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Viễn Lưu
Thân chào quí vị độc giả. Năm trăm năm
trước, cụ Trạng Trình đã để lại bài sấm
nổi tiếng “Long Vĩ Xà Đầu” mà nhiều
người bàn là bài sấm này đã ứng cho thế
chiến thứ hai, 1940 – 1945.
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ loạn binh đao
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình.
Thêm vào đó, cụ còn để lại 2 câu nữa:
Mười phần chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình.
Chúng ta không biết là 2 câu trên ám chỉ
cho toàn thế giới hay chỉ riêng VN. Tuy
nhiên dựa trên tổn thất của thế chiến hai
thì 2 câu sấm sau này chưa xảy ra.
Chủ đề của bài viết này là liệu thế chiến
ba vào năm Nhâm Thìn, 2012 sẽ đến với
nhân loại? và câu “mười phần chết bảy
còn ba” sẽ ứng nghiệm kỳ này không?
Nếu thế chiến ba xảy ra kỳ này thì vũ khí
sẽ là phi đạn nguyên tử cùng bom hóa
chất với sức tàn phá gấp trăm, gấp ngàn
lần vũ khí thời thế chiến hai; thì câu
“mười phần …” trên có cơ hội trở thành
sự thật.
Trong những lúc rảnh rỗi trong cuộc
sống bận rộn hằng ngày, chúng tôi theo
dõi và sưu tập những bài tiên tri, sấm
mới về VN cũng như thế giới và chúng
tôi ghi nhận những sự liên quan, gần gũi
của các bài sấm như sau.
-

-

Gần đây trên TV, các đài như
History và National Geographic
channel thường xuyên chiếu đề
tài tận thế sắp đến năm 2012
(Nhâm Thìn).
Tại các nhà sách như Borders
hay Barnes & Noble, đề tài về
tận thế 2012 rất phong phú.

-

-

John Calleman in “Mayan
Calendar & Transformation of
Conciousness” tiên đoán những
biến cố lớn xảy ra cho nền kinh
tế thế giới vào năm 2008 đã ứng
nghiệm, và những thay đổi về
chính trị, kinh tế, lẫn quân sự cho
thế giới mà có thể sẽ dẫn đến
chiến tranh trong khoảng 2008
đến 2012 và sau đó.
Nhà tiên tri Bulgary lừng danh
Baba Vanga (1911 -1996) tiên
đoán là thế chiến ba sẽ bắt đầu
vào 2010 vào tháng 11 và kết
thúc năm 2014 với vũ khí nguyên
tử và hóa học. 2011 mưa phóng
xạ sẽ hủy diệt cây cối, thú vật ở
bắc bán cầu, Hồi giáo sẽ tiếp tục
chiến tranh hóa học và tới 2016
thì còn rất ít người sống bên Âu
châu. 2018, Trung Quốc trở
thành một siêu cường mới., v.v.
Các tôn giáo như Cơ Đốc, Tin
Lành, Gio Thái giáo, v.v đều tin
là loài người đang sống trong
thời kỳ tận thế.

Chúng tôi đây có dịp nhận được điển từ
các vị thầy trong tâm linh trong thời gian
gần đây, 2008-2009, nhiều vị xuống điển
cho các bài thơ về thiên cơ của VN cũng
như nước Mỹ. Xin được tóm tắt cho qúi
vị độc giả nơi đây. Những biến cố lớn và
thời điểm vẫn như bài Long Vĩ Xà Đầu
của cụ Trạng Trình. Cái mới hơn là các
ngài còn hé lộ cho biết những biến cố từ
năm Tí (2008) kéo tới năm Thìn (2012).
Năm tí (2008) thế giới đảo điên, năm
Sửu (2009) thì kinh tế suy sụp nặng, thất
nghiệp cao, sang năm Dần (2010) thì
tiêu điều hơn, chiến tranh bắt đầu và
năm Mẹo (2011) thì bọt bèo nát tan
trước khi thế chiến bùng nổ vào năm
thìn. Năm Tí (2008) đã qua, bài thi ra
ngày 08/04/08 đã bắt đầu ứng. Chúng ta
chỉ cần chờ một năm rưỡi nữa là biết
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được các điều tiên tri trong sấm cho năm
Sửu và Dần có đúng hay không. Nếu
đúng thì xác suất cho cuộc đại chiến ba
có thể rất cao và chúng ta cần phải lo thu
xếp gấp.
Sau đây chúng tôi chọn lọc cho in vài
phần trong các bài thơ sấm liên quan đến
kinh tế, thiên cơ VN, Hoa Kỳ cũng như
thế giới kể từ năm Mậu Tí, 2008 trở đi
để các bạn chiêm nghiệm và lo liệu.
Chúc may mắn.
Người tiếp điển: Bé Xí.
Người viết bài: Viễn Lưu
Địa Điểm: Elk Grove, CA.
Email: vienluutd@yahoo.com
Cali, 08/04/08 9:45AM
Trời cho con chuột đứng đầu
Năm nay nó phá âu sầu quần sanh
Tại vì chúng bạn đua tranh
Ăn thua cấu xé chúng giành của riêng
Chúc cho tất cả bạn hiền
Lo tu sửa tánh khỏi phiền nạn tai
Cuối năm thế giới phân hai
Bên thanh bên trược hỡi ai có lường
Bạn tu nắm lấy chữ thương
Bên trên đã có con đường tiến ban
Hỡi ơi bạn có chớ than
Vô Vi là mối ân ban bởi trời
Rồi đây đến lúc ở đời
Chăn trâu phải chịu hỡi ơi mất mùa
Có kẻ phải đến tận chùa
Vái xin ông phật có đùa gì đâu
Hỡi ôi lắm lúc âu sầu
Con đau không thuốc nó rầu lắm chi
Vô Vi là thuốc đại bi
Pháp luân thường chuyển ân ghi nơi trời
Rồi đây nó sáng rực trời
Đông Tây Âu Á cọp xơi đến bờ
Có khi nó tối như tờ
Không tu thì chịu bơ vơ không nhà
Con mèo lại kêu meo meo
Không tu thì chịu bọt bèo nát tan
Hỡi ơi bạn đạo có than
Bên thanh bên trược ân ban tại trời

Vô Vi ánh sáng tuyệt vời
Lo tu bạn sửa ở đời chữ không
Xin bạn đừng có trông mong
Không cầu vẫn được cảnh bồng lai sanh
Vận nước nhà trên đà diễn tiến
Việt Nam Tổ Quốc Đức ân xưa
Con Rồng Cháu Tiên xưa sử chép
Nép mình chờ đợi ân trời ban
Lắm khi mắt chảy hai hàng
Trời ban sáng suốt cơ hàn đến đây
Rồi đây đến lúc phải xoay
Cơ trời vận chuyển đổi thay thế tình
Người thì lên núi Tà Dinh
Kẻ thì ở lại nơi đền Quan Công
Luật trời ở tận nơi không
Làm gì tránh được hỡi tâm ác tòng.
2/10/09:
Bạch Ngọc Hư Cung điển hòa thơ
Y lời minh sư giáng cơ bút
Đạo trời khai mở Mã đề ba
Sĩ thừa lệnh thầy nay gắng công
Tu hành tinh tấn cho kịp giờ
Hạnh nguyện khai đạo cứu chúng sanh
Bồ tát khắp nơi cùng góp sức
Tát cạn biển ái, chuyển thánh vương
Thánh vương cứu khổ khắp hoàn cầu
Chiến trường hiệp đạo anh hùng tận
Đã đến ngày chuyển cổ thế kim
Đến giờ đó Thất Sơn bùng nổ
Giờ ngày đã định tại thiên cung
Bùng bùng, đùng đùng núi sấm chuyển
Nổ tung ba cõi phải ghê hồn
Khắp nơi thây người nằm thảm thiết
Năm Kỷ Sửu lắm chuyện chuyển biến
Châu Á ngập tràn bởi tham lam
Mọi hình thức ăn chơi, nặng trược
Người người hướng ngoại không chịu tu
Lo chi cái bọn Cộng không đầu
Tu không chịu tu chỉ đàn áp
Không còn phước lộc để tái sanh
Kẻo lại thành đám tranh của cải
Trễ đò về cội phải nhăn nanh
Đò kỳ này là đò ân độ
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Trời phật rời ngôi vị xuống trần
Phật Thích Ca cùng Phật Di Đà
Nay xuống trần thế là điềm may
Ban ân điển ban pháp kỳ này
Pháp này huyền bí thầy ân ban
Đại có phước vào hàng phật tử
Bi Trí Dũng phải từ cái Tâm
Cứu mình, cứu người, tâm lương thiện
Vớt linh căn vớt người về thiên
Chúng sanh ơi hãy mau kẻo trễ
Sanh sanh hóa hóa đã bao đời
Về quê xưa cõi A-Di-Đà
Quê xưa chốn cũ từ đấy ra
Xưa nay đã lạc vì chấp đạo
Chốn cũ quê xưa đạo có một
Cũ nay hóa mới đạo trời ban
03/22/09:
Ai ơi hãy lo tu mau
Không chừng kẻo trễ chuyến tàu về quê
Kỷ sửu sao thấy ê chề
Người trong thiên hạ nghiệp nghề mất
tiêu
Nhìn quanh thấy cảnh đìu hiu
Đến năm con cọp tiêu điều nhiều hơn
Nhiều người lên núi Tà Lơn
Vái xin ông phật cho cơm hằng ngày
Ai ơi nhớ vái phật ngài
Hằng ngày tu tập phật ngài ban ân
Năm dần bá tánh kiệm cần
Phật trời nhìn xuống dương trần đói meo
Con mèo lại kêu meo meo
Khắp trong thiên hạ bọt bèo nát tan
Nhà lầu xe cộ nghênh ngang
Không có người ở ngổn ngang mọi
đường
Đến năm rồng rắn thấy thương
Năm châu họp chợ chiến trường đao
binh
Đến năm con ngựa thật kinh
Khắp trong thế giới đao binh tứ bề
Anh hùng tận thế con dê
Khắp trong thiên hạ thấy ghê thây nằm
Ai ơi hãy nhớ từng năm
Mà lo tu niệm phước trăm năm còn

03/25/09:
Ngày ngày khó qua ngày ngày qua
Tận cùng khổ phần hồn sáng ra
Thế là qui y phật tha độ đời
Sắp sửa đến ngày qui thất sơn
Đến Long Vĩ trời đất rung chuyển
Lo mà tu gấp sẽ được tuyển
Thu về trâu đất vẫn cấy cầy
Xếp hàng lãnh gạo thấy mà thương

Chúng tôi có dịp hỏi các vị về 2 câu
Mười phần chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình.
Thì được biết là câu đầu là chính, sẽ xảy
ra cho toàn thế giới. Câu sau chỉ là câu
đệm cho trọn câu thơ.
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