắc
Các con tu được chắc ngày về
Thiên Tiên là chốn hương quê
Ngày đêm tu niệm chắc về được trên
Điển Đức Phật Thầy Tây An
Ngày 29 tháng 3 năm 2014, giờ Ngọ
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Điển Thơ Của Đức Huỳnh Giáo Chủ
Thơ Chúc Tết Giáp Ngọ 2014
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 (4)
=*=*=
Nhớ năm xưa khi còn tại thế, Thầy thường khuyên nhủ bổn đạo gia công niệm Phật để trở nên 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 vẩn thường nhớ mẹ
Thầy khuyên con nay mau bước lẹ
Vượt bỉ ngạn con sẽ về trên (8)
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 nghỉ sao? (12)
Đức Tứ Ân ta nào quên đặng
Vì tình thương có sẳn trong lòng
Nay bổn đạo trong vòng khói lửa
Thì làm sao có bửa cơm no (16)
Nay không đủ mai sao lo nổi
Thiếu tình thương xã hội ngông cuồng
Rán niệm Phật đem luồng sinh khí
Trọn Tứ Ân ta trả cho rồi (20)
Dân còn khổ ta ngồi yên nổi?
Triệt còn đầy nông nổi giặc nàn
Chốn Bồng Lai thở than ngày tháng
Chờ cơ Trời làm bạn bốn phương (24)
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 (28)
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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

(32)

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 (36)
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

(40)

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

(44)

“Tình Thương” nầy trao tặng khắp nơi
Chúc bổn đạo năm nầy như ý. (46)
Điển Đức Huỳnh Giáo Chủ
Ngày 30 tháng 12 năm 2013
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