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---oOo--Chúng tôi xin tái ngộ quí vị trong bài viết hôm nay về chủ đề Donald Trump với Thượng
Ngươn Thánh Đức 2017. Những tài liệu về cơ bút của Thầy Tổ trong bài này gồm có
“Đàn Cơ Rằm Tháng Chạp Năm Ất Mùi” ngày Dec/20/2015, thơ của Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế cho ngày Nov/09/2016, thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ và Đức Phật Thầy Tây
An ngày Feb/27/2017, thơ của Bạch Sĩ Tiên Sanh ngày May/31/2017,và thơ của Đức Vĩ
Kiên ngày June/01/2017.
I. Chuyện Việt Nam: Nguyễn Tấn Dũng xuống mà không xuống:
Chúng tôi xin được nhắc lại mẫu chuyện của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng bị rớt
đài, mất chức Thủ Tướng vào cuối năm Bính Thân, 2015. Chuyện này đã được Đức
Huỳnh Giáo Chủ cho biết từ năm 2009 qua vần thơ sau đây:
May/17/2009: Đức Huỳnh Giáo Chủ cho thơ:
....
Việt Nam đất nước tả tơi mọi bề
Thương mại bị dập nặng nề
Nông thôn Đức Mạnh não nề lo âu [24]
Rồi đây sẽ có Diều Hâu
Bay về xứ Việt cảm thâu người Hùng
Thấy trong thế giới điên khùng
Điên nay mách bảo người cùng lo tu [28]
Tham lam cộng sản tạo ngu
Bóc lột bá tánh tạo mù cho chung
Thằng “N.M.T” bị khùng
Suốt ngày lo lót Cộng Trung vô thần [32]
Chiến tranh rồi lại sẽ gần
Người trong thiên hạ phải cần kiệm tu
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Hai ngàn thập chẵn mùa thu (2010)
Khắp trong thiên hạ cọp tru não nề [36]
Tấn Dũng tận thế con Dê
(2015) /* Nguyễn Tấn Dũng */
Việt Kiều mới được trở về nước Nam
...
Bài bút điển trên cho vào năm 2009, lúc Thiên Cơ về tận thế năm 2012-2017 chưa thay
đổi. Tới năm 2015 chúng tôi mới biết chuyện Thiên Cơ Tận Thế được dời từ năm 2012 tới
2017. Cũng may không gặp chiến tranh nên ông Dũng mới chỉ mất chức chứ chưa mất
mạng! Chuyện này thì qua rồi, nhưng trong bài “Xuân Bính Thân” tôi có viết thêm là ông
Dũng tuy mất chức nhưng không biết ông ta có trở lại chính trường hay không?
Dưới đây là một đoạn bút điển của Đức Quan Thánh Đế Quân cho trong Đàn Cơ Rằm
Tháng Chạp 2015, vài ngày sau khi ông Dũng bị mất chức Thủ Tướng CSVN,
Dec/20/2015: Đàn Cơ Rằm Tháng Chạp 2015
….
Quan Trường kỷ sử vẫn còn ghi
Thánh nhơn tu tập vẫn đa nghi
Đế Ngọc phê bài cơ tận diệt
Quân thần chuẩn bị đến giờ thi
Thế gian đã ba kỳ dậy sóng
Hết kỳ ba thế kỷ hai mươi
Núi non sập đổ chôn vùi
Làm sao hưởng lạc ngậm ngùi Phật Tiên
Cuộc sàng sẩy khắp miền Nam Bắc
Đến sang năm gay gắt ba miền
Thế gian nạn giặc triền miên
Đến năm mười chín mới yên phận già
Nạn giặc giã can qua xứ xứ
Tận anh hùng lịch sử đã ghi
Tấn Dũng trấn tại Nam Kỳ
Đau đầu giặc Cộng, cõng thì Hán qua
Nay nói thẳng trẻ già mà biết
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Để tu thân mới thiệt sống an
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn (2017)
Là cơ tận diệt, thiên đàng mở khai
Ta nguyện đến giờ đáo lai
Phục nguyên Thánh Địa tương lai ngàn đời.
Đến đây thôi đã cạn lời
Xin mời Trinh Nữ vài lời nhủ khuyên.
…
Đức Quan Thánh cho biết, tuy Nguyễn Tấn Dũng bị mất chức Thủ Tướng, nhưng thế lực
và ảnh hưởng vẫn còn rất mạnh khiến Tổng Bí Thư (TBT) Trọng phải điên đầu, và cuối
cùng phải mời Trung Cộng vào giúp.
Ôn lại tình hình chính trị của Việt Nam trong một năm rưỡi qua thì quả thật những lời thơ
của Đức Quan Thánh đã ứng nghiệm.
Trong năm 2016 hai phe Dũng Trọng đấu đá mãnh liệt … từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Võ
Kim Cự, tới Đinh La Thăng. Khắp cả nước loạn lên vì biểu tình chống Formosa, đặc biệt
là miền trung, người Tàu tràn khắp những thành phố lớn như Bình Dương, Đà Nẵng gây
bức xức cho dân chúng, đảng CS tiếp tục đàn áp nhân quyền, cấm không cho giáo dân biểu
tình đòi quyền sống v.v. Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa thì kể như đã mất luôn về tay Tàu.
Đảng nhà nước chẳng dám mở miệng hó hé gì cả. Nhìn đâu đâu cũng thấy mầm mống loạn
lạc sẵn sàng. Tuy nhiên giai cấp thiểu số vẫn ung dung, thản nhiên ăn chơi và đã/đang
chuẩn bị tẩu tán gia đình, tài sản ra ngoại quốc để sẵn sàng chạy tị nạn vì họ đã đánh hơi
được chuyện mất nước!
Cuộc họp Trung Ương đảng hồi tháng 4 để loại Đinh La Thăng, một đàn em của ông
Dũng, gần đây ông Trọng lại lên dây chiếu cố tiếp tới những mục tiêu khác mà trong đó có
dính tới con cái gia đình của ông Dũng. Xem ra đây là trận chiến sắp tới của hai phe Trọng
Dũng trước thềm cuộc họp Trung Ương đảng vào tháng 11/2017 để chuẩn bị nhân sự cho
quốc hội đảng trong hai năm kế tiếp. Kẻ thắng trận sẽ kéo được đám “ngả theo chiều gió”
về phe mình. Liệu ông Dũng có đành ngồi im để thấy phe mình bị “bức tử” một cách thảm
thiết? Bút điển đã cho biết hai bên đang âm thầm ra đòn chí tử để hạ nhau nhưng dân tình
thì chẳng biết gì nhiều. Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể đoán chắc rằng nếu những
năm trước gia đình ông Dũng thoải mái, sung sướng hưởng thụ cuộc đời thì bây giờ những
giây phút ấy không còn nữa, mà có lẽ được thay thế bằng những giây phú lo âu, ảm đạm,
mệt mỏi … chắc cũng chẳng khác gì gia đình của cha con Phùng Quang Thanh! Thế nên
chúng tôi mới nói ông Dũng xuống mà không xuống. Vẫn còn phải khổ nhiều!
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Cuối cùng, Đức Quan Thánh cho biết cơ tận diệt bắt đầu từ năm 2017 (được dời từ năm
2012 tới 2017):
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn (2017)
Là cơ tận diệt, thiên đàng mở khai
Quả thật kể từ đầu năm 2017 tới giờ, dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, tình hình
chính trị của thế giới đã thay đổi theo chiều bất ổn một cách chóng mặt. Ông Trump đã
nhanh chóng đánh mất sự tín nhiệm và hợp tác của các đồng minh Âu Châu lâu năm của
mình như Pháp, Đức, Anh và khối NATO. Song song, ảnh hưởng của hai nước Nga và
Trung Cộng lại tăng trưởng một cách mạnh mẽ về cả hai mặt kinh tế lẫn quân sự trên thế
giới. Nạn giặc giã khủng bố lan tràn khắp Âu Châu từ Đức, Pháp, tới Anh đều bị đánh bom
khủng bố nhiều lần. Ngay trong giới Hồi Giáo cũng có sự nứt rạn lớn. Sáng ngày 6/7/2017,
thủ đô Ba Tư, Iran, bị khủng bố ISIS tấn công ngay trong nhà thờ và tòa nhà quốc hội. Bắc
Hàn tiếp tục bỏ ngoài tai lời cảnh báo và phong tỏa kinh tế của Liên Hiệp Quốc và khối
Đồng Minh để tiếp tục thử tên lửa và bom nguyên tử. Còn nội bộ của Mỹ thì rối ren vì
đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi cách để buộc tội ông Trump. Trung Quốc lợi dụng cơ hội
này để hoàn tất xây dựng các căn cứ quân sự tại các đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa và hiện
đang thiết lập dàn nhà máy điện nguyên tử tại hai quần đảo này. Từ nhà máy điện nguyên
tử tới vũ khí nguyên tử có bao xa?
II. Bút Điển của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Vì được thầy tổ khuyến cáo không nên viết bài về thiên cơ nữa nên suốt năm 2016 chúng
tôi lo tu hành và không hỏi xin thêm về tình hình chính trị. Tuy nhiên trong lòng thỉnh
thoảng cũng thắc mắc về vấn đề này. Vì thế vào đầu năm 2017, Đức Phật Thầy Tây An và
Đức Huỳnh Giáo Chủ ghé thăm và cho biết vài chi tiết về thiên cơ như sau:
Bài thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho hôm Feb/27/2017 được tạm chia làm 4 phần như
sau:
Phần 1: Tình hình chung của thế chiến 3.
Niên Mậu Tuất nhiều điều thay đổi (2018)
Cuối năm Dậu đã nổi thiên can
(2017)
Sang niên Hợi can qua xứ xứ
(2019)
Anh hùng tận niên sử còn ghi
Việt Nam thay đổi lạ kỳ
Ngàn năm cường quốc vậy thì ai tin?
Người đức tin giữ gìn đạo đức
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Gặp Thiên Hoàng mặc sức vui chơi
Thập Tự hai chữ để đời
Qua cơ phán xét lập đời Thượng Ngươn.
Cuối năm Dậu, 2017 Việt Nam có biến động mạnh, qua tới năm Tuất 2018 thì có nhiều
thay đổi, tới năm Hợi 2019 thì thế chiến mới bùng phát mạnh khắp nơi. Thế chiến ba này
là cơ tận diệt, armagedon, rất là ghê gớm nên sẽ được loài người ghi nhớ mãi mãi “Anh
hùng tận niên sử còn ghi”.
Trong những năm này, Việt Nam sẽ thay đổi một cách không ngờ, sau đó sẽ trở thành
cường quốc trong Thượng Ngươn kéo dài cả ngàn năm! Ai dám tin?
Trong giai đoạn phán xét, cơ sàng sảy này, sẽ có ngài Thập Tự, tức là Đức Chúa Jesus
xuất hiện tại Quốc Độ Việt Nam để giúp lập đời Thượng Ngươn.
Từ các bài viết của chúng tôi trong những năm qua, các bạn chắc cũng đã biết tông tích
và sự liên hệ của Đức Quan Thế Âm, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bạch Y Đạo Sĩ với Đức
Huỳnh Giáo Chủ, Cụ Trạng Trình và Chúa Jesus. Chúng tôi xin vắn tắt lập lại ở đây: Tất
cả những vị trên đây có chung một gốc điển với Đức Quan Thế Âm, điển “Bi” trong 3 điển
“Bi, Trí, Dũng”. Ở cõi trời Đao Lợi, tại ngôi sao Vĩ Cơ ở phương đông cách trái đất
khoảng 18 năm ánh sáng, có Đức Bạch Y Đạo Sĩ là con út của Ngọc Đế Vĩ Kiên (cùng gốc
điển với Đức Di Đà). Từ nhiều ngàn năm qua Đức Bạch Y Đạo Sĩ đã gửi nhiều chiết thân
khác nhau xuống trái đất để cứu giúp, dạy dỗ nhân loại. Đức Huỳnh Giáo Chủ và Cụ
Trạng Trình là một chiết thân khác đã từng xuất hiện tại VN, còn Chúa Jesus là một chiếc
thân khác của Ngài đã sanh ra bên Do Thái 2016 năm trước.
Khi những chiết thân của cùng một người đạt cùng trình độ tâm linh thì chiết thân này có
thể nhận là chiết thân kia và ngược lại. Vì vậy tại thời điểm này trên trái đất, có nhiều chiết
thân khác nhau của Đức Bạch Y đắc quả vị đạt trình độ của Chúa Jesus, nên đôi khi xưng
nhận mình là chúa Jesus tái sanh. Đó chính là lúc điển của Chúa Jesus xuất hiện trong
người ấy. Do đó chúng ta nên hiểu, ở đây sẽ có một chiết thân của Đức Bạch Y, tức cũng
là chúa Jesus, hay ngài Thập Tự, xuất hiện để xây dựng Quốc Độ Đại Việt. Tương tự, đức
Huỳnh Giáo Chủ cũng sẽ trở lại để chăm sóc bổn đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Phần 2: Nói về tình hình nước Việt Nam trong 5 năm sắp tới, 2017-2021.
Chừng nào vết nọ liền da
Chuột kia thoát nạn, khỉ vào vườn hoa (2020)
Ấy là thời đại của ta
Bạch Y cứu thế ta bà quang vinh
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Theo thiển ý, câu “Chừng nào vết nọ liền da” ám chỉ nước Việt Nam sẽ lại bị một vết sẹo
mới, tức là bị cắt hay chia đôi nam bắc một lần nữa như 1954 vậy. Nhưng tới năm Canh Tí
(2020) vết sẹo sẽ lành trở lại, và “khỉ vào vườn hoa” nghĩa là chủ nghĩa Cộng Sản sẽ bị
bứng sạch khỏi đất nước VN. Lúc ấy mới là thời đại của Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời cứu
thế.
Tu trở lại lập màn Ngươn Thượng
Khuyên chúng sanh hướng thượng mà tu
Việt Nam lập quốc nghìn thu
Can qua xứ xứ kẻ thù đao binh
Quốc Độ Đại Việt được thành lập trong giai đoạn này - lúc thế chiến 3 đang diễn ra khốc
liệt. Chương trình thành lập như thế nào?
Cuối năm Dậu thình lình thay đổi
(2017)
Niên Mậu Tuất càn nổi cơn điên
(2018)
Việt Nam thay đổi liền liền
Kỷ Hợi tham thiền bá tánh no nê.
(2019)
Cuối năm Dậu, tức chỉ còn hơn nửa năm nữa, Việt Nam thình lình có biến chuyển đột
ngột. Sang năm Mậu Tuất thì Việt Nam tràn ngập chiến tranh. Trong suốt 2 năm Tuất, Hợi
Việt Nam có nhiều thay đổi, nhất là năm Tuất. Tới cuối năm Hợi chiến tranh Việt Nam
chấm dứt, bá tánh được no nê, yên ổn tu hành trong lúc thế chiến đang diễn biến khốc liệt
toàn cầu.
Phần 3: Hậu Thế Chiến 3, vào Thượng Ngươn
Sửu trở về no nê bá tánh
(2021)
Gặp dân lành Phật, Thánh, chúa tôi
Ai rồi cũng trở lại ngôi
Thay hồn đổi xác lập rồi Thượng Ngươn
Đời Thượng Ngươn qua cơn Thất Nhật
Tận anh hùng phong bảng lập nên
Việt Nam thắng trận vang rền
Thập Quốc trả đền nợ máu xưa nay
Kể từ năm Tân Sửu (2021) trở đi, nước Việt Nam mới được yên ổn. Việt Nam sẽ có đầy
đủ dân lành, phật thánh, minh chúa để lập đời Thượng Ngươn.
Trong trận chiến cuối cùng, khói bụi nguyên tử mù mịt che mất mặt trời mấy ngày, gọi là
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hiện tượng Thất Nhật, mất mặt trời. Sau đó tại Việt Nam sẽ có buổi lễ Lập Bảng Phong
Thần cho các vị công thần của nước Việt Nam kể từ khi lập quốc tới nay (Triệu, Đinh, Lê,
Lý, Trần, Lê, Nguyễn, v.v.). Một số danh sách những vị công thần đã được đức Diêu Trì
nêu tên trong Ngọc Kinh.
Thật ra thì ảnh hưởng của thế chiến 3 sẽ còn kéo dài mãi tới 2028. Lúc này mới là lúc
ứng câu “chết hai còn một mới ra thái bình” … rồi sau đó địa cầu mới tiến vào chu kỳ
hoàng kim một ngàn năm rực rỡ.
Khắp năm châu cuộc đời oan trái
Khắp càn khôn gặt phải nghiệp trần
Mười người chết đi bảy phần
Đến năm hai-tám một phần còn thôi
Cuộc thế chiến qua rồi con giáp
Sang năm Dậu tháng chạp hãi hùng
Phần 4: Khuyến Tu Hành
Tu thì phải trường chay, diệt dục
Diệt là diệt cái ngục tù thân
Thượng Ngươn Thánh Đức kề gần
Ăn ngay ở thẳng có Thần cứu cho
Muốn được vào Thượng Ngươn Thánh Đức
Thì làm người mẫu mực cho rồi
Sau được gặp Phật, Chúa tôi
Tha hồ hưởng lạc, an ngôi thanh nhàn
KB: BS 02/17/2017
Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta phải biết kềm chế 13 con ma, thất tình lục dục (tham,
sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) dục), phải biết tu tâm sửa tánh làm một
người tốt thì mới được dự phần vào Quốc Độ Đại Việt trong Thượng Ngươn. Trong những
bài viết trước, chúng tôi có viết ba thành phần sẽ được dự vào Quốc Độ trong Thượng
Ngươn là trung thần, hiếu tử và chân tu.
III. Bút Điển về Tổng Thống Donald Trump
Phần 1: Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45:
Đêm Nov/08/2016 ông Donald Trump đánh bại đối thủ nặng ký là bà Hillary Clinton để
đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ. Sáng ngày ra chúng tôi nhận được bài thơ sau đây:
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Nov/09/2016: Đức NHTĐ cho thơ:
Ngọc cung cha đợi đám con thơ
Hoàng trang Đạo Pháp chẳng chần chờ,
Thượng Ngươn Thánh Đức cho khai mở,
Đế ngồi hưởng lạc họa vần thơ.
Từ Thiên Quốc vần thơ chuyển xuống,
Nhắc nhở con; con muốn về quê?
Lòng cha đau quặn ê chề!
Thương mà con trẻ chẳng về được bao!!!
Nay xuống điển con nào mau lẹ!
Bước chân đi đám trẻ của Cha
Đừng như những kẻ quỷ ma,
Cắn nhau từng nhát để mà được vua
Hillary đã thua trận độ,
Trump bây giờ vào ngự Bạch Cung (Nhà Trắng)
An nhiên chễm chệ tánh hung!
Là cơ Thượng Đế anh hùng ra tay.
Cha xuống thơ tỏ bày lo lắng!!!
Rằng “Thầy” con muốn nhắn tin hung! /* Thầy Tám */
Họa lây thế chiến lan cùng
Đông, Tây, Nam, Bắc khắp vùng đao binh
Nhắc các con chấn chỉnh đạo ngũ,
Ráng mà tu hội đủ Tam Tài, /* Bi, Trí, Dũng */
Thượng Đế chẳng nói lời sai!!!
Con nào tu được, lầu đài cha ban.
QT: NHTĐ 11/09/2016 DL, 9:50 sáng.

Bài bút điển trên cho chúng ta biết Tổng Thống Donald Trump chính là người mà Thiên
Cơ đang chờ đợi để khai mào cuộc thanh lọc kỳ 3.
Xin nhắc lại kỳ bầu cử 4 năm trước, 2012: Trong khi hai đảng đang chọn lựa ứng cử viên.
Bên đảng Cộng Hòa, Donald Trump vừa ló đầu ra định tranh cử, nhưng thấy có Mitt
Romney thì rút lại ngay. Ông Trump kiên nhẫn đợi 4 năm sau tức là 2016 mới nhảy ra
tranh cử. Về phương diện tâm linh, đó là sự đình hoãn của thiên cơ. Trận thanh lọc “Long
vĩ xà đầu khởi chiến tranh” đáng lẽ đã bắt đầu vào cuối năm 2012 nhưng đã được hoãn lại
tới năm 2017. Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào Jan/09/2017, chúng ta đã chứng kiến
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những xáo trộn chính trị toàn cầu, khủng bố chết chóc mọi khắp nơi gia tăng khủng khiếp.
Xin hiểu rằng không phải vì ông Trump lên làm tổng thống Mỹ mà khiến cho những sự
kiện trên xảy ra, mà vì thời điểm thiên cơ đã tới lúc chín mùi. Thiên cơ được hoãn 6 năm
nên bài “Long Vĩ Xà Đầu” nay có thể viết lại như sau:
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh Cuối khỉ đầu gà khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ loạn binh đao
Can qua xứ xứ loạn binh đao
Mã đề dương cước anh hùng tận Chó tru lợn rú anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình Tí sửu niên lai kiến thái bình
Phần 2: Chuyện phiếm về tử vi của Donald Trump và Hillary Clinton.
Xin nói trước với các bạn, chúng tôi chỉ là dân tài tử chứ không phải nhà nghề trong làng
tử vi lý số! chúng tôi lạm bàn ở đây với mục đích để cho bài thêm trang, thêm hấp dẫn.
Xin các bậc đàn anh thứ lỗi.
Vào khoảng cuối tháng 6 năm 2016, lúc cuộc đua vào tòa nhà trắng chỉ còn lại hai ứng cử
viên Trump và Clinton, chúng tôi tò mò muốn xem tử vi của 2 người này. Sau khi tham
cứu, chúng tôi chọn 2 lá số sau cho 2 nhân vật trên:
Donald Trump: Jun/14/1946 giờ Ngọ.
Hillary Clinton: Oct/26/1947 giờ Tuất.
Chúng tôi nhận thấy những đặc điểm sau đây, tất cả 4 người Tổng Thống Bush con, Bill
Clinton, Donald Trump và bà Hillary đều mang mạng Thổ, có cùng cách Tử Phủ Vũ
Tướng quần thần khánh hội, nghĩa là tạm gọi có số chân mạng Đế Vương! 2 lá số của
Hillary và Donald trông rất giống nhau: Mệnh Quan Tài đóng ở Tí, Thìn và Thân, Thiên
Di và Ách đóng ở Ngọ Mùi. Hai lá số của Bill Clinton và Obama thì tốt hơn lá số của
Donald Trump và Hillary Clinton.
Cung Thiên Di và Ách của Hillary và Donald tại Ngọ Mùi có Tuần án.
Riêng cung Quan và Nô của Donald tại Thìn Tỵ bị Triệt trấn.
Điểm này dễ dàng cho thấy tại sao 2 người này đều bị nhiều đồng nghiệp và người đời
“Ghét”. Đồng thời cho thấy thời điểm trước 2014, cuộc đời sự nghiệp của bà Clinton lên
như diều và bắt đầu gặp khó khăn kể từ năm 2013 với vụ Đại Sứ mỹ bị giết tại Bengazi và
kiểm tra email. Tương tự, nếu bà Clinton bị khó khăn kể từ 2014 thì ông Trump, một tay
bá đạo, người cả đời chưa hề làm quan, lại được mở ngõ để ra làm vua! Lần đầu tiên ra
tranh cử, dùng tài bịa đặt tráo trở đánh tan được mọi đối thủ trong đảng Cộng Hòa một
cách dễ dàng có lẽ là nhờ Cự Cơ ở Mão Dậu. Còn bà Clinton tuy bị Lưu Tuần cản, nhưng
năm 2016 lại được mở để tranh cử nên bà dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để đại diện đảng
Dân Chủ.
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Sau khi xem xong hai lá số, bạn bè tôi hỏi: Ai sẽ thắng? tôi lắc đầu nói “hai lá số một tám
một mười, không rõ ràng ai thắng, ai cũng có số làm vua hết, làm sao dám nói?” Nhìn khí
sắc, bà Clinton ngày càng vượng trong khi ông Trump ngày càng kém đi vì bị cáo buộc bê
bối tình dục và mất đạo đức với nhiều phụ nữ lúc sau này. Tôi còn nhớ hồi đó báo chí Việt
viết bài tử vi đều quả quyết bà Clinton sẽ thắng. Có thầy tử vi còn làm video đưa lên
youtube bàn về hai người tranh cử như cặp “long tranh hổ đấu”, và sau khi xem hai người
tranh luận thì quả quyết 100% bà Clinton sẽ đắc cử. Thậm chí còn có nhà tiên tri trả tiền
đăng báo chúc mừng bà Clinton đã đắc cử tổng thống trong đêm bầu cử nữa! … tất cả poll
thăm dò của mọi đài radio, TV và báo chí Mỹ đều cho bà Clinton sẽ đắc cử cho tới giây
phút cuối cùng, 8 giờ tối hôm Nov/8/2017 ….
Thật ra thì trong hai lá số, có một lá nhỉnh hơn lá kia một chút nhưng theo thiển ý không
đủ để quả quyết ai sẽ thắng. Nhưng vì nhờ đã biết đường hướng của thiên cơ nên tôi có thể
đoán thêm một chút. Nếu bà Clinton đắc cử, những chính sách của Obama sẽ được duy trì
và thế giới sẽ không có nhiều biến động. Ngược lại, nếu muốn có một cuộc cách mạng với
sự thay đổi lớn gây xáo trộn, loạn ly cho thế giới thì ông Trump là mẫu người nên chọn.
Tôi thì tuy không nằm trong nhóm cá độ bắt cá bà Clinton thắng cử, nhưng cũng được
thưởng một chầu “bánh xèo chay” vì ông Trump thắng ngược! Sau này có người kể cho tôi
là có một thầy chuyên xem tướng viết bài nói trước là bà Clinton vì bị “phá tướng” nên
không thể làm vua … thật đáng khâm phục tài nghệ của thầy xem tướng này!
Sự việc tất cả mọi polls, thăm dò bầu cử, đều sai đã khiến chúng tôi đứng về mặt tâm linh
nhận thấy đây là việc của Trời làm … bởi vì chuyện này không thể hay chưa thể giải thích
thỏa đáng được bằng mặt logic khoa học. Không thể nói rằng tất cả người mỹ tham dự poll
xưa nay vốn rất là thật thà, trung thực, nhưng kỳ bầu cử này thì đều nói láo … nghĩa là
trong bụng biết mình sẽ bầu cho ông Trump nhưng ngoài miệng trả lời phỏng vấn là sẽ bầu
cho bà Clinton, và láo đều đặn như thế trong suốt 3 tháng tranh cử!
Vì thế Donald Trump chính là nhân vật mà Thượng Đế đã chọn làm đại diện khối đồng
minh để khai mào cuộc thanh lọc kỳ 3 từ 2017 tới 2021! Còn khối đối lập thì có Putin và
Tập Cận Bình.
Phần 3: Ông Trump có nên tấn công Bắc Hàn năm nay?
Đúng vào giờ ngọ tết Đoan Ngọ năm nay, chúng tôi nhận được bài thơ này từ Bạch Sĩ Tiên
Sanh
May/31/2017: Bạch Sĩ Tiên Sanh cho thơ:
Bính Tuất gặp Dậu như gặp thời (ông Trump tuổi Bính Tuất)
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Ông Trump thắng trận dễ như chơi!!!
Có Trời chiếu cố ông thắng lớn
Bắc Hàn bỏ xác tận ngoài khơi.
Ông Trump mở trận đánh chơi
Đinh Dậu là lúc gặp thời ông lên,
Tướng Trời ông đã có tên!
Lập công sớm được rạng tên sau này
Mậu Tuất thì giống ăn mày!
Khó hòng thắng trận khó thay đổi đời,
Thế giới đợi mãi ông ơi!
Thiên cơ biến chuyển ông Trời đã ghi
Đừng như những kẻ từ bi,
Bỏ qua cơ hội ông thì về quê,
Mọi người tức tối khen chê,
Thượng Ngươn Thánh Đức mọi bề đổi thay
Jong Un không kịp trở tay
Vào năm Đinh Dậu đánh ngay Trump à!
Thơ này viết chút qua loa,
Khuyên ông thức tỉnh Bạch Tòa mới yên
Kính Bái: Bạch Sĩ
Ngọ giờ ngày 5 tháng 5 AL, Tết Đoan Ngọ
Qua bài thơ này, chúng ta thấy ý của bên trên cho biết, nếu ông Trump tấn công Bắc Hàn
trong năm nay thì sẽ thắng lớn. Kim Yong Un sẽ không kịp trở tay và Nhà Trắng mới yên
ổn được. Ngược lại nếu chần chừ chờ tới năm sau thì chẳng những sẽ khó thắng trận mà
coi chừng còn phải về quê sớm! Năm nay Đinh Dậu là hỏa, hỏa sanh thổ, nên là thiên thời
địa lợi cho ông Trump. Chờ tới sang năm là mộc, mộc khắc thổ, thêm là năm Tuất nên sẽ
rất khó khăn cho ông Trump. Nếu nhìn tình hình hiện tại, triều đại của ông Trump đang
trong cơn lúng túng, bị tấn công, thử thách mọi mặt cả trong lẫn ngoài. Về mặt tâm linh thì
đây là hai khối xiển triệt đang tranh tài. Khối triệt sẽ tìm đủ mọi cách dùng cựu giám đốc
FBI Director Comey để buộc tội ông Trump và đồng thời ngăn cản ông Trump tấn công
Bắc Hàn. Nếu ông Trump không xuất quân đánh Bắc Hàn năm nay thì chuyện thiên cơ
sắp xếp xưa giờ có thể bị xáo trộn. Chuyện này giống như bàn cờ tướng vậy. Ví dụ, nếu
nước pháo định sẵn nay bị phá, thì thế cờ cần phải lập lại để dụng nước xe hay mã. Vì thế
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những bước đi sắp sẵn sẽ bị thay đổi nhưng kết quả cuối cùng vẫn y nguyên. Chuyện này
đã được tiên liệu qua vần thơ sau đây của Đức Vĩ Kiên cho hôm June/01/2017:
June/01/2017: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Vĩ Kiên xuống điển nhắc các trò
Thiên cơ thay đổi tâm chẳng lo
Ai tin hay không quyền của họ
Giữ tâm thanh tịnh Đạo thơ thơm
….
Phần 4: Ngày Giờ D-Day đã điểm!
June/04/2017: Bạch Hạc Đồng Tử cho thơ:
Bạch cung giáng điển nhắc đôi điều
Hạc trần vẫn đợi trẻ ra chiêu
Đồng đem chơn lý Mẫu ban rải
Tử trận kiếp này phải đánh liều
Mừng chư huynh đệ tỉ muội. Đồng Tử có lịnh của Mẫu xuống điển mừng tất cả bạn đạo
BYHĐ cố gắng tu hành tinh tấn để chuẩn bị cho đợt cuối của kỳ ba tận diệt.
Xin chào tạm biệt và chúc may mắn.
Thăng …
VI: Tu Hành
Thưa các bạn, chuyện tu hành thì chúng tôi đã trình bày nhiều trong những bài viết trước
và những bài viết chuyên về chủ đề tu hành được để ở trang Thư Viện. Giờ chỉ xin vắn tắt.
Pháp môn là phương tiện đưa người vào đạo, nên đời có bao nhiêu loại người thì cũng có
bấy nhiêu pháp môn để đáp ứng nhu cầu. Nhà Phật có câu “phật pháp tám vạn bốn ngàn
môn”. Tuy nhiên tại mỗi thời kỳ, do hoàn cảnh sinh hoạt xã hội, dân số và kinh tế, trình độ
dân trí, và chu kỳ của đạo khác nhau, nên sẽ có pháp môn ưu việt thích ứng nhất cho thời
kỳ đó.
Trong mấy năm qua, liên tục trong các bài bút điển, Thầy Tổ đã nhiều lần nhấn mạnh: Vô
Vi Pháp của Thầy Tám là Chơn Pháp kỳ ba. Hôm nay Đức Phật Thầy Tây An lại một lần
nữa cho biết Vô Vi Pháp là chơn pháp ra đời vào thế kỷ 20 và sẽ rất phổ thông trong thế kỷ
21, tức kể từ năm 2000s trở đi.
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….
Ta trở lại mượn tầm chơn lý
Pháp Vô Vi thế kỷ hai mươi
Hai mốt thế kỷ mọi người
An nhàn tu tỉnh người người vui tươi
….
Dưới đây là toàn bài thơ “Người Biết Đạo” của Đức Phật Thầy Tây An cho hôm
Feb/27/2017.
Feb/27/2017: Đức Phật Thầy Tây An cho thơ
Người Biết Đạo!
Xuân về tâm tánh an nhàn
Mượn cây thần bút họa màn thiên cơ
Ngỡ rằng Lão đã thờ ơ
Vào trong thể xác trẻ chờ cũng lâu
Thừa nhàn xuống điển vài câu
Thấy trong bá tánh có đâu tu hành
Người Biết Đạo tâm thành tu chứng
Người không tu Lão có chứng chi
Gọi là Phật pháp từ bi
Tây An trở lại Nam Kỳ dậy Song (sóng)
Người Biết Đạo thong dong ngày tháng
Thương yêu người kính trọng Phật Tiên
Nam Mô sáu chữ triền miên
A Di Đà Phật đỡ phiền nội tâm
Ta trở lại mượn tầm chơn lý
Pháp Vô Vi thế kỷ hai mươi
Hai mốt thế kỷ mọi người
An nhàn tu tỉnh người người vui tươi
Người Biết Đạo trong người khỏe khoắn
Người biết tu kính trọng Phật Trời
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Tây An có lẽ nói chơi?
Ai tu Lão độ một đời thoát thân
Nay cũng gần hạ ngươn chấm dứt
Liệu bà con có chuẩn bị chưa?
Tu hành liệu mắm với dưa
A Di sáu chữ cho vừa nội tâm
Người Biết Đạo âm thầm cởi trói
Người không tu sắn thoái ta bà
Nay đây mai đó không nhà
Càn khôn cửu cửu Di Đà định phân
Người không tu có thân hồn thiếu
Thiếu là thiếu cái chỗ thiếu tu
Ông Tư, ông Tám trùng tu
Hỏi bạn có thức tỉnh tu hồi nào?
Bạn với bạn khuyên vào chánh pháp
Dụng tâm bi chơn pháp chân truyền
Ráng mà tu niệm liên miên
Không thời dứt đoạn tham thiền mỗi đêm
Bạn với bạn không dèm phê nữa
Bạn với bạn chia bữa cơm thanh
Ngọc Thanh đáo gót chân thành
Giúp mà lê chúa an lành Ngôi Vua
Người Biết Đạo không ưa nói xẩm
Người Biết Đạo không đếm bạc tiền
Bồng Lai là cảnh Phật Tiên
Tu mà chăm chỉ qui tiên cũng gần
Bạn với bạn xa gần thương mến
Làm từ bi Phật mến Phật ưa
Thượng Ngươn Thánh Đức dư thừa
Cơm no áo ấm, gió mưa thuận hòa
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Nước Việt Nam là tòa Thánh Địa
Mau tu thân Hồn Vía qui thành
Thượng Ngươn Thánh Đức để dành
Cho Người Biết Đạo chân thành tu mi.
KB: PTTA.
V. Kết Luận:
Bài viết này cho thấy những biến chuyển thời sự của Việt Nam cũng như trên thế giới đã
từ từ ứng hiện đúng như những vần thơ của Thầy Tổ đã cho trong những bài bút điển.
Thượng Ngươn Thánh Đức 2017 đã chính thức mở màn cơ tận diệt kỳ 3. Nếu các bạn
thấy sự báo trước về Thiên Cơ của Thầy Tổ BYHĐ và lời dẫn chứng của chúng tôi trong
các bài viết là đúng, thì các bạn có thể tin tưởng những dự đoán tương lai sắp tới cho vận
mệnh nước Việt Nam và Thế Giới sẽ xẩy ra.
Chúng ta hiện đang bước vào phần ba (cuối) của kỳ ba tận diệt. Vì là lúc giao tranh dữ
dội nhất của hai phe Xiển Triệt nên Thiên cơ thay đổi từng giờ y như một bàn cờ tướng.
Bên nào cũng thủ sẵn nhiều nước cờ khác nhau để chờ đối phương ra chiêu. Do đó, nếu
ông Trump không tấn công Bắc Hàn năm nay thì sang năm chưa chắc ông Trump sẽ thắng
trận mà thậm chí có thể phải về vườn sớm! Chuyện này còn tùy vào biệt nghiệp của ông
Trump, cũng thay đổi từng phút từng giây! Tuy nhiên kết quả chung cuộc sẽ không thay
đổi vì đã được định đoạt bởi cộng nghiệp của thế giới, nghĩa là cơ tận diệt đã tới.
Chuyện Bắc Hàn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Một khi các cường quốc cần
kiếm một trận địa ở Đông Á để so tài cao thấp thì Việt Nam sẽ là chỗ thí điểm tiện lợi
nhất. Bởi vì Việt Nam là nơi sẵn sàng cho ngòi nổ, đồng thời cũng là con đường rút lui tốt
nhất cho hai bên sau trận thử sức mà ai cũng là kẻ thắng trận! Nếu như thế thì cuộc tranh
chấp giữa hai phe Trọng Dũng ở trên sẽ trở thành vô nghĩa. Bất thình lình sẽ thấy giặc
ngoại xâm tiến vào cắt Việt Nam ra thành mấy khúc. Đây chỉ là một trong những nước đi
của bàn cờ thế. Hy vọng điều này sẽ không xảy ra.
Vì thế mục đích chính của chúng tôi là khuyên các bạn nên tu hành. Từ đây đến đó cũng
còn thêm được ba, bốn năm. Tuy không thay đổi được cộng nghiệp nhân loại nhưng hy
vọng sẽ thay đổi được biệt nghiệp của chính mình. Trong Đạo có câu “Tức Tâm Tức
Phật”. Sự giác ngộ thì nhất thời, không tùy thuộc vào thời gian đã tu lâu hay mới tu. Có
nhiều người tu cả đời mà không giác ngộ, trong lúc có kẻ chỉ nghe một bài kệ mà thấu
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đường về! Vì thế hễ còn một giây tu hành là cơ hội giác ngộ vẫn còn đó. Đừng bỏ qua,
uổng lắm!
Chúng tôi hy vọng bài viết mang lại ích lợi cho các bạn.
Chúc các bạn may mắn.
Kính bút,
Viễn Lưu, June/09/2017
---oOo---

ĐÀN CƠ RẰM THÁNG CHẠP NĂM ẤT MÙI
Dec/20/2015: Đàn Cơ Rằm Tháng Chạp
Bạch Y Huynh Đệ ráng thi tài
Hạc nhiên tự tại nội nay mai
Đồng đem chơn pháp mà ban rải
Tử hoàn sống lại khiếp hồn ai!
Cười, Tiểu đệ xin báo đàn. Xin chào Bạch Sĩ và chư vị Long Thần Hộ Pháp. Hôm nay
ngày lành tháng tốt, Rằm tháng chạp năm Ất Mùi. Hôm nay qua sự thỉnh mời của Đức
Ngọc Đế, có điển của chư vị sau đây: Đức Quan Thánh Đế Quân, Nguyễn Thị Trinh Nữ,
Đức Phật Thầy Tây An, Đức QTABT, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy xin quí vị hãy tịnh
tâm mà thu tiếp.
Quan Trường kỷ sử vẫn còn ghi
Thánh nhơn tu tập vẫn đa nghi
Đế Ngọc phê bài cơ tận diệt
Quân thần chuẩn bị đến giờ thi
Thế gian đã ba kỳ dậy sóng
Hết kỳ ba thế kỷ hai mươi
Núi non sập đổ chôn vùi
Làm sao hưởng lạc ngậm ngùi Phật Tiên
Cuộc sàng sẩy khắp miền Nam Bắc
Đến sang năm gay gắt ba miền
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Thế gian nạn giặc triền miên
Đến năm mười chín mới yên phận già
Nạn giặc giã can qua xứ xứ
Tận anh hùng lịch sử đã ghi
Tấn Dũng trấn tại Nam Kỳ
Đau đầu giặc Cộng, cõng thì Hán qua
Nay nói thẳng trẻ già mà biết
Để tu thân mới thiệt sống an
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn
Là cơ tận diệt, thiên đàng mở khai
Ta nguyện đến giờ đáo lai
Phục nguyên Thánh Địa tương lai ngàn đời.
Đến đây thôi đã cạn lời
Xin mời Trinh Nữ vài lời nhủ khuyên.
Nguyễn đi xa xứ, Nguyễn trở về
Thị hồn đáo ngược cảnh hương quê
Trinh Nữ tu tập Cao Đài Pháp
Nữ nguyện Trời Đất phục hương quê
Chị chào các em, hôm nay chị được mời đến báo đàn. Có điển Đức PTTA, xin yên tịnh mà
tiếp nhận.

Phật Trời thương xót đám sanh linh,
Thầy thương xuống điển tỏ tâm mình
Tây Phương xa cách Thầy về lại
An Giang linh địa xuất sư minh
Thầy mừng các trò. Xưa nay Thầy vẫn xuống cơ bút điển mà răn dạy các trò lo tu sửa. Đã
đến ngày cơ tận diệt, lòng thầy đau quặn. Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên vì thương xót cho sanh
linh mà đã xin Thượng Đế gia hạn đã mười mấy năm hơn. Một con giáp đã trôi đi mà
chưa có bao nhiêu trò xuất hồn về quê xưa chốn cũ, cảnh Thiên Đường thật là hiu quạnh.
Đức DTKM đã bao lần than khóc mà xuống cơ bút khắp nơi kêu gọi sanh linh to tu gấp
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gấp. Còn có hai tuần nữa là bước qua một năm mới. Chư vị Thần Thánh Tiên Phật làm
việc gấp rút để chuẩn bị cho cơ biến chuyển sang kỳ Tư Thượng Ngươn Thánh Đức.
Khắp năm châu cuộc đời oan trái
Khắp càn khôn gặt phải nghiệp trần
Mười người chết đi bảy phần
Đến năm hai-tám một phần còn thôi
Cuộc thế chiến qua rồi con giáp
Sang năm Dậu tháng chạp hãi hùng
Hai năm thế giới tiêu tùng
Liệu mà tu sửa có Khùng độ cho
Từ từ rút điển nhường cho
Quán Âm Bồ Tát, ngài cho vài lời
Quán tịnh tâm thành mãi độ sanh
Âm ba vang lại nguyện cho thành
Đại Tam thế chiến lai tân địa
Sĩ thành tâm độ hết nhơn sanh
Tu hành trước phải tâm thành
Ăn ngay ở phải tâm lành mới xong
Tu phải biết ở trong thể xác
Tu bên ngoài có xác không hồn
Tu là tu sửa sống còn
Tây Phương đáo lại vía-hồn, vị ngôi
Tu là phải cái “tôi” vứt bỏ
Giữ cho chặt cửa ngõ ra vào
Lục căn, lục tặc xôn xao
Suốt ngày xúi bậy ngõ vào địa môn
Tu phải biết chơn Hồn làm chủ
Làm pháp luân cho đủ sáu hơi
Vô Vi pháp quý của Trời
Một ngàn năm chẵn dựng đời Thượng Ngươn
Giờ tạm biệt nên nhường Nguyên Thủy
Cho vài lời dỗ dạy chúng sanh
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Khuyên trong thế giới làm lành
Đến ngày Thất Nhựt có Bà cứu nguy
Nguyên lai bổn tánh suy tâm, thức
Thủy nguyên hồn vía nhờ công đức
Thiên Địa hữu hình xây tân địa
Tôn vinh ba cõi mãi không dứt
Thiên Tôn xin chào quí đạo hữu. Gần đây cõi Thiên Đình có mở cuộc họp lớn để phê
chuẩn người tu và là để chuyển cơ diệt thành cơ sinh. Thế giới ta ba đã đến giờ hủy diệt.
Thiên ma, ác quỉ ngày đêm dành dựt miếng ăn, địa vị. Xúi dục con người làm ác nghiệp.
Ta vâng lời Đức Thế Tôn xuống điển ra tay cứu vớt mà củng cố càn khôn vũ trụ mà không
ngoài việc duy trì Đao Pháp. Tu hành phải biết rành về cơ tấn thối, biến chuyển của vũ trụ
mà nhờ đó áp dụng vào cơ thể ngũ tạng để cho tánh mạng phục nguyên.
Trước tu tánh, cũng nhờ tới pháp
Sau tu mạng mới hạp thiên cơ
Tu là tu sửa từng giờ
Pháp luân thường chuyển, chẳng giờ nghỉ ngơi
Tu có pháp cha Trời ban bố
Sau thành công mới độ chúng sanh
Bạch Y Huynh Đệ tâm thành
Biết cơ hủy diệt, biết rành pháp chơn.
Cười, thăng.
Lý Thái Bạch: Đàn cơ đến đây tạm ngưng, đã được kiểm duyệt
Lý trời sống động bất thôi lai
Thái sơn, thiên địa chẳng chờ ai
Bạch Y Huynh Đệ lập công đức
Lời hay, tiếng đẹp vẫn còn hoài.
Rằm Tháng Chạp 2015
--oOo--
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