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Cho từ tháng giêng đến tháng tư năm 2015
Email: vienluutd@yahoo.com
Website: www.bachyhuynhde.org
Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả những bài Bút Điển mới liên quan đến
Thiên Cơ Việt Nam trong năm 2015 và Thế Chiến Ba sắp đến. Những bài này nhận được
trong thời gian từ tháng giêng đến tháng tư năm 2015.
I. Mở Đầu:
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2015, chúng tôi nhận được bài bút điển của một vị muốn ẩn danh
nên chúng tôi đặt tên bài thơ là “Tháng Chín Năm 2015”, vì bài thơ có đại ý nhắc nhở về hai
ngày Sept/24 và 25 của năm 2015. Sau đó chúng tôi lại nhận được links về hai đoạn phim
trên youtube liên quan đến vấn đề Đảo Lộn Thời Tiết, Climate Chaos, mà hai đoạn phim này
có nhấn mạnh đến hai ngày Sept/23 và 24 sắp đến. Biết là sắp sửa phải viết bài nên chúng tôi
có khấn Mẹ Diêu Trì cho thêm tin tức thì vào ngày 18 tháng 4, đức Diêu Trì có ghé cho thơ
và ngày 20 tháng 4 có người bạn trẻ gửi cho bài bút điển “DỰ BÁO THẾ GIỚI TỪ MÙA HÈ
2015 ĐẾN MÙA THU 2017!”. Tới đây chúng tôi cảm thấy đã có đủ tài liệu nên đặt bút viết
bài này cống hiến các bạn đọc.
Bài viết này gồm có những phần sau đây
I.
Mở Đầu
II.
Tin tức cập nhật về thế chiến 3.

III.
IV.

a. Cập nhật thời điểm xung đột tại VN.
b. Climate Chaos vào tháng 9 năm 2015
c. Lạm bàn tình hình thế giới
Tu Hành
Kết Luận

II. Tin thức cập nhật về thế chiến 3
a. Cập nhật thời điểm xung đột tại VN.
Vào tháng ba năm 2015, một số huynh đệ tỉ muội chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau và hôm đó
có điển của Đức Vĩ Kiên cùng các vị khác về. Chúng tôi có hỏi thầy xin cho biết về sự biến
động của thiên cơ và chiến tranh sắp tới ở Việt Nam sắp đến hay còn xa? Đức Vĩ Kiên trả lời
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như sau: “Gần như là từ mắt tới mũi vậy! Con nghĩ sao, gần hay xa?…. Thôi các con hãy lo
tu gấp đi”.
Các bạn nghĩ sao? gần hay xa? Có người trả lời tôi rằng vậy thì gần quá rồi, tới trước mặt
rồi đấy! Nhưng câu trên cũng có thể còn có ý khác như sau: Bạn có bao giờ nhìn thấy được
mũi của mình đâu? Giỏi lắm là thấy được một tí chót mũi. Cho nên câu trả lời trên cũng có
thể có nghĩa là “không thể nói được, mọi người hãy lo tu gấp đi”. Chỉ nhờ qua câu “hãy lo tu
gấp đi” mình mới có thể đoán là “gần” rồi.
Vào cuối tháng ba vừa qua, 03/28/2015, Đức Diêu Trì có ghé cho ba bạn trẻ trong nhóm
BYHĐ ở bên Việt Nam bài thơ dạy dỗ tu hành và trong đó có đoạn như sau:
MẸ giáng điển dạy đôi điều
DIÊU cung trông đợi sớm chiều không an
TRÌ tâm lũ trẻ trần gian
GIÁNG trần dạy trẻ mới an lòng này
THƯỢNG ngươn thánh đức đáo lai
XUÂN qua hè tới đổi thay khó tường
BỬU tòa tình Mẹ yêu thương
...
Hai câu màu đỏ hàm chứa thông tin về thiên cơ cho năm nay 2015.
“THƯỢNG ngươn thánh đức đáo lai
XUÂN qua hè tới đổi thay khó tường”
Hai câu này có nghĩa là chu kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức sắp tới rồi, năm nay, 2015, hết
xuân vô hè tình hình quốc sự Việt Nam thay đổi khó thấy rõ được.
Rồi vào ngày 04/18/2015 vừa qua sau khi chúng tôi khấn xin cho thêm tin tức để viết bài thì
Đức Diêu Trì Kim Mẫu ghé qua dạy Huy Văn làm bài thơ sau đây:
04/18/2015: Mẹ Diêu Trì dạy Huy Văn làm thơ
Một hai ba bốn chạy đua tài
Mẹ dạy minh khai thời loạn tai
Trai gái khác hài đồng chơn tánh
Đức tài thi thố chẳng thua ai
Thu qua đông đến chắc có tai
Đồng chí của trời nặng gánh vai
Dăm tháng yên bình cùng nhau gắng
Nữ nam chung sức huệ minh khai
Trong bài thơ này có hai câu:
“Mẹ dạy minh khai thời loạn tai
....
Thu qua đông đến chắc có tai”
Hai câu này chỉ rõ là thời loạn đã đến, năm nay hết thu vào đông Việt Nam chắc sẽ có tai
biến. Chữ “Chắc có tai” ám chỉ một xác xuất lớn, lớn hơn 50% theo thiển ý.
