CƠ HOẠI DIỆT

Đức QUAN ÂM NAM HẢI

Cơ Hoại Diệt
Bút Điển của Đức Quan Âm Bồ Tát
Cho ngày 23 tháng 9 năm 2014
Email: vienluutd@yahoo.com
Website: www.bachyhuynhde.org
Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả bài Bút Điển mới “Cơ Hoại Diệt”
nói về Thiên Cơ Việt Nam. Bài này Đức Quan Âm Nam hải giáng bút cho ngày 23
tháng Chín năm 2014.
I. Mở Đầu:
Trong hai tháng vừa qua vì nhiều lý do khác nhau chúng tôi vẫn chưa nhận hết
bút điển cho bài “Cuộc Địa Chấn”
Trong hai tháng qua vì nhiều lý do khác nhau chúng tôi vẫn chưa nhận hết bút
điển bài “Cuộc Địa Chấn”, giờ thì người tiếp điển lại bận việc đi xa mà trong lúc lại
có nhiều bạn đọc gửi email hỏi bài mới. Tuy xui chỗ này nhưng lại may mắn chỗ
khác. Số là vào tháng 8 vừa qua, nhóm Bạch-Y-Huynh-Đệ được Đức Diêu Trì Kim
Mẫu dẫn dắt một người bạn trẻ có pháp danh là Thượng Xuân Bửu (TXB) tới tiếp xúc
với chúng tôi.
Đầu khấu tạ ơn trên Thầy Mẹ
Dẫn dắt con gặp kẻ tài ba
Hoàn thành sứ mệnh kỳ ba
Rồi con gặp Mẹ gặp cha Ngọc đài
Ngày ngày con trẻ dồi mài
Công Phu công quả chờ ngày Long Hoa.
MẸ dẫn đến Bạch Y Huynh Đệ
Tầm thiên cơ phổ độ chúng sanh
....
Đệ TXB có duyên nhận được bút điển của nhiều Thầy Tổ và có nhã ý muốn chia sẻ
với các bạn những bài “Bút Điển Chọn Lọc” để giúp đỡ lẫn nhau trên bước đường tu
học: http://www.bachyhuynhde.org/ButDien/ButDienChonLocThuongXuanBuu.pdf
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2014, Đức Quan Âm Nam Hải ghé cho Đệ TXB bài bút
điển “Tu Hành Cho Kịp Tai Ương” dài 44 câu nhắn nhủ các Linh Căn mau lo tu hành
cho kịp bởi vì thế chiến sắp sửa xảy ra rồi. Bài có đoạn sau:
....
Tuôn máu đào, chiến tranh sát phạt
1
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Mũi đạn, lằn tên thế chiến bắt đầu
Diễn ra trên khắp địa cầu
THÁI BÌNH khởi chiến bắt đầu máu tuôn.

32

Nghĩ cảnh ấy tình thương châu lệ
Đài liên hồng chuyển ngã bạch liên
Một màu tang tóc thê lương
Chiến tranh sắp đến đoạn trường con ơi!

36

Khuyên con thơ chuyên cần tu tịnh
Khuyên các con phát nguyện tu liền
Khuyên con chăm chỉ tịnh thiền
Khuyên con tích lũy điển thiên đỉnh đầu.

40

Sau khi đọc xong bài thơ thì tâm tôi muốn viết bài khuyến tu dùng bài thơ này; nên
tôi nói với Đệ TXB rằng “Bài thơ hay lắm, chú chẳng những muốn đăng mà còn
muốn viết bài nữa”, sau đó tôi khấn đức Quan Âm và đồng thời dặn Đệ TXB chờ xem
ngày hôm sau Đức Quan Âm có cho thêm bài nào nữa để thêm vào phần viết bài này
hay không.
Thật là may mắn! Sáng hôm sau ngày 23 tháng 9 năm 2014, mới mở email ra thì đã
thấy bài Bút Điển “Cơ Hoại Diệt” đang nằm chờ đợi tôi trong hộp thơ. Xin cảm tạ
Đức Quan Âm đã giáng bút điển cho thơ nói rõ về tình hình nước Việt Nam vào sang
năm, 2015, và xin cám ơn Đệ TXB đã sốt sắng nhận, chép và gửi bài bút điển thật
sớm.
Và sau đây là bài “Cơ Hoại Diệt” dài 68 câu nói rõ thêm về tình hình Nam Bang vào
năm 2015, để bổ túc thêm cho bài “Cuộc Biến Thiên” đã ra mắt hồi tháng 7 vừa qua.
Bài viết này gồm có những phần sau đây
I. Mở Đầu
II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điển
III. Tình Hình Việt Nam và Thế Chiến Ba
IV. Tu Hành:
V. Kết Luận
VI. Phụ Lục: Toàn hai Bài Bút Điển “Cơ Hoại Diệt” và “Tu Hành Cho Kịp Tai
Ương”
II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điển:
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Từ câu 1 tới 8: trong phần mở đầu, Đức Quan Âm mới đi họp ở Điện Linh Tiêu về,
cho biết là trần gian đã theo cơ Trời đã định mà đi vào kiếp hoại diệt.
Biển Nam Hải nhận tin gấp gấp
Điện Linh Tiêu tấp nập hội về
Phiên họp nguy biến trần mê
Cơ trời đã định, đề huề châu rơi.

