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I. Mở Đầu:
Bài Bút Điển “Từ Bi Là Sức Mạnh” dài 88 câu của Đức HGC cho hôm Mồng Ba Tháng
Hai Năm 2013, chứa đựng lời kêu gọi dân chúng Việt Nam hãy dùng Bi Trí Dũng để tạo
thành Sức Mạnh Đoàn Kết, để đòi lại quyền tự do dân chủ, và để quyết tâm bảo vệ giang
sơn lãnh thổ chống lại sự xâm lăng của giặc Bắc Phương.
Bài viết này gồm có những phần sau:
I. Mở Đầu
II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điển
III. Chuyện Thời Sự VN
a. Chiến Tranh Giữa Việt Nam, Campuchia, và Trung Quốc
b. Việt Nam Đã Là Một Tỉnh Của Trung Quốc?
c. Sự Trở Lại của Đức Huỳnh Giáo Chủ
IV. Tu Hành: Bi Trí Dũng
V. Kết Luận
VI. Phụ Lục: Toàn Bài Bút Điển.
II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điển:
Từ Bi Là Sức Mạnh:
Hỡi dân tộc đồng bào Nam Việt
Hãy đứng lên đòi dân chủ mới
Là con Rồng Cháu Tiên dân hỡi
Chớ để giặc ơi hỡi đọa đày
Đất của ta ruộng này ta cấy
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Hỡi dân oan ta hãy vùng lên
Từ thưở xưa vua Hùng dựng nước
Mà ngày nay sao rước Cộng vô?

8

Hãy vùng lên lật mồ bọn Cộng
Giành tự do an thống nước nhà
Lấy Từ Bi hai chữ phân qua
Là sức mạnh Di Đà ban bố

12

Dẹp lũ Cộng mưu đồ phản quốc
Để cho dân được tự do hơn
Hãy cùng nhau rửa hờn cứu nước
Là nhiệm vụ từ trước cho dân

16

Với 16 câu mở đầu Đức HGC kêu gọi người dân Việt-Nam đứng lên tranh đấu đòi hỏi
quyền tự do dân chủ. Ngài kêu gọi Dân-Oan, là những người dân mà có nhà cửa ruộng
đất đã bị nhà cầm quyền chiếm đoạt một cách bất hợp pháp, hãy vùng lên dành lại nhà
cửa ruộng đất của mình. Ngài cho biết Việt Cộng có mưu đồ phản quốc. Cho nên người
dân có nhiệm vụ rửa hờn cứu nước. Đến giờ này trong và ngoài nước, có ai còn không
thấy bọn cầm quyền Cộng Sản đã phản quốc, bán dâng đất nước cho Tàu Cộng? nếu có ai
còn không thấy điều này thì kẻ ấy rõ ràng là đang mơ ngủ, cần phải được đánh thức ngay
tức khắc!
Tại sao dân phải bần, phải tiện?
Để bọn Tàu ẩn hiện khắp nơi
Từ Trường Sa ngoài khơi giặc cướp
Trong đất liền Bô Xít bày nhày

20

Dân ráng cày năm ba mẫu ruộng
Mà Cộng tham vẫn muốn cướp đi
Đến bây giờ dân thì oan ức
Đợi bao lâu nước tức vỡ bờ!!!

24

Dân cứ tưởng bơ vơ một cõi
Ta hứa là sẽ hỏi tội này
Tội cho dân cấy cày đau khổ
Người già nua chẳng chỗ an thân

28

Tội bán nước hại dân hại nước
Đảo Hoàng Sa mơ ước ngày còn?
Hãy đứng lên một còn một mất
Bọn giặc tham chẳng đất dung thân

32

Đoạn này Đức HGC tả cảnh dân Việt trong quá khứ đã phải “chịu bần, chịu tiện”, nhịn
nhục, lép vế, thiệt thòi để bọn Tàu ngang nhiên xuất hiện khắp nơi trong nước. Ngoài
biển thì cướp đảo Trường Sa/Hoàng Sa, trong đất liền thì chiếm những vị trí chiến lược
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như khu vực nhà máy Bô Xít, v.v. Đâu hết, dân chỉ còn ráng cày năm ba mẫu ruộng mà
cuối cùng vẫn bị bọn nhà nước muốn cướp đi. Người già không có ruộng cày cấy, không
có chỗ nương thân. Dân chúng bị oan ức, tức nước muốn vỡ bờ đã lâu nhưng chưa dám
vùng dậy vì cảm thấy bơ vơ yếu đuối.
Đức HGC kêu gọi toàn dân đã đến lúc phải vùng lên một mất một còn thì Việt Cộng
tham lam sẽ hết chỗ dung thân.
Ngài hứa sẽ hỏi những tội này của bọn họ khi hội Phong Thần Kỳ Ba khai diễn vào
khoảng 2020s. Cho biết thêm là Đức HGC sẽ là vị chủ tọa cuộc Phong Thần Kỳ Ba sắp
tới.
Cờ Ba Sọc Tiên Thần yểm trợ
Khắp các nơi nức nở cùng người
Mong cho dân tươi cười hớn hở
Hãy cùng nhau đập vỡ hung tàn
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Bọn Cộng Tàu là đàn dê chó
Bắc Cộng kia dòm ngó đất ta
Không thể nào mà tha tội chúng
Hãy cùng nhau anh dũng đấu tranh