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Rồi vào ngày 04/20/2015, Đức Vĩ Kiên có ghé cho một bạn đạo bài thơ mà có những câu sau
đây:
...
Xuân qua hè lại, rồi thu
Thức hồn tiến hóa trùng tu hoài hoài
Long Vân diễn biến người coi
Long Hoa sắp tới, là nòi giống tiên
....
Câu “Xuân qua hè lại, rồi thu, Long Vân diễn biễn người coi” của Đức Vĩ Kiên rất là ăn
khớp với câu “Thu qua đông đến chắc có tai” của Đức Diêu Trì, cả hai đều ám chỉ là từ thu
vô đông năm 2015 chắc sẽ có biến.
Hai câu:
“Long Vân diễn biến người coi
Long Hoa sắp tới, là nòi giống tiên”
Như đã giải thích trong những bài viết trước, Long Vân và Long Hoa là hai giai đoạn khác
nhau của thời kỳ thanh lọc này. Long Vân đi đầu nên nằm ở trong giai đoạn thanh lọc. Vì
thế, những thiên tai, chuyển biến loạn lạc về chiến tranh, thời tiết, cũng như mùa màng để
thanh lọc người hiền sẽ xảy ra trong giai đoạn này, từ 2012 tới 2017. Còn Long Hoa là giai
đoạn thái bình của đời Thượng Ngươn sắp tới nên không còn có chiến tranh. Những người
nào thoát hiểm qua được cơn thanh lọc để dự hội Long Hoa khai mạc thì kể như là người
may mắn. Thời điểm giao thời của Thượng Ngươn là năm Đinh Dậu 2017 và Hội Long Hoa
sẽ được khai mạc vào năm 2019 sắp tới theo lịch trình hiện tại.
Trong bài viết trước “Cuộc Địa Chấn” vào tháng 12/2014, chúng tôi có viết là chiến tranh,
thiên tai, xáo trộn lớn về chính trị có thể xảy ra ở Việt Nam vào phần sau của năm 2015. Và
hôm nay trong lúc viết bài này các Thầy Tổ vẫn xác định là tai họa vẫn có thể sẽ xảy ra vào
mùa đông năm nay. Nghĩa là thiên cơ vẫn không có gì thay đổi kể từ lần cập nhật trước,
2013.
b. Đảo Lộn Thời Tiết vào tháng chín năm 2015, Climate Chaos in Sept/2015.
Sau khi xem xong hai phim video này trên youtube
The Final Countdown - 200 days and counting!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TwSWEV1Bmbo&feature=youtu.be
500 Days Until Climate Chaos: End Time Signs & Events by Barney Winner in May/2014.
https://www.youtube.com/watch?v=qEt-DGCp4YI
chúng tôi lấy làm lạ và tò mò vì là sự kiện khoa học tiên đoán lần này về Đảo Lộn Thời Tiết,
Climate Chaos, có cái mốc thời gian là ngày Sept/23-24/2015, lại được sự chiếu cố của hai
chính trị gia tên tuổi tầm cỡ thế giới là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Pháp (Laurent Fabius) và
Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ (John Kerry) đồng cùng nhau xuất hiện trên màn hình vào
năm 2014 để nhấn mạnh về sự kiện hai ngày Sept/23 và 24 này. Theo các khoa học gia thì sự
kiện climate chaos này sẽ gây ra nhiều thiên tai như thời tiết thay đổi lạ thường, lụt lội, động
đất, sóng thần, băng đá tan. Những sự kiện này đã và đang xảy ra từ mấy năm qua nhưng đến
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Sept/23-24/2015 này là sẽ là cao độ hay cực điểm nên có thể có biến cố lớn bất thường trong
mấy ngày gần đó. Dĩ nhiên sau đó là các nhà tiên tri Tin Lành Mỹ nhảy vào ăn có, dùng tin
này và nhiều hình ảnh dữ kiện khác làm thành nhiều phim video để nói nào là “the sixth seal”
sẽ được mở ra trong những ngày Sept/23-24, và tiếp theo đó sẽ là chu kỳ tận thế,
Armageddon như đã được tiên đoán trong kinh thánh, v.v. và v.v.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2015 chúng tôi nhận được bài thơ dài 46 câu liên quan đến
chuyện Thời Tiết Đảo Lộn, Climate Chaos, vào tháng chín này của một vị Thầy Tổ ẩn danh.
Chúng tôi tạm đặt tên là bài thơ “Tháng Chín Năm 2015”.
04/10/2015: Thầy Vô Danh
Tháng Chín Năm 2015
Long Vĩ Xà Đầu chẳng chi
Mã Đề Dương Cước chẳng khi dễ mà
Có tâm niệm Phật Di Đà
Mà lo tu niệm thì là nạn qua
4
Tháng chín hai sáu đã là
Hai ngày trước đó bạn mà nghiệm đi
Không gian trời đất tối xì
Nạn tai khó tránh bạn thì hiểu chưa 8
Trời Phật mách bảo tôi đưa
Ra bài tối mật không lừa dối ai
Tu hành như đấng Như Lai
Ngồi đâu cũng sửa, sửa sai nên người
Tu hành không biếng, không lười
Đầu tóc không cạo nên người thiện chơn
Ta thà tu thiệt còn hơn
Là tu giả dối như Thầy thời nay
Thầy chùa giả dạng trường chay
Nói năng đủ thứ chả hay chút nào
Tiền bạc sẵn túi đút vào
Nhà cao cửa rộng nói sao bây giờ 20
Phật thương nhắc nhở từng giờ
Chúa thương dặn kỹ chiên tơ coi chừng
Nhà thờ mở cửa tưng bừng
Ông lên bà xuống coi chừng đó nghe 24
Phật Chúa chẳng có chia phe
Tại người không hiểu mới ra nỗi này
Tham lam cái tội xưa nay
Coi mà bỏ được Cha, Thầy mới qua 28
Gặp nạn sư mới nghiệm ra
Ưng vô sở trụ huệ thì mới khai
Tu hành đừng có hàng hai
Một pháp cho kỹ, Như Lai gần kề
Vô Vi có người lại chê
4
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Không là chơn pháp thì về Tây chăng?
Tu hành nói chuyện lăng nhăng
Vô Vi chơn pháp mới gần Phật Tiên 36
Không như những kẻ tham tiền
Tâm luôn động loạn tu thiền chẳng nên
Ráng mà tu niệm bỉ bền
Trời Phật ân độ rước lên sen tòa
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Niệm mà cho đúng thì là nạn qua
Tháng chín hai bốn vừa qua
Hai lăm lại tới mới là nạn tai
44
Lê thứ ráng niệm Phật Ngài
Tai qua nạn khỏi tương lai phục hồi. 46
KB: Vô Danh

40

Trong bài thơ “Tháng Chín Năm 2015”, tám câu liên hệ đến tháng chín là:
....
Tháng chín hai sáu đã là
Hai ngày trước đó bạn mà nghiệm đi
Không gian trời đất tối xì
Nạn tai khó tránh bạn thì hiểu chưa 8
....
Tháng chín hai bốn vừa qua
Hai lăm lại tới mới là nạn tai
44
Lê thứ ráng niệm Phật Ngài
Tai qua nạn khỏi tương lai phục hồi. 46
Ba ngày 24, 25, 26 của tháng 9 năm nay rơi vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Theo bài thơ
này thì ngày 25 thứ Sáu sẽ có thiên tai lớn xảy ra cho trái đất. So lại thì lời thơ lại trùng hợp
với lời dự đoán của các nhà khoa học trong những phim video trên youtube, nói về việc Thời
Tiết Đảo Lộn, Climate Chaos, trong hai ngày ngày 23 và 24 của tháng chín. Hai bên xê xích
nhau chỉ có 1 ngày.
Thầy Tổ không nói rõ là thiên tai gì, sẽ xảy ra ở đâu, ở Việt Nam hay trên thế giới như Mỹ
hay cả hai? Tuy nhiên lời cảnh báo đã rõ ràng. Cho nên theo thiển ý, vào tháng chín Dương
Lịch tức là còn mùa hè nên sẽ có nhiều người đi chơi nghỉ hè với nhiều tiết mục khác nhau
như là du lịch, về thăm quê nhà, dự khóa tu thiền, dự khóa nhập thất, đi hành hương Đức Mẹ
hay hành hương về thăm xứ Phật, họp bạn hội ngộ v.v. Quí vị nào có đi thì cũng nên cẩn thận
để ý những ngày này, nên để ý những lời cảnh báo mà hoạch định chương trình nghỉ hè của
mình cho được tốt đẹp. Nói trắng ra, nên tránh những ngày này, ở nhà hay đi đâu thì nên về
nhà đắp chăn cho ấm cho chắc ăn!
c. Lạm Bàn Tình Hình Thế Giới:
Hai năm trước, 2013, chúng tôi có viết hai câu của Thầy Tổ:
“Năm con Ngựa bơ vơ lạc lõng
Năm con Dê lại nổi cơn điên”

5
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Giờ đây thì năm Ngọ đã qua, thế giới rõ ràng mới chỉ chứng kiến cảnh “bơ vơ lạc lõng” khi
các quốc gia đối nghịch ra chiêu kèm nhau, bổ sung, và tân trang lực lượng quân sự phòng
thủ. Câu đầu của hai câu trên đã nghiệm đúng và giờ đây chúng ta đang chờ đợi sự ứng
nghiệm của câu thứ hai “Năm con Dê lại nổi cơn điên”. Quả thật mới đầu năm mà thế giới đã
lên cơn sốt mấy phùa …nhưng rồi lại tạm hạ nhiệt!
Thế giới thì đang tiến dần đến chỗ khởi đầu của thế chiến. Nga mấy tuần gần đây liên tục
đưa phi cơ cùng pháo đài bay với bom nguyên tử xâm phạm không phận của Anh, Mỹ và
khối NATO. Tình hình Ukrain thì vẫn như trái bom ngầm, hai bên vẫn nổ súng lai rai mặc dù
có hiệp định ngừng bắn. Mỹ cung cấp vũ khí, huấn luyện viên quân sự cho quân đội Ukrain
và đồng thời gửi binh lính thao dượt chung với khối NATO gần biên giới Ukrain để kềm
Nga. Tình trạng bên Iraq (Trung Đông) và Yemen (Phi Châu) thì thật là thê thảm. Thánh
chiến đang diễn ra một cách dữ dội, tàn khốc và man rợ giữa nhóm Hồi Giáo Cực Đoan ISIS
với Thiên Chúa Giáo, hoặc giữa hai nhóm Hồi Giáo Shia và Suni. Các quốc gia lân cận gần
đó như Syria, Turkey, Jordan, Arab Saudi, Iran, Yemen đều bị lôi kéo trực tiếp hay gián tiếp
vào cuộc chiến tranh này; Còn quân đội của các cường quốc tư bản như Mỹ, Anh, Ý, và khối
Nato cũng phải góp mặt dự phần.
Chỉ có dân nghèo gặp nạn chiến tranh là khổ, phải bỏ nhà cửa chạy qua biên giới Turkey để
sống trong những căn lều tị nạn; con số lên đến cả triệu. Dân tị nạn Iraq hay Siria thì chạy
loạn bằng đường bộ để vào những trại tị nạn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey. Phụ nữ
tị nạn trẻ là những nạn nhân khổ nhất, nếu lỡ bị phe Hồi Giáo đối nghịch bắt được thì sẽ bị
giao cho các chiến binh để mua vui, còn đàn ông, thanh niên trẻ mà bị bắt thì bảo đảm gần
như 100% bị chặt đầu. Còn bên Yemen thì dân chúng lên tàu vượt biển để đến Ý tị nạn giống
như hoàn cảnh dân Việt Nam vượt biển thời 1978 vậy … Những cảnh trạng đói khát, cướp
bóc, hãm hiếp, rồi chết vì đắm tàu lại tái diễn rất nhiều. Ôi, Khổ! Khổ lại Khổ!
Ngày 04/22/2015, Mỹ đưa 9 tàu chiến gồm 2 hàng không mẫu hạm vào eo biển Yemen và
Oman để ngăn chận đoàn tàu của Iran đang tìm cách cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi.
Còn nước Ý thì đang rên là vì chịu không nổi số lượng dân tị nạn từ Phi Châu đổ vào. Vấn đề
dân tị nạn Yemen đã được khẩn cấp đưa ra Liên Hiệp Quốc hôm 04/24/2015. Tình hình nói
chung rất là căng thẳng cho những ngày tháng sắp tới.
Còn trong nước Mỹ thì tình trạng kỳ thị giữa da đen và da trắng ngày càng gia tăng và đã
bắt đầu có nhiều cuộc biểu tình của dân da đen bộc phát tại nhiều tiểu bang miền Đông để
phản đối cảnh sát Mỹ dùng vũ lực, bạo lực quá độ gây thiệt mạng cho nhiều thường dân da
đen.
Còn mặt Á châu thì sao? Trung Quốc đang hối hả gấp rút đắp đất xây dựng những phi
trường quân sự và quân cảng tại những đảo chiếm được ở Trường Sa và Hoàng Sa. Điều này
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khiến Nhật và Mỹ rất lo ngại. Trong tháng qua tàu chiến Mỹ và Nhật đã thay phiên ghé cảng
Việt Nam; Mỹ còn lên tiếng yêu cầu Việt Nam từ chối cho Nga mượn căn cứ Cam Ranh để
tiếp tế nhiên liệu cho pháo đài bom nguyên tử của Nga trong khu vực Thái Bình Dương. Còn
trong nước ảnh hưởng và áp lực của Tàu lên Việt Nam lên tới cỡ nào thì để mọi người tự xét.
Từ năm 2013, trong bài “Từ bi là sức mạnh”, tôi đã viết là Việt Nam đã và đang là một tỉnh
tự trị của Trung Quốc. Điều này cho thấy Việt Nam hiện giờ vẫn đang cố gắng đi nước đôi
như đã từng làm trong quá khứ. Liệu Việt Nam sẽ đi được bao lâu nữa?
Hồi tháng 12 năm ngoái, 2014, trong bài “Cuộc Địa Chấn” chúng tôi viết là chuyện chiến
tranh Việt Nam có lẽ phải đến cuối năm 2015 hoặc trễ hơn mới bắt đầu …ai dè coi bộ tình
hình sẽ diễn đúng như vậy đó. Lý do là hồi tháng hai vừa qua bộ quốc phòng Mỹ có tuyên bố
là Tổng Thống Obama sẽ họp thượng đỉnh với Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và
Thủ Tướng Abe của Nhật vào tháng 9 năm 2015 để bàn về vấn đề an ninh của biển Đông; rồi
sau đó mới họp với tổng thống Nam Hàn. Nếu dùng dữ kiện này để luận thì vì có cuộc họp
thượng đỉnh sắp đến vào tháng chín, sẽ khó có lý do gì mà khiến chiến tranh Trung Nhật khai
hỏa trước đó, lý do là phải chờ kết quả của cuộc họp thượng đỉnh này. Do đó ta mới hiểu là
tại sao Trung Quốc lúc này gấp rút xây cho xong mấy phi trường quân sự để dàn trận cũng
như là để làm như sự đã rồi. Trừ phi có chuyện gì khẩn cấp mới khiến hai bên khai hỏa trước
cuộc họp. Giờ ta có thể tiếp tục bàn tiếp! Nếu cuộc họp thượng đỉnh diễn ra đạt kết quả tốt
đẹp, ba ông tìm được một giải pháp chung cho biển đông và đường lưỡi bò của Trung Quốc
thì khó mà có chiến tranh sớm được. Lúc đó chúng ta nên hiểu thiên cơ lại bị dời hoãn thêm
nữa rồi … có thể phải kéo tới hè năm sau. Ngược lại nếu ba ông không tìm được giải pháp ổn
thỏa, thì ta có thể thấy là Nhật sẽ khó mà ngồi yên được khi nhìn thấy các căn cứ này càng
ngày càng được củng cố xây dựng vững chắc. Lúc đó chắc là đàn anh Mỹ sẽ bật đèn xanh để
Nhật khai hỏa sớm … cho nên chiến tranh theo thiển ý sớm lắm cũng phải là vào mùa đông
của năm 2015 … nếu vậy thì sẽ trùng hợp với thiên cơ đã cho biết trước.