4

Bầu trời nơi nơi, mây giăng bủa
Buổi ngươn tàn, nhiều trận tang thương
Trần gian vào cuộc tai ương
Của cơ hoại diệt đau thương kiếp trần

8

Từ câu 8 tới 16: Cuộc tận thế hay Thế Chiến Ba sắp tới bắt đầu từ cuộc chiến tranh giữa
các quốc gia tại THÁI BÌNH DƯƠNG sang năm 2015. Bom đạn và bệnh tật của vũ khí
nguyên tử sẽ đưa nhân loại vào cơ hoại diệt.
....
Chuyển Long Hoa dần dần tận thế
Khởi đầu là thế chiến THÁI BÌNH
Trần gian vào cuộc lửa binh
Tên bay, đạn réo sinh linh nguy nàn
12
Bệnh tràn lan hơi cay mùi độc
Do hạt nhân đầu độc muôn loài
Trần gian thảm cảnh ôi thôi.
Trong cơ hoại diệt kêu trời thấu chăng?

16

Từ câu 20 tới 28: Ngài nói rõ chiến tranh bên Việt Nam sẽ bắt đầu như thế nào. Dân
chúng còn được yên ổn ăn Tết Ất Mùi cho tới đầu hè, vào khoảng Lễ Tưởng Niệm Sự
Thất Thủ Của Miền Nam Việt Nam năm 1975, thì Trung Cộng sẽ bắt đầu khởi quân
sang chiếm Miền Nam, trong đó có sự tham dự của Căm Bốt và Lào.
....
Sang năm sau vẫn còn yên lặng
Vài tháng đầu năm mới an lành
Hương xuân, không khí trong lành
Ổn yên đôi chút, chiến tranh bắt đầu.

20

Bắt đầu lại chiến tranh lịch sử
Ngày ba mươi, lịch sử Nam Miền
Tháng Tư đổ máu trần miền
Trung Hoa khởi chiến sang miền Nam Bang.

24

Tiếp trận chiến, Miên Lào cộng hưởng
Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều
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Vì do huyền bí cơ điều
DIÊU TRÌ PHẬT MẪU sớm chiều độ an. 28
Từ câu 26 tới 32: Đức Quan Âm cho biết là trong cuộc chiến 2015 này, miền Bắc bị
thiệt hại ít hơn miền Nam là do sự huyền bí cơ mật của Thiên Cơ và Đức Diêu Trì
Kim Mẫu sẽ có mặt tại chỗ để bảo an cho Quốc Độ Nam Việt.
....
Mẫu lâm thế bảo an quốc độ
Miền địa linh Mẫu ngự từ lâu
Điển linh đã tích một bầu
Chờ vào thời khắc Mẫu hầu giải ban

32

Từ câu 33 tới 48: Đức Quan Âm tả rõ chi tiết về trận chiến THÁI BÌNH DƯƠNG mà
từ đó dắt tới Thế Chiến Ba như đã từng đề cập trong các bài viết trước là Việt Nam
tuy nhỏ con nhưng có vinh hạnh dẫn đầu vào Thế Chiến Ba. Hiện tượng bẩy ngày
không có mặt trời mà được tả trong Kinh Thánh chính là cơ tận diệt Thế Chiến Ba lần
này.
THÁI BÌNH DƯƠNG sài lang hung hãn
Thế chiến thứ ba bùng nổ từ đây.
Bảy ngày thất nhựt ai hay?
Lầm than đau khổ, đọa đày chúng sanh.

36

Trong trận chiến sinh linh đồ thán
Nước Hoa Kỳ hung hãn tấn công
Nước Ý không chịu ngồi không
Trung Cộng vào chiến trên không bắt đầu

40

Trong trận chiến này có đủ mặt anh tài như Hoa Kỳ, Ý, Tàu, Nhật và các nước lân
cận trong khối Đông Nam Á có thể như là Úc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Ấn Độ v.v.
Việt Nam trong biển khổ vì bị chiến tranh hủy diệt nên chết chóc nhiều, Nam Bang
còn một phần hai tức 50%, và miền Nam bị nặng trong trận 2015 này.
Nhật kéo tàu, trên đầu mạng lưới
Bầy trực thăng dàn thế đánh ngay
Phối hợp với nước gần kề
Trung Cộng chiếm thế đánh về Nam Bang

44

Việt Nam khổ, chiến tranh hủy diệt
Trong vạn linh thảm thiết xưa nay
Nam Bang còn một phần hai
Thương thay thế cuộc họa tai Nam Miền.

48

Từ câu 52 tới câu 56: Như đã đề cập nhiều trong các bài viết trước, những cuộc chiến
tranh hay cơ tận diệt này đều nằm trong Thiên Cơ đã định. Đó là sự thăng hoa tâm
4
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thức loài người cuối chu kỳ 3 này. Vào Thượng Ngươn Bốn Quốc Độ Đại Việt sẽ
vươn lên trong đời mới. Cho nên ở đây Đức Quan Âm nói là Ngài hóa ra nhiều vị
Thần Thánh Tiên Phật để độ trì, chở che cho chúng sanh Nam Bang qua bến Tân Dân
để xây đời Thánh Đức.
....
Để lời truyền thiên điều đã định
Cuộc biến thiên ập đến thình lình
Châu sa, dòng lệ thâm tình
Thương con Mẹ hóa trần linh độ trì

52

Điển linh quang huyền vi tại thế
Độ chúng sanh qua bến Tân Dân
Xây đời Thánh Đức chuyên cần
Nam Bang có Mẹ ân cần chở che

56

Từ câu 57 tới 68: Đây là phần Đức Quan Âm dạy về tu hành. Trong bài trước “Cuộc
Biến Thiên” http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/CuocBienThien.pdf Ngài đã
chỉ chúng sanh cách cứu phần hồn của mình bằng pháp môn Niệm Phật ở đỉnh đầu. Ở
đây Ngài chỉ cho hàng căn cơ Tiên tử, Phật tử mà muốn được các Thần Tiên bảo vệ
hồn lẫn xác thì phải tu hành pháp môn thiền định và phải có đủ thiên điển để bộ đầu
phát quang. Ngoài ra muốn nếu muốn về tới Bồng Lai thì phải đạt trình độ TỊNH ĐỘ
VIÊN THÔNG.
....
Dạy con thơ, con nghe Mẹ dạy
Lo tu hành, hành pháp định thiền
Hầu mong có đủ điển thiên
Thần tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài.

60

Trong biến chuyển dũa mài cho đạt
Pháp chánh trung TỊNH ĐỘ VIÊN THÔNG
Để con hòa nhập Tiên bồng
Để con thoát khỏi trần hồng hiểm nguy

64

Mẹ từ bi, tường tri con rõ
Để con thơ biết ngõ mà về
Nam Hải bút ký, thơ đề
Điển thiên hạ bút Mẹ về Đà Sơn.

68

III. Tình Hình Việt Nam và Thế Chiến Ba.
A. Chuyện Việt Nam sang năm
Khi xưa lúc chúng tôi viết về những biến cố chiến tranh xảy ra cho Việt Nam trong
Thế Chiến Ba thì thời gian còn xa xôi (từ hồi 2009 tới giờ), cho nên tới hôm nay thời
điểm hay chi tiết của những biến cố kể trên chắc cũng phải theo duyên nghiệp của
chúng sanh mà thay đổi ít nhiều! Cho nên công việc của ban quản trị hội đồng Tiên
5
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Phật chắc cũng phải thay đổi theo cho khế hợp với Thiên Cơ. Tới hôm nay thời gian
chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng nữa là lại đến ngày kỷ niệm 30/4 của năm Ất Mùi 2015.
Những thông tin mà Đức Quan Âm cho chúng ta trong bài này là phản ảnh mới nhất
về tình hình Việt Nam cho sang năm. Vì thế các bạn nên chú ý!
Trong bài này, Đức Quan Âm cho biết là Trung Cộng sẽ khởi sự xâm chiếm Nam
Bang vào đầu hè sang năm tức là vào khoảng thời gian tưởng niệm 30/4.
….
Bắt đầu lại chiến tranh lịch sử
Ngày ba mươi, lịch sử Nam Miền
Tháng Tư đổ máu trần miền
Trung Hoa khởi chiến sang miền Nam Bang. 24
Trong bài viết “Sấm Trạng Trình Bạch Vân Thi Tập Chú Giải”,
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf và nếu để ý
một chút các bạn sẽ thấy có bốn câu thơ mà chúng tôi đã “lờ đi” không giải thích mà
chỉ chú thích là có người khác giải thích nhưng theo thiển ý là “không đúng”. Bốn
câu thơ ấy là:
Cửu cửu Càn Khôn dĩ định
Thanh Minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo Dương đầu Mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập Trường An.
Giờ đây nhân dịp này chúng tôi xin được giải thích như sau:
Khi thời điểm tới(1) như Thiên Cơ đã định
Lúc đó là vào cuối Tiết Thanh Minh (tức cuối tháng 3 âm lịch)
Của năm Mùi, sẽ thấy rằng (tức đầu năm Mùi cuối năm Ngọ 2014-2015)
Giặc ngoại bang xâm lăng(2) vào thủ đô nước ta.
Mà cuối tiết Thanh Minh thì lại trùng vào khoảng thời gian 30/4 Dương Lịch, tức là
vào dịp Lễ Tưởng Niệm Sự Thất Thủ Của Miền Nam Việt Nam năm 1975 trước sự
xâm lăng trắng trợn và bất tuân thủ Hiệp Định Ngừng Chiến Ba Lê đã ký kết với quốc
tế của Cộng Sản Miền Bắc.
Chao ôi! Coi bộ “vở kịch hay bài học” này giờ đây lại được tái diễn với đào kép
mới!!!!
(1)

Cửu Cửu: 9x9=81. Đọc truyện Tây Du Ký có đoạn cho thấy Đường Tam Tạng phải thọ đủ 81 nạn
thì mới được Đắc Đạo, còn trước đó khi chưa thọ đủ 81 nạn thì dù cho Ngài đã tu hành đầy đủ công
phu công quả cũng vẫn chưa được Đắc Đạo. Cho nên chữ Cửu Cửu ở đây nên được hiểu theo nghĩa là
“Khi THỜI ĐIỂM TỚI”, nghĩa là nhân duyên tạo thành biến cố tuy có đủ rồi nhưng vẫn còn phải chờ
đúng THỜI ĐIỂM, tức là Thiên Cơ định, nghĩa là phải vào cuối Tiết Thanh Minh của năm Mùi. Cho
nên mỗi lần bị lỡ tầu thì phải đợi tới 12 năm sau … nhưng lần này thì không còn thời gian để lỡ tầu!
(2)

Hồ binh bát vạn nhập Trường An: Trong câu này Trường An là thủ đô xưa của Trung Quốc có
trước Bắc Kinh. Và chữ “Hồ Binh” ở đây có nghĩa là “Giặc Ngoại Xâm”.

Thêm nữa, người xưa có câu “Thiên Cơ Bất Khả Lậu”, cho nên nếu bây giờ “Bí
Mật” mà đã bị “Bật Mí” rồi thì các bạn phải biết du di cho vấn đề này … chứ đừng
6
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cứ y vào lời phán là ngày 30 tháng 4 quân đội Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, coi
chừng lại bị “HỐ” đó.
Tiếp trận chiến, Miên Lào cộng hưởng
Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều
Vì do huyền bí cơ điều
DIÊU TRÌ PHẬT MẪU sớm chiều độ an.