40

Hãy cùng nhau ta dành dân chủ
Là tự do giấc ngủ an lành
Hãy cùng nhau đấu tranh gấp gấp
Được tự do chẳng thấp với cao

44

Phá hàng rào chế độ Cộng Sản
Đem tự do dân hưởng an nhàn
Đã đến lúc mở màn Ngươn Thượng
Là toàn dân được hưởng tự do

48

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH được thần tiên yểm trợ. Giống như các thơ sấm trong
những bài viết trước, Đức HGC cho biết là chiếu theo thiên cơ, chu kỳ của Việt Cộng đã
hết. Chu kỳ của VNCH Tự Do với cờ vàng ba sọc đang trên đường phục hồi. Đức HGC
kêu gọi toàn dân hãy đứng lên cùng nhau vùng dậy dành lại tự do dân chủ và quyết tâm
chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng. Thượng Ngươn Thánh Đức sẽ mở màn vào 2017
là lúc toàn dân được hưởng tự do. Do đó lúc này là lúc gió đã chuyển hướng, là lúc mà
toàn dân cần đứng dậy phá tan hàng rào chế độ cộng sản để đòi lại quyền tự do dân chủ.
Bạch Ngọc Cung con đò cứu thế
Vâng lịnh Trời Ngọc Đế chuyển khai
Cư dân được nay mai hưởng phước
Sĩ nhục mình từ trước chẳng minh
Nay đến lúc Thiên Đình ban chiếu
Mang danh hiệu Bạch Sĩ Tiên Sanh
Mong dân hiểu chân thành ủng hộ
3
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Diệt giặc xong hội ngộ tình xưa

56

Bạch Vân Cư Sĩ là hiệu của cụ Trạng Trình sanh vào thế kỷ thứ mười sáu và Đức HGC
chính là cụ Trạng Trình tái kiếp vào thế kỷ thứ hai mươi và khai sáng đạo Phật Giáo Hòa
Hảo vào năm Kỷ Mão 1939. Trong đoạn này, Đức HGC cho biết trước là ngài sẽ tái kiếp
vào thế kỷ thứ hai mốt trong một xác trẻ và sẽ hẹn gặp lại bổn đạo sau khi chiến tranh
chấm dứt tức là khoảng sau 2017s qua câu “Diệt giặc xong hội ngộ tình xưa”. Ngài mong
dân chúng (bổn đạo) hiểu và ủng hộ chuyện này.
Trời sắp đổ cơn mưa cam lộ
rưới khắp nơi ủng hộ dân lành
Là từ bi sức mạnh âm thanh
Vang khắp nơi chân thành kêu gọi

60

Dân xưa rày vẫn quen một thói
Là ngồi yên chẳng nói chẳng làm
Thì làm sao bọn giặc tham lam
Không cướp của đóng giam dân chúng

64

Hãy cùng nhau ta vùng trở lại
Chẳng còn giờ ngần ngại dân ôi
Còn nghi ngờ ráng ngồi nghiền ngẫm
Lời ta nói có thấm vào tim

68

Thời thế đã thay đổi qua câu “Trời sắp đổi cơn mưa cam lộ, rưới khắp nơi ủng hộ dân
lành”. Chỗ này Đức HGC kêu gọi dân chúng hãy mau mau đứng dậy đòi lại quyền tự do
vì thời thế đã đổi, không còn như xưa nữa. Những năm trước là thời thế của bọn Cộng,
nhưng bây giờ gió đã đổi chiều! Nếu ai cũng nhút nhát ngồi yên chẳng dám ho he gì cả
thì trách gì bọn ma quỉ tham lam sao “không cướp của đóng giam dân chúng”? Như đã
viết trong các bài viết trước, 38 năm khổ nạn dưới ách cộng sản đã qua rồi, giờ đây cơ
trời đã đổi, Đức HGC kêu gọi mọi người hãy bắt lấy thời cơ mà vùng lên. Bây giờ không
phải là lúc ngồi yên, ngần ngại, nghiền ngẫm, hay chần chờ như xưa nữa.
Hãy đứng lên nhận chìm lũ quỷ
Để dân ta được nghỉ an nhàn
Hãy cùng nhau mà bàn chữ Dũng
Động lòng Trời thay đổi Thiên Cơ