Vài hôm trước trong lúc đang sắp sửa đặt bút viết bài này thì tự nhiên một người bạn trẻ
trong nhóm BYHĐ gửi cho chúng tôi bài bút điển được đăng trên web của một nhà ngoại
cảm Nặc Danh. Chúng tôi có nhờ anh bạn trẻ này tìm dùm tác giả, xuất xứ, cũng như thời
điểm của bài thơ và đồng thời xin phép được sử dụng nhưng không có kết quả. Nay chúng tôi
trước tiên xin lỗi tác giả Nặc Danh là đã không có dịp xin phép sử dụng và xin mạn phép
đăng lại dưới đây cho các bạn thưởng thức. Bài này chứa nhiều thông tin rất chi tiết liên quan
đến thế chiến 3 sắp đến. Có những chi tiết mà chúng tôi biết nhưng chưa nói ra.
DỰ BÁO THẾ GIỚI TỪ MÙA HÈ 2015 ĐẾN MÙA THU 2017!
Chao ôi hỡi bão thiên hà
Địa cầu nghiêng ngả, băng tan, bão từ
Lệch trục ấy mối hiểm nguy
7

Thiên Cơ Cập Nhật 2015

Thầy Tổ

Chỉ trong chốc lát, sóng ngầm tan hoang
Nước Nga ấy vốn huy hoàng
Vậy mà phút chốc phần ba tan tành.
Mỹ kia bá chủ hoành hành
Hơn nửa đất nước tan tành một khi
Na Uy, đến Thổ Nhĩ Kỳ
Một cơn quét sạch hơn ba thành trì,
Rồi Pháp, với Hungary
Chao đảo động đất, lấy gì đỡ đây
Phần Lan phút chốc nghiêng thây
Bao nhiêu thành phố lấp đầy còn đâu
Phút chốc hơn nửa Bắc Âu
Khi chìm trong nước, khi tâm địa cầu.
Trung Quốc nào có đợi lâu
Chỉ trong một chốc tan hai, ba phần
Lửa kia sao đến thật gần
Thiêu vùi nước Nhật trăm phần nan nguy
Nê Pan, Hà Quốc một khi
Lúc thì nghiêng ngả, lúc thì tan hoang
Huy hoàng hỡi nước Thái Lan
Một cơn địa chấn tan hoang cửa nhà
Triều Tiên khi ấy mới là
Cớ sao tự nổ tan nhà người ơi?
I Ran, I Rắc một thời
Tả tơi, rơi rụng đắm chìm khổ đau
Nước Ý khi ấy mau mau
Cùng nhau ghép lại mảnh trì Thành Rome.
Anh Quốc đang buổi hoàng hôn
Một cơn bão đến Luân Đôn không còn
Động đất cứ thế hoành hành
Nước Anh chao đảo, than ôi còn gì
Tỉnh dậy đã thấy một khi
Ba phần đất nước tan rồi còn đâu.
Tính ra nguy khốn châu Âu
Hơn 30 nước tan hoang không còn.
Nước Nam vững tấm lòng son
Nghiêng mình mà vẫn vững vàng người ơi
Hỏi sao tận thế hả trời
Mà Nam nước ấy không nguy nan gì
Nào ai có ngẫm một khi
Năm châu, Thần Thánh hộ trì Linh Sơn
Một ngày, chưa đến ngày hơn
Năm châu, linh Thánh nước Nam tụ về
Nơi thì vững chắc bờ đê
Nơi thì án ngự tứ bề không trung
Chỉ tay vẽ một vòng cung
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Hào quang tỏa sáng khắp cùng nước Nam
Tuy gió nổi, đất có rung
Nhưng Nam nước ấy không cùng nguy nan.
Tránh sao cho khỏi vỡ tan
Địa cầu rung chuyển, Hai ngàn mười bảy !
Xin được nhắc lại là bài thơ này không phải là từ nhóm BYHĐ và vì chưa xin được phép
sử dụng của tác giả cũng như không rõ thời điểm và xuất xứ của bài thơ nên chúng tôi xin
phép được miễn phân tách bài thơ này.
Giờ xin trả lời câu hỏi của người bạn trẻ hỏi chúng tôi là nội dung bài này có giống như
những gì thầy tổ BYHĐ nói hay không. Chúng tôi xin trả lời là phần lớn những chi tiết này
chúng tôi đã được Thầy Tổ cho biết từ trước năm 2012. Nội dung không khác xa lắm.
III. Vấn Đề Tu Hành:
Trong bài thơ “Tháng Chín Năm 2015” có đoạn thơ nói về vấn đề tu hành liên quan đến pháp
môn Vô Vi như sau: . . . .
Tu hành đừng có hàng hai
Một pháp cho kỹ, Như Lai gần kề
32
Vô Vi có người lại chê
Không là chơn pháp thì về Tây chăng?
Tu hành nói chuyện lăng nhăng
Vô Vi chơn pháp mới gần Phật Tiên 36
Không như những kẻ tham tiền
Tâm luôn động loạn tu thiền chẳng nên
Ráng mà tu niệm bỉ bền
Trời Phật ân độ rước lên sen tòa
40
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Niệm mà cho đúng thì là nạn qua
....
Chúng tôi vốn là một phật tử nên có nhiều bạn bè theo đạo Phật. Trong những năm qua
chúng tôi cũng hay đến chùa ăn cơm chay trong mấy ngày lễ hay rằm … và dĩ nhiên là khi
đến đó họ biết chúng tôi thích nghiên cứu về các tôn giáo nhất là các pháp môn thiền trong và
ngoài Phật Giáo, trong số đó có cả pháp thiền Vô Vi …thì chuyện gì xảy ra chắc khỏi nói quí
vị cũng có thể đoán biết … nào là tà đạo, tà pháp v.v. Nhân cơ hội này hôm nay chúng tôi xin
lạm bàn thêm về vấn đề: Phật Pháp là gì và Chơn Pháp là gì?
Theo thiển ý, trước tiên, chúng tôi xin được tỏ rõ hai danh từ thường bị hiểu lầm là Đạo
Vô Vi và pháp thiền Vô Vi. Hiện giờ tại thời điểm này, nếu căn cứ theo sách vở và lời dạy
của Đỗ Tổ Sư và Thầy Tám thì “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” (ngày nay
thường nói tắt là pháp thiền Vô Vi hay pháp thiền Vô Vi của thầy Tám) là một phương pháp
thiền chứ không phải là một đạo hay một tôn giáo. Cho nên nói “ông đó theo đạo Vô Vi” thì
sai nhưng nói “ông ấy tu pháp Vô Vi của thầy Tám” thì đúng.
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Còn nữa nếu các bạn có dịp tiếp xúc với những vị tu ẩn hay tu tịnh của bên Cao Đài thuộc
tông phái như Chiếu Minh hay Nhị Thiên và hỏi họ “anh tu cái gì vậy”, thì câu trả lời sẽ là
”tôi tu Vô Vi”. Họ là những người trường chay tuyệt dục, tu tịnh tứ thời với mục đích tu
hành để một đời giải thoát thành thần tiên. Pháp tu của họ là luyện kim đơn, tạo kim thân,
đắc quả vị Kim Tiên của bên Tiên gia. Ở đây cho thấy người này có đạo là Đạo Cao Đài,
nhưng tu là “tu Vô Vi”.
Phật Giáo định nghĩa chữ Vô Vi là những gì không phải do nhân duyên tạo thành. Ví dụ
như Niết Bàn. Còn những gì do nhân duyên hợp thành là Hữu Vi hay hữu vi pháp. Vậy thì
Niết Bàn là Vô Vi, là không luân hồi, là giải thoát. Còn Hữu Vi là luân hồi, là không giải
thoát.
Theo kiến giải của chúng tôi thì nếu tôi lấy chữ Niết Bàn để thay cho chữ Vô Vi thì “tu Vô
Vi” trở thành “tu Niết Bàn” tức là “tu giải thoát”, thì thấy đúng với tiêu chỉ của mấy ông Cao
Đài tu Vô Vi bên trên lắm. Tương tự, nếu thử thay chữ Vô Vi trong “Pháp Lý Vô Vi” hay
“Pháp Thiền Vô Vi” bằng chữ Niết Bàn thì sẽ được “Pháp Lý Niết Bàn” hay “Pháp Thiền
Niết Bàn” tức là Pháp Lý hay Pháp Thiền dắt đến Niết Bàn, Pháp Lý hay Pháp Thiền dắt đến
giải thoát. Cũng rất là có lý!
Cái tên “Pháp Lý Vô Vi” hay “Pháp Thiền Vô Vi” có đủ hai chữ “Vô Vi”, có ý nói đây là
pháp thiền phổ truyền hiện đại có thể giúp các bạn “Tu Vô Vi” đạt mục đích một đời giải
thoát! Hai ví dụ điển hình để chứng minh đây là chơn pháp, có thể giúp hành giả “Tu Vô Vi”
tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tức là tu một kiếp giải thoát sanh tử là chính bản thân của hai vị
Thầy Tổ là ông Đỗ Thuần Hậu (liễu đạo 1967) và Thầy Tám Lương Sĩ Hằng (liễu đạo 2009).
Chúng tôi hy vọng mấy giòng giải thích trên giúp các bạn rõ hơn về vấn đề này.
Phật Pháp là gì? Có vị thiền sư trả lời là “Vậy ông chỉ cho tôi xem trên đời này cái gì không
phải là Phật Pháp?” Người hỏi đành ngậm miệng không nói được! Đây là ám chỉ trên đời
này, vạn vật cũng như vũ trụ không có cái gì mà không sanh ra từ cái Tâm cả. Ở đây trong
phạm vi bài này, chúng tôi xin giới hạn câu hỏi “Phật Pháp là gì?” về lãnh vực những pháp
tu mà thôi.
Câu trả lời mà ta thường được nghe là Phật Pháp là những pháp tu được dạy trong Kinh Phật.
Ví dụ bên Đại thừa thì có 25 pháp trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi thiền công án của Thiền
Tông, niệm phật của Tịnh Độ, hoặc bên Tiểu Thừa thì có tứ Đại Niệm Xứ v.v. Còn ngoài ra
là không phải Phật Pháp.
Nếu ta nhìn sâu thêm chút nữa thì sẽ thấy vấn đề không đơn giản như vậy.
Thứ nhất, quan điểm của nhiều vị bên Tiểu Thừa là những cái gì ngoài bộ sách kết tập
những lời nói của Phật trong khoảng 100 năm đầu sau khi Phật Thích Ca nhập niết bàn thì
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đều là do người sau bịa đặt ra. Vì không phải là lời của Đức Thích Ca dạy lúc sinh tiền thì dĩ
nhiên không phải là phật pháp dưới mắt họ. Bên Tiểu Thừa có bộ kinh Tứ Đại Niệm Xứ
được xem là tối quan trọng có chứa đựng pháp tu hành trong đó.
Kế đến bên Đại Thừa Phật Giáo thì có quan điểm rộng rãi hơn. Có bài kệ cổ có câu “Phật
Pháp tám vạn bốn ngàn môn . . .”. 84,000 môn là để chỉ số nhiều, nhiều lắm, tất cả, chứ xưa
giờ có ai ngồi đếm hay phân loại ra 84,000 pháp môn đâu? Đại Thừa có nhiều tông phái nên
có nhiều pháp tu khác nhau. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm (TLN) có đoạn trình bày chỗ
chứng nhập của 25 vị Thánh; có người thì vào bằng cửa nước, có vị thì vào bằng cửa gió, cửa
lửa, cửa đất v.v. Cuối cùng Phật Thích Ca nhờ Đại Bồ Tát Văn Thù lựa cho phương pháp nào
tối thắng đối với căn cơ của loài người trái đất này tại thời điểm này; thì Đức Văn Thù mới
chọn pháp “Nhĩ Căn Viên Thông” của Đức Quán Thế Âm, ám chỉ loài người hiện tại có nhĩ
căn (tánh nghe ở lỗ tai) là bén nhạy nhất trong lục căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý), ý nói là
pháp tu dùng nhĩ căn là dễ tu tiến nhất.
Hãy xét xem 25 chỗ chứng nhập của các vị Thánh gồm có những cửa nào: 6 trần + 6 căn + 6
thức + 4 đại (đất nước gió lửa) + không đại + thức đại + kiến đại = 25 cửa. Trong 25 cửa này,
pháp Nhĩ Căn Viên Thông thuộc về cửa “6 căn”. Kinh TLN giải thích đủ hai phần Lý và Sự
hay cách thức tu hành cho pháp “Nhĩ Căn Viên Thông” nhưng chỉ nói phần Lý cho 24 cửa
còn lại. Tuy nhiên Đức Phật không hề chối bỏ 24 cửa kia. Vì vậy nên hiểu 84,000 pháp môn
hay tất cả pháp môn tu hành trên thế gian này đều nằm gọn trong 25 cửa này.
Vậy thì rõ ràng Phật Pháp rất là rộng rãi, bao trùm lên tất cả mọi pháp tu khác trên thế gian
này. Vậy thì cớ sao các vị bên chùa lại cho rằng các pháp tu của các tôn giáo khác, hệ phái
phật giáo khác là không phải Phật Pháp???
Chơn pháp là gì? Theo lý luận trên thì Chơn Pháp là Phật Pháp. Cái này thì dễ nói rồi.
Nhưng lỡ có kẻ cắc cớ hỏi tiếp “vậy thì Tà pháp là gì?” nếu theo lý luận trên thì chẳng lẽ tà
pháp cũng là Phật pháp? Cái này coi bộ hơi rắc rối đó. Chúng ta thử đào sâu thêm tí nữa xem
sao.
Trở lại kinh TLN, từ đó ta thấy tất cả pháp môn là những phương tiện khác nhau để giúp
hành giả tu hành trên con đường đạo bắt đầu từ đẳng vị chúng sanh đầy tham sân si để cuối
cùng trở thành một người giác ngộ, thanh tịnh, hết tham sân si, mà được gọi là Phật. Vậy
chúng sanh và phật là 2 đối cực, hai góc hay hai đầu của một đường thẳng, đường đạo. Âm
Dương cũng vậy, là hai đối cực, hai đầu của một đường thẳng. Tương tự cặp đôi Thanh
Trược cũng vậy.
Chúng sanh === Phật, bổn tâm
Âm
=== Dương
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Trược
=== Thanh
Cho nên định nghĩa Phật Pháp hay Chơn Pháp trong phạm vi tu hành cần phải được làm rõ
thêm như sau: Những pháp tu nào mà đưa hành giả tiến về Phật Quả hay bổn tâm thì đó là
Phật Pháp.
Ngắn gọn hơn: bất luận pháp tu nào mà đưa hành giả về bổn tâm thì là đó phật pháp.
Ngược lại là chúng sanh pháp.
Thầy Tám có định nghĩa chánh pháp hay chơn pháp như sau: Pháp khử trược lưu thanh là
Chơn Pháp. Bởi vì “khử trược lưu thanh” thì đưa hành giả tiến về phía Phật Quả hay thiên
đàng, còn ngược lại “khử thanh lưu trược” sẽ đưa hành giả tiến về phía chúng sanh hay địa
ngục, nên là tà pháp. Cho nên những pháp về âm thanh sắc tướng làm mê hoặc lòng người
được xem là tà pháp hay chúng sanh pháp.Thật là rõ ràng và đúng lý. Vì thế pháp thiền Vô
Vi, nguyên tên “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”, là một Chơn Pháp chú
trọng khử trược lưu thanh cơ thể.
Có bao giờ chánh pháp biến tà pháp không? Có và Không. Không là vì chánh pháp tự nó
không thể biến thành tà pháp. Mà Có là tại vì người cầm chánh pháp hành sai nên biến
chánh pháp thành tà pháp! Ví dụ, có người tu cầm chánh pháp trong tay, nếu tu đúng thì
cái ngã phải càng ngày càng nhỏ đi, tức là tham sân si ngày càng giảm, nên diện mạo điển
quang càng ngày càng sáng, thần khí ăn nói ôn hòa, ai thấy cũng mến thương muốn kết làm
bạn. Còn ngược lại có người tu cầm chánh pháp trong tay, sau một thời gian thì cái ngã càng
ngày càng to, tức là tham sân si càng lúc càng lớn, diện mạo điển quang bất thường lúc thì
thế này lúc thì thế nọ, tánh tình bất nhất, bạn bè ít người muốn giao thiệp, tu hành chẳng thấy
tiến bộ bao nhiêu mà lại ưa lớn lối khoe khoang. Đấy, người đó đã biến chánh pháp thành tà
pháp và hiện đang hành tà pháp đấy! Vậy hành giả phải nên cẩn thận chỗ này.
Tương tự, có bao giờ tà pháp biến chánh pháp? Có và Không. Không là tự tà pháp
không thể biến thành chánh pháp. Có là vì người biết sử dụng tà pháp để thăng tiến trong
việc tu hành của mình. Trong truyện cổ đạo gia có chuyện một vị tiên nam khi đi dự hội bàn
đào của Kim Mẫu, vì liếc nhìn các cô tiên nữ đẹp nên bị Kim Mẫu quở mắng. Hổ thẹn quá
ông quay trở về trần gian, vào ngay nhà thổ (nhà chứa gái điếm) ở đó nguyên một năm tu
hành. Sau khi vượt qua được món ái dục này thì mới bay lên trời và cho các cô gái điếm biết
mình vốn là tiên. Đây là người biết dụng pháp “dĩ độc trị độc”, dùng ngay tà pháp để giúp
cho sự tu hành của mình. Pháp tu này chắc phải dành cho hàng thượng-thượng-căn!
IV. Kết Luận
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Mọi chuyện đều có nhân duyên của nó. Trong nội bộ chúng tôi đã nói là sẽ không viết bài
nữa vì viết đã nhiều rồi, và thì giờ thì đã quá cận … nhưng rồi có lẽ thầy tổ muốn nhắc nhở
cảnh báo mọi người thêm về biến cố Climate Chaos tháng Chín sắp tới nên mới khiến chúng
tôi viết bài này. Chuyện chiến tranh biển đông, thế chiến 3 thì giờ đây đã rõ như ban ngày,
thời điểm thì đã sát nút, chỉ còn chờ pháo lệnh phát ra thì nhấn nút khai hỏa mà thôi. Đức
Thầy có cho biết là có những lần trì hoãn trước là bởi vì bên trên muốn cứu thêm một số
chúng sanh, còn trì hoãn lúc này nếu có lại là để chờ đợi một vài người có nhiệm vụ nhưng
chưa sẵn sàng. Nhưng việc gì cũng có cái mốc tối hậu của nó. Tới đó là không thể trì hoãn
được nữa … đó chính là mốc Thượng Ngươn Đinh Dậu 2017. Nay đã vào cuối xuân của Ất
Mùi 2015 rồi, sự trì hoãn không thể còn lâu dài được nữa. Vì cuộc họp thượng đỉnh giữa
Obama, Tập cận Bình và Abe xảy ra vào tháng 9 nên chuyện chiến tranh biển Đông nếu có sẽ
phải xảy ra sau đó, cho nên sớm là mùa đông 2015 còn nếu không là phải từ 2016 trở đi.
Vì thời gian an lạc chẳng còn bao nhiêu nữa, các bạn tu hành nên dốc tâm trui rèn cho kỹ,
đừng nên lãng phí thời giờ.
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 24 tháng 4 năm 2015 DL.
[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]
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