28

Cuộc xâm lăng của Trung Quốc lần này lại còn được tiếp sức bởi hai nước láng
giềng Miên Lào của Việt Nam nữa. Thế mới khốn khổ thêm cho Việt Nam!
Câu “Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều” mới thật là khó giải thích bởi vì nếu
nối liền 4 câu này với 4 câu trên, ta có thể giải thích là cuộc xâm lăng này chỉ có
miền Nam mới bị nặng nề, còn miền Bắc thì ảnh hưởng không nhiều và còn được
Mẹ Diêu Trì sớm chiều độ an. (Quí vị miền Bắc nghe mà thích nhé!)
Nhưng nếu tách rời từng 4 câu ra thì câu “Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều”
lại có thể hiểu là miền Bắc Nam Bang sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong phần xâm
lăng của hai nước láng giềng Miên Lào!
Câu này xin để bạn đọc tự mình giải thích cho vừa ý, mai mốt khi sự việc xảy ra sẽ
biết ngay!
Tương tự, câu kế “Nam Bang còn một phần hai” mới là khó giải. Bởi vì có thể hiểu
là dân số còn một phần hai hay là Nam Bang sẽ bị chia đôi kỳ này? Thôi đến đó sẽ
biết, đằng nào cũng khốn-khổ cả!
….
Việt Nam khổ, chiến tranh hủy diệt
Trong vạn linh thảm thiết xưa nay
Nam Bang còn một phần hai
Thương thay thế cuộc họa tai Nam Miền.

48

Xin nhớ là đây vẫn là thuộc về phần đầu của ba bài tức là “Cuộc Biến Thiên”, kế tới
là “Cuộc Địa Chấn” và cuối cùng mới là thật sự Thái Bình là “Đời Thượng Ngươn”.
Cho nên mục đích của những bài bút điển này không phải là để hù họa, hoặc gây
hoang mang hay sợ hãi, hay là để khoe khoang mà là để nhắc nhở cho mọi người hiểu
về Thiên Cơ, hiểu về sự thăng hoa tâm thức của loài người cũng như sự thăng hoa của
vũ trụ mà lo thức tâm tu hành để được dự phần vào đời Thượng Ngươn Thánh Đức
sắp đến.
B. Chuyện Thế Giới
Tháng vừa qua trên báo điện tử Yahoo News có đăng kết quả một cuộc thăm dò dư
luận (poll) về viễn cảnh chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Cộng. Kết quả cho biết
là 52% dân Trung Quốc tin là chiến tranh giữa hai quốc gia sẽ không thể tránh được
trong vòng năm năm sắp đến. Và hôm nay Đức Quan Âm cho biết là sự việc dẫn đến
Thế Chiến Ba là bắt đầu từ trận đánh ở THÁI BÌNH DƯƠNG sang năm 2015 có dính
líu tới xung đột giữa hai nước Nhật Bản và Trung Cộng.
7

CƠ HOẠI DIỆT

Đức QUAN ÂM NAM HẢI

THÁI BÌNH DƯƠNG sài lang hung hãn
Thế chiến thứ ba bùng nổ từ đây.
Bảy ngày thất nhựt ai hay?
Lầm than đau khổ, đọa đày chúng sanh.

36

Trong trận chiến sinh linh đồ thán
Nước Hoa Kỳ hung hãn tấn công
Nước Ý không chịu ngồi không
Trung Cộng vào chiến trên không bắt đầu

40

Nhật kéo tàu, trên đầu mạng lưới
Bầy trực thăng dàn thế đánh ngay
Phối hợp với nước gần kề
Trung Cộng chiếm thế đánh về Nam Bang

44

Đến giờ này thì chắc chẳng còn ai là không biết chuyện Việt Nam đang được Mỹ ra
sức lôi kéo về quĩ đạo của mình để kềm chế Trung Cộng. Trong vài tuần qua, nào là
những cuộc viếng thăm cấp ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, mở văn phòng CIA
ở Hà Nội, cho đến việc thương lượng mua vũ khí của Mỹ và v.v. Trong lúc Trung
Cộng thì lại xây căn cứ, sân bay trên những đảo chiếm được thuộc vùng Trường Sa
Hoàng Sa, còn Nhật Bản thì cung cấp vũ khí, tàu tuần tiểu cho các nước vùng ĐNA
trong đó có cả Việt Nam. Cả hai nước Trung Cộng và Nhật Bản đều đang tận dụng
năng lực để phát triển vũ khí tối tân hòng chiếm đoạt ngôi vị số một Á Châu. Những
hình ảnh này là bằng chứng của sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến khó tránh khỏi.
Đây là hình ảnh tóm lược của tình hình Đông Nam Á Châu.
Lúc này tình hình thế giới mới thật ư là lộn xộn. Trong lúc chuyện “Thương Lượng
về Nguyên Tử của Iran” và vấn đề về “Ukrain dính líu đến sự phong tỏa kinh tế Nga
Sô” vẫn giải quyết chưa xong thì lại nổi lên chuyện nhóm Hồi Giáo Cực Đoan (ISIS
hay State of Islam) đã chiếm gần hết nước Iraq và trên đà uy hiếp các nước láng
giềng; đã khiến Mỹ và đồng minh phải tuyên chiến với đám Hồi Giáo Cực Đoan này.
Bệnh dịch Ebola tiếp tùng bùng phát dữ dội bên Phi Châu.
Theo Thiên Cơ cho biết là trong Thế Chiến Ba, trong khối Hồi Giáo sẽ nảy sanh ra
một nhóm Hồi Giáo Cực Đoan, và nhóm này sẽ gây nên trận Thánh Chiến ở Âu Châu
trong lúc các cường quốc đang lo tranh nhau ở Thái Bình Dương. Không biết có phải
là nhóm ISIS này hay không?
Thật đúng là:
Năm con ngựa bơ vơ lạc lõng
Năm con dê lại nổi cơn điên! (Cụ Trạng Trình 2013)
IV. Tu Hành.
Dưới đây là 8 câu thơ về Tu Hành của bài “Tu Hành Cho Kịp Tai Ương”
....
Khuyên con thơ chuyên cần tu tịnh
Khuyên các con phát nguyện tu liền
Khuyên con chăm chỉ tịnh thiền
Khuyên con tích lũy điển thiên đỉnh đầu.
8
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Hầu mong con qua cơn nguy biến
Mong con thơ qua chuyến đò Tiên
Nam Hải Mẹ để lời truyền
Quan Âm Bồ Tát đài liên độ lành.

44

Và dưới đây là 8 câu thơ về TU HÀNH của bài “Cơ Hoại Diệt”
....
Dạy con thơ, con nghe Mẹ dạy
Lo tu hành, hành pháp định thiền
Hầu mong có đủ điển thiên
Thần Tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài.

60

Trong biến chuyển dũa mài cho đạt
Pháp chánh trung TỊNH ĐỘ VIÊN THÔNG
Để con hòa nhập Tiên bồng
Để con thoát khỏi trần hồng hiểm nguy

64

Qua 16 câu thơ dạy về Tu Hành của Đức Quan Âm trên đây, chúng ta có thể nhận
ra những điểm sau đây:
1) Để thoát khỏi cuộc trần hồng hiểm nguy kỳ này, hành giả cần phải chăm chỉ tu
hành thiền tịnh và tích lũy đầy đủ điển thiên vào đỉnh đầu. Bởi vì khi có đủ thiên
điển hội tụ phát quang ở đỉnh đầu thì Thần Tiên nhìn thấy và sẽ bảo vệ hành giả
bình an qua cơn thanh lọc này.
….
Hầu mong có đủ điển thiên
Thần Tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài
60
Trong đoạn văn trên chúng ta lại có thêm một lô câu hỏi cần phải giải thích như:
thiên điển là gì? Tại sao phải tích lũy vào đỉnh đầu, rồi tại sao phát quang? Và
cuối cùng Thần Tiên sẽ bảo vệ hành giả như thế nào? V.v.
Thiên Điển là gì? Tiên Thiên Khí, Hạo Nhiên Khí, Luồng Điển Cái, Luồng Năng
Lượng Vũ Trụ, Vô-Lượng-Quang v.v. đều là những tên gọi khác nhau của Thiên
Điển. Đó chính là không khí bạn đang hít thở từng giây từng phút đó! Tuy nhiên
phải để ý chuyện này. Đức Thích Ca hay Thầy Tám hay vị thầy đắc đạo nào khác
sanh ra trong trái đất này thì cũng đều hít thở cùng thứ không khí với mình, nhưng
đầu họ thì phát quang trong lúc đầu mình thì tối thui! Tại sao vậy?
- Tại vì các Ngài là những bậc Đắc Đạo còn mình thì chưa: rất đúng.
- Vì là những bậc Đắc Đạo nên các Ngài thanh tịnh cả THÂN lẫn TÂM còn mình
thì không: rất đúng.
- Vì đã thanh tịnh rồi nên khi các Ngài hít thiên điển vào người, các Ngài thâu
được phần tinh túy thanh nhẹ của Thiên Điển trong lúc mình chỉ lấy được phần
trọng trược của Thiên Điển: rất đúng.
- Vì các Ngài và chúng ta có cùng cấu trúc cơ thể tâm sinh lý và vật lý (hệ thống
9
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luân xa 7 hay 13 tầng, hệ thống kinh mạch, v.v.) cho nên có thể nói là hệ thống
luân xa các Ngài khai mở hay Nhâm Đốc mạch các Ngài khai thông trong lúc của
mình thì bị đóng hay nghẽn: rất đúng.
Vì vậy nên biết Thiên Điển thông suốt cả 13 tầng tâm thức, từ cõi Phật hay Đạo
xuống cho tới chỗ thấp nhất như sỏi đá v.v. Thiên Điển tàng ẩn khắp mọi nơi,
khắp vũ-trụ. Chúng sanh chỉ có thể lấy được hay sử dụng được phần tinh túy của
Thiên Điển ngang với trình độ tâm thức của mình mà thôi. Nói một cách khác,
trần thế là cõi hạ giới nên Thiên Điển ở đây có đủ điển của 3 tầng Hạ, Trung, và
Thượng giới. Trong khi đó ở các cõi Tiên thanh tịnh hơn thuộc Trung giới thì
Thiên Điển ở đó chỉ có điển của 2 tầng Trung và Thượng giới mà thôi.
Tại sao khi Nhâm Đốc mạch thông và đủ thiên điển thì đầu phát quang?
Khi dòng điện chạy liên tục từ đầu điện thế A tới đầu B điện thế trong sợi dây
điện thì sinh ra một từ trường (magnetic field) bao quanh sợi dây điện. Độ dày của
từ trường thì tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện. Tương tự, trong cơ thể con người
khí lực là dòng điện và kinh mạch là sợi dây điện, đỉnh đầu và hậu môn là hai đầu
điện thế Âm Dương. Do đó một khi kinh mạch khai thông, khí lực lưu chuyển tự
do đều đặn thì sẽ phát sanh ra vòng từ trường bao quanh cơ thể mà ta gọi là Hào
Quang. Độ rộng và sáng của Hào Quang tỉ lệ với độ thông và lượng khí châu lưu
trong kinh mạch. Thần khí sắc diện của con người là một tên gọi khác của hào
quang. Mạch Nhâm và Đốc là hai mạch chính qui tụ Âm và Dương kinh trong cơ
thể, chạy vòng từ mũi xuống bụng tới hậu môn, vòng qua lưng lên đỉnh đầu rồi trở
lại mũi. Ở trong đầu có một cái bóng đèn, tuyến Tùng (pineal gland), mà 2 đầu
dây bóng đèn thì nối vào 2 mạch âm dương Nhâm Đốc. Cho nên một khi Nhâm
Đốc mạch thông và đầy đủ thiên điển chạy qua thì đầu sẽ phát quang và khi nhắm
mắt sẽ thấy trong đầu có ánh sáng là vì bóng đèn Tùng-Quả-Tuyến bật sáng.
Người tu đến đây như mình uống nước, nóng lạnh tự biết.
Cơ thể của con người thì ai cũng giống nhau nhưng tôn giáo và pháp môn tu
hành thì lại khác nhau. Vì thế nên biết là dù tôn giáo, tông phái, pháp môn tu hành
có khác nhau nhưng khi bàn luận tới cơ thể thì sự chứng đắc đều giống nhau hết.
Năm xưa Đức Vĩ Kiên có cho chúng tôi câu thơ sau “Ngộ rồi mới biết Phật Tiên
thông!”
Thần Tiên bảo vệ hành giả như thế nào? Trong phạm vi 13 tầng tâm thức từ thấp
(1 = sỏi đá) tới cao (13 = Phật giới) thì tâm thức loài người ở khoảng D3/D4. Lên
một nấc nữa tức D5, là bắt đầu được dự vào hàng Thần Tiên cấp thấp, tuy là chưa
thoát khỏi luân hồi nhưng cơ thể bắt đầu phát quang và tâm thức bắt đầu phát
triển tha tâm thông (giác quan thứ sáu). Có thể nói là khi đến trình độ này Nhâm
Đốc mạch của hành giả cũng bắt đầu thông nhưng độ thông còn nông cạn. Ông
Sal Rachele (nhà tâm linh học New-Age nổi tiếng của Hoa Kỳ) có viết sách cho
biết rằng trong kỳ thanh lọc này Thiên Đình có lệnh là sanh mạng của những
chúng sanh có trình độ tâm thức từ D5 trở lên sẽ được bảo vệ!
Điều này rất phù hợp với lời thơ của Đức Quan Âm cho trong bài này.
….
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Hầu mong có đủ điển thiên
Thần Tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài

60

Nói tóm lại hành giả cần phải tu hành thiền định (Phật gia) hay tịnh luyện (Tiên
gia) mới có được tâm thanh tịnh, thì mới có thể tích lũy thiên điển vào bộ đầu đủ
để có thể phát quang, rồi thì mới được sự bảo vệ của Thần Tiên trong cơn sàng
sẩy này. Các pháp môn khác nhau của hai bên Tiên và Phật gia đều là những
phương tiện giúp hành giả tu thiền định đạt thanh tịnh.
2) Để về tới cõi Bồng Lai bên Tiên Gia hay đạt quả Vô Sanh bên Phật Gia thì
hành giả phải đạt tới tầng tâm thức thứ chín, D9, hay cửu chuyển. Trong bài này,
Đức Quan Âm dạy bốn câu thơ sau:
....
Trong biến chuyển dũa mài cho đạt
Pháp chánh trung TỊNH ĐỘ VIÊN THÔNG
Để con hòa nhập Tiên Bồng
Để con thoát khỏi trần hồng hiểm nguy

64

Theo sự hiểu biết nông cạn của người viết, Cõi Tịnh Độ hay Cực Lạc Quốc của
Đức Phật A Di Đà được chia làm 3 bậc Thượng Trung Hạ. Rồi thì mỗi bậc lại
chia làm 3 cấp Thượng Trung Hạ. Nên tổng cộng có 9 tầng hay còn có tên là
“Liên Hoa Cửu Phẩm”. Từ dưới chót là Hạ-Phẩm Hạ-Sanh lên tới tầng cao nhất,
thứ chín, là Thượng-Phẩm Thượng-Sanh. Tầng này còn có tên là Thường-Quang
Tịnh-Độ là nơi an trú của các chư Phật và Bồ Tát thuộc hàng Vô-Sanh. Chúng
sanh các tầng dưới thuộc hàng Hữu-Sanh, ở đó tiếp tục tu hành cho tới lúc đạt VôSanh.
Chữ VIÊN THÔNG theo thiển ý ngoài nghĩa thường là thông-suốt, tròn-trịa còn
có nghĩa là viên-mãn. Cho nên “dũa mài cho đạt Pháp chánh trung TỊNH ĐÔ
VIÊN THÔNG” nên hiểu là “tu luyện cho đạt được thượng-phẩm thượng-sanh,
hay cửu-phẩm”. Về tới đây thì được dự vào hàng Vô-Sanh cùng với chư Tiên
Phật, không còn luân hồi nữa.
Theo chỗ hiểu biết giới hạn của chúng tôi thì trong pháp môn niệm Phật Vãng
Sanh của Tịnh Độ tông, nếu công phu niệm phật của hành giả được nhất niệm thì
khi lâm chung sẽ được Đức Di Đà và Thánh Chúng rước về cõi Tây Phương Cực
Lạc.
Nói một cách khác thì từ một người bình thường, trong đầu thường xuyên có
muôn niệm (ngàn vọng niệm) suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Rồi khi bước vào
tu pháp môn Tịnh Độ thì ngoài việc phải đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện, hành giả còn
phải dùng câu Niệm Phật để chuyển-đổi muôn niệm này xuống còn một câu Niệm
Phật (tức còn 1 vọng niệm là niệm Phật). Nếu lúc tới đó và đủ sức an trú ở đây,
tức là đủ sức niệm phật 7 ngày đêm nhất tâm bất loạn(4), thì đủ điểm vãng sanh
Tịnh Độ. Tới lúc vãng sanh thì tùy theo trình độ căn cơ của hành giả mà sanh vào
một trong tám tầng dưới của “Liên Hoa Cửu Phẩm”. Còn hành giả nào muốn sanh
11
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vào tầng Thượng-Phẩm Thượng-Sanh thì phải dẹp cho được cái niệm cuối cùng
này để đạt “Vô Niệm” hay “Vô Vọng Niệm”, tức là đạt “TỊNH ĐỘ VIÊN
THÔNG” mà Đức Quán Âm nhắc đến trong bài này.
Đối với vị trí trong cơ thể thì từ mắt trở lên đỉnh đầu là chốn Bồng Lai trở lên.
Cho nên để đạt quả vị Vô Sanh thì Thần-Khí hay Tâm-Thức của hành giả phải
“an-trụ(3)” từ nơi đó trở lên.
(3)

an-trụ: nghĩa là lúc bình thường tâm thức (thần khí) con người hoạt động theo thói quen ở các
chỗ như dục giới, sắc giới, hay vô sắc giới. Do đó khi nghe một người nói chuyện ta có thể đoán
biết tâm thức người đó an-trú nơi đâu. Ví dụ, hai hành giả đồng tu hành. Ngoài giờ công phu, một
người có tánh thoát tục, thích trầm lặng, thích nghiên cứu bàn chuyện tu hành giải thoát. Còn
người kia thì trái lại thích dính chuyện trần đời như kiếm tiền xây chùa, đúc tượng, thích đông đệ
tử, mê thích việc sắc tướng v.v
(4)

Niệm phật 7 ngày đêm nhất tâm bất loạn: Nếu điền kiện nhất định phải là phải đủ 7 ngày đêm
thì chắc xưa nay chẳng có mấy ai, nhất là hàng cư sĩ làm được chuyện này!!! Kinh lại viết là 7
ngày đêm nhất tâm bất loạn, rồi xuống còn 3 ngày đêm rồi lại xuống còn 1 ngày đêm nhất tâm bất
loạn, rồi lại có Thiền Sư trả lời là chỉ cần MỘT câu niệm Phật là đủ rồi, chẳng cần nhiều!!! Cho
nên chúng ta đừng nên hiểu nghĩa “7 ngày đêm” ở đây theo nghĩa “đen” là phải đủ “7 ngày”.
Cần phải lấy “Ý” mà đoạt “Nghĩa”. Thêm nữa nếu ai nghiên cứu về “con số học trong Đạo học”
sẽ hiểu ý nghĩa huyền bí của 3 con số nêu trong kinh: 7, 3 và 1.

V. Kết Luận
Đứng về phương diện Thiên Cơ thì bài “Cơ Hoại Diệt” hôm nay của Đức Quan Âm
được xem là bài tiếp nối của bài “Cuộc Biến Thiên” kỳ trước. Đức Quan Âm cho
chúng ta biết rõ về nguyên nhân cũng như thời gian của trận chiến Thái Bình Dương
vào hè sang năm giữa Nhật và Trung Cộng mà sau đó sẽ lan tới Việt Nam, rồi dẫn tới
Thế Chiến Ba là cơ tận diệt cho nhân loại. Cuộc xâm lăng Nam Bang của Trung Cộng
lần này còn có thêm sự góp sức của hai nước láng giềng Miên và Lào, sẽ gây tổn thất
nặng nề cho miền Nam.
Về phương diện tu hành, Đức Quan Âm đã mượn Đệ Thượng Xuân Bửu làm đối
tượng để nhắn nhủ các linh căn tu hành, mau lo thu liễm Thiên Điển cho nhiều đủ để
đỉnh đầu phát quang hầu khi Thần Tiên thấy sẽ bảo hộ che chở tánh mạng cho mình
trong cơn sàng xẩy này.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cám ơn độc giả đã bỏ thì giờ quí báu đọc bài này và
hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.
Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu.
Email: vienluutd@yahoo.com
Website: www.bachyhuynhde.org
Viết xong ngày 27 tháng 9 Dương Lịch năm 2014.
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[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]
--oOo-VI. Phụ Lục Bài Bút Điển:
Điển Đức Quan Âm Nam Hải, 09/23/2014:

CƠ HOẠI DIỆT
Biển Nam Hải nhận tin gấp gấp
Điện Linh Tiêu tấp nập hội về
Phiên họp nguy biến trần mê
Cơ trời đã định, đề huề châu rơi.

4

Bầu trời nơi nơi, mây giăng bủa
Buổi ngươn tàn, nhiều trận tang thương
Trần gian vào cuộc tai ương
Của cơ hoại diệt đau thương kiếp trần

8

Chuyển Long Hoa dần dần tận thế
Khởi đầu là thế chiến THÁI BÌNH
Trần gian vào cuộc lửa binh
Tên bay, đạn réo sinh linh nguy nàn

12

Bệnh tràn lan hơi cay mùi độc
Do hạt nhân đầu độc muôn loài
Trần gian thảm cảnh ôi thôi.
Trong cơ hoại diệt kêu trời thấu chăng?

16

Sang năm sau vẫn còn yên lặng
Vài tháng đầu năm mới an lành
Hương xuân, không khí trong lành
Ổn yên đôi chút, chiến tranh bắt đầu.

20

Bắt đầu lại chiến tranh lịch sử
Ngày ba mươi, lịch sử Nam Miền
Tháng Tư đổ máu trần miền
Trung Hoa khởi chiến sang miền Nam Bang.

24

Tiếp trận chiến, Miên Lào cộng hưởng
Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều
Vì do huyền bí cơ điều
DIÊU TRÌ PHẬT MẪU sớm chiều độ an.

28
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Mẫu lâm thế bảo an quốc độ
Miền địa linh Mẫu ngự từ lâu
Điển linh đã tích một bầu
Chờ vào thời khắc Mẫu hầu giải ban

32

THÁI BÌNH DƯƠNG sài lang hung hãn
Thế chiến thứ ba bùng nổ từ đây.
Bảy ngày thất nhựt ai hay?
Lầm than đau khổ, đọa đày chúng sanh.

36

Trong trận chiến sinh linh đồ thán
Nước Hoa Kỳ hung hãn tấn công
Nước Ý không chịu ngồi không
Trung Cộng vào chiến trên không bắt đầu

40

Nhật kéo tàu, trên đầu mạng lưới
Bầy trực thăng dàn thế đánh ngay
Phối hợp với nước gần kề
Trung Cộng chiếm thế đánh về Nam Bang

44

Việt Nam khổ, chiến tranh hủy diệt
Trong vạn linh thảm thiết xưa nay
Nam Bang còn một phần hai
Thương thay thế cuộc họa tai Nam Miền.

48

Để lời truyền thiên điều đã định
Cuộc biến thiên ập đến thình lình
Châu sa, dòng lệ thâm tình
Thương con Mẹ hóa trần linh độ trì

52

Điển linh quang huyền vi tại thế
Độ chúng sanh qua bến Tân Dân
Xây đời Thánh Đức chuyên cần
Nam Bang có Mẹ ân cần chở che

56

Dạy con thơ, con nghe Mẹ dạy
Lo tu hành, hành pháp định thiền
Hầu mong có đủ điển thiên
Thần tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài.

60

Trong biến chuyển dũa mài cho đạt
Pháp chánh trung TỊNH ĐỘ VIÊN THÔNG
Để con hòa nhập Tiên bồng
Để con thoát khỏi trần hồng hiểm nguy

64
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Mẹ từ bi, tường tri con rõ
Để con thơ biết ngõ mà về
Nam Hải bút ký, thơ đề
Điển thiên hạ bút Mẹ về Đà Sơn.

68

-oOoSept/22/2014: Điển Đức Quan Âm Nam Hải:
TU HÀNH CHO KỊP TAI ƯƠNG
Biển Nam Hải đôi dòng Mẹ viết
Cho các con sớm biết cơ điều
Mau tu thoát khỏi ngục tù
Trần gian sắp trận mây mù bủa giăng.

4

Khuyến các con hồi tâm tu niệm
Lo tu hành tìm kiếm đường về
Tình Thương Nam Hải tư bề
Cũng không cứu nổi, não nề trần gian.

8

Cam lồ nước rưới chan bớt trược
Tầng trược âm lấn lướt thanh dương
Làm cho u ám con đường
Cam Lồ gội, rửa rõ tường bước đi.

12

Mẹ từ bi, phổ hoằng khắp chốn
Độ an lành cho trẻ tu hành
Con ơi, nhanh bước đăng trình
Tu tâm, luyện tánh của mình từ đây

16

Bồ Đề ấy, dựa kề tịnh hóa
Tát vi thông, tịnh độ thanh an.
Quang minh hiển hiện trần gian.
Âm ba lời Mẹ dạy con tu hành

20

Đại Thừa pháp tu hành cần mẫn
Trì tâm an, dưa muối tu thiền
Bồ đề tịnh hóa thân kim
Đưa con qua bến, con tìm hồi nguyên.

24

Biển Nam Hải im lìm, vắng lặng
Mẹ mong rằng tĩnh lặng dài lâu
Thiên cơ xoay chuyển địa cầu.
Thiên tai, địa chiến bắt đầu năm sau.

28
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Tuôn máu đào, chiến tranh sát phạt
Mũi đạn, lằn tên thế chiến bắt đầu
Diễn ra trên khắp địa cầu
THÁI BÌNH khởi chiến bắt đầu máu tuôn. 32
Nghĩ cảnh ấy tình thương châu lệ
Đài liên hồng chuyển ngã bạch liên
Một màu tang tóc thê lương
Chiến tranh sắp đến đoạn trường con ơi! 36
Khuyên con thơ chuyên cần tu tịnh
Khuyên các con phát nguyện tu liền
Khuyên con chăm chỉ tịnh thiền
Khuyên con tích lũy điển thiên đỉnh đầu. 40
Hầu mong con qua cơn nguy biến
Mong con thơ qua chuyến đò Tiên
Nam Hải Mẹ để lời truyền
Quan Âm Bồ Tát đài liên độ lành.

-oOo-
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