72

Dân ráng chờ đến cơ Ngươn Thượng
Chỉ vài năm Trời thưởng dân mà
Ráng tu thân Di Đà thường niệm
Được an toàn nguy hiểm lìa xa

76

Ta thương dân Di Đà ban phước
Nhờ tình thương mà được ơn Trời
Đem phước này tận nơi dân khổ
4
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Ban bố người tại chỗ dân ơi

80

Trong một quốc gia có đủ hạng người công thần, hiếu tử, chân tu, thường dân, vua quan,
già trẻ v.v. Đức HGC kêu gọi mọi người đứng lên, tùy theo bổn phận của mình mà thực
hành chữ Dũng để lo việc cứu nước dành tự do.
Người Trung Quốc rất hiểu dân tộc Việt Nam. Đã bao nhiêu lần trong quá khứ họ đã nếm
mùi thất bại mỗi khi muốn xâm chiếm Việt Nam. Do đó nếu toàn dân Việt Nam đồng tâm
nhất trí từ trên xuống dưới, từ vua tới dân, thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm
nhất trí chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc, cộng thêm với sự hỗ trợ của khối thế giới
tự do …giống như dân tộc Do Thái đồng tâm đồng lực chống trả những cuộc tấn công
của khối Arab thời 1960s vậy … thì Trung Quốc có thể phải e dè mà đổi ý. Chỗ này là
chỗ mà Đức HGC nói là có thể thay đổi thiên cơ.
...
Hãy cùng nhau mà bàn chữ Dũng
Động lòng Trời thay đổi Thiên Cơ
72
Tuy nhiên hiện giờ thì tập đoàn lãnh đạo và dân chúng là hai tập thể khác nhau, chia rẽ
không đồng chí hướng chút nào. Thêm nữa Việt Nam hiện đang theo chủ nghĩa Cộng
Sản. Do đó việc đầu tiên là phải giải quyết vấn đề “ban lãnh đạo và chủ nghĩa Cộng
Sản” rồi mới có thể nói tới Hội Nghị Diên Hồng chống ngoại xâm được. Vì vậy toàn dân
cần phải tích cực tham gia vào công việc cứu nước này.
Ngoài bổn phận cứu nước, Đức HGC còn căn dặn dân chúng phải tự lo tu thân cứu mình
bằng cách niệm Phật lục tự Di Đà thường xuyên vì thế giới đang trải qua cơn thanh lọc.
...
Nhờ ơn Trời thảnh thơi sắp đến
Đời Thượng Ngươn dân mến dân ưa
Vài lời đây như mưa cam lộ
Rưới khắp nơi dân hưởng an nhàn
84
Hãy đứng lên đập tan quỷ đỏ
Dành tự do đây đó an nhàn
Từ Bi sức mạnh Trời ban
Tự do khắp chốn mở màn Thượng Ngươn.
Điển Đức HGC (BS)
Ngày 3 tháng 2 năm 2013 DL

88

Đời Thượng Ngươn tự do, thảnh thơi sắp đến là nhờ ơn Trời. Ở đây Đức HGC nhắc lại
cho biết là thế giới đang bước vào giai đoạn thanh lọc của Hạ Ngươn Ba, 2012 – 2017.
Thế chiến ba sắp bùng nổ, thế giới tàn lụi vì bom nguyên tử vào cuối năm 2015 đầu năm
2016. Sau cơn mưa trời lại sáng, thế giới trở lại thanh bình hơn ngàn năm. Chỉ còn vài
năm nữa thôi là vô Thượng Ngươn rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thảnh thơi. Do đó, Đức
HGC nhắc là lúc này là lúc mọi người cần đứng lên, đoàn kết, dùng Bi Trí Dũng đúng
lúc, đúng chỗ để dành lại tự do độc lập cho dân tộc.
O
OOO
5
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III. Chuyện Thời Sự Nước VN:
A. Chiến Tranh Giữa Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc:
Trong bài http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/XuanQuiTy.pdf chúng tôi có nói là
nước Việt Nam thật là may mắn đã có được một cái tết Quí Tỵ (2013) yên ổn bởi vì nhà
nước đã đề phòng kỹ càng khiến kẻ gây hấn tạm thời chùn chân. Thì cách đây vài hôm
chúng tôi nhận được một bài viết trên diễn đàn lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch
Nước VN Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long hồi 8h 00 ngày 19/2/2013, có đoạn như
sau:
“Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long 8h 00
ngày 19/2/2013
Đông Nam Á : nổi lên gay gắt tranh chấp đảo giữa TQ và Nhật , Nhật với Bắc Triều Tiên về vũ
trụ tình thế trở nên rất căng bất chấp dư luận . TQ cũng không hài lòng ? Tình hình Hoa Đông
rất phức tạp . Khối Asean chúng ta thì CPC đứng về phía TQ gây nhiều trở ngại đã buộc Hội
nghị ngoại giao không ra được tuyên bố chung , nhưng khi gặp là vẫn thân thiết ,vui vẻ . Năm
2013 BruNây làm Chủ tịch Asean ,nước này nhỏ lắm ,tiếng nói ít trọng lượng ,do đó Biển Đông
song gió hơn do TQ xúi dục , can thiệp,nói một đường làm một nẻo ,nên 2012 CPC làm chủ tịch
Asian phá rất dữ phản đối nhiều cái vô lý ,tuy vậy ta cũng có nhiều cách và cố gắng giữ cho
năm 2012 không nổ ra chiến tranh ,tuy vậy ta cũng bị chê trách là nhu nhược ,bị TQ lấn lướt
cả trên các mặt quốc phòng ,kinh tế,an ninh (Viễn Lưu gạch dưới). TQ cho tàu hải giám và tàu
đánh cá vào quấy rối ,ngăn cản ta ,thực sự đó là tàu chiến ,là hải quân TQ giả dạng mà thôi .Ta
có phản đối thì họ chống chế ,nói là tàu đánh cá của địa phương hoạt động thôi “Ta xử lý thật
vất vả TQ yêu cầu không quốc tế hóa Biển Đông ,nhưng họ không làm được,TQ đã gửi hồ sơ
đường Lưỡi Bò lên LHQ ,pháp lý hóa đường lưỡi bò để không ai được đụng chạm ,can thiệp .Ta
cố gắng giữ hòa bình để không xảy ra xung đột .Ta kiên quyết bảo vệ lãnh thổ,lãnh hải như Lê
Thánh Tôn đã nói “Ai để mất một tấc đất của tổ tiên thì phải chu di âm tộc.!!”.

Chuyện này cho thấy là chiến tranh đáng lẽ đã xảy vào khoảng cuối năm vừa qua. Điều
này cho thấy lòng người có thể chuyển thiên cơ. Tuy nhiên thiên cơ có cũng là do cộng
nghiệp của chúng sanh. Trong trường hợp này tạm gọi là cộng nghiệp của quốc gia. Ví dụ
giả sử rằng tự nhiên toàn thể dân chúng 80 triệu người VN trong và ngoài nước tự nhiên
thay đổi, đồng tâm hướng về đời sống tâm linh, đêm ngày cầu nguyện cho quốc gia được
hòa bình thì may ra thiên cơ chuyển khiến cho không bị chiến tranh. Nhưng nếu chuyện
này xảy ra thì phải nói đó là phép lạ … chứ còn dưới tình thế hiện tại (tuy người tu có
nhiều hơn trước thật nhưng cũng còn rất ít so với dân số) thì chúng tôi phải kết luận rằng
thiên cơ chỉ bị tạm thời đình hoãn lại mà thôi.
Dưới cái nhìn tích cực, một ngày trì trễ chiến tranh thì thêm một ngày những người tu
trong nước có cơ hội thăng hoa lên lớp trong lớp học/trường học tâm linh của họ. Trời
Phật bao giờ cũng thương xót chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng sanh cơ
hội tu hành.
6
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B. Việt Nam đã là một tỉnh của Trung Quốc?
Nếu không lầm thì kể từ năm 2010, Việt Nam hằng năm tổ chức lễ Quốc Khánh vào
mồng 1 tháng 10 để trùng với lễ Quốc Khánh Trung Quốc. Đất đai, nhà máy, làng mạc,
xe cộ của các công nhân Trung Quốc trong nước VN thì bất khả xâm phạm. Công an VN
không dám đụng đến họ. Người Tàu thành lập những thành phố Tàu hiện đại, riêng biệt ở
Bình Dương cũng như ở nhiều nơi khác gần khu vực nhà máy Bô Xít v.v., tự trị với pháp
luật riêng của người Hoa. Rồi thì tết năm nay, Quí Tỵ, chúng tôi hết còn thấy Việt Nam
tổ chức lễ hội Đống Đa kỷ niệm vua Quang Trung đại thắng quân Thanh. Đã hai năm qua
cũng chẳng còn nghe gì về lễ hai bà Trưng, bà Triệu, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Vua Lê
Lợi v.v. Chỉ còn thấy báo chí hải ngoại nhắc đến những ngày lễ này. Chưa hết, tết năm
nay lại được nghe chuyện nhà nước VN cử hành lễ kỷ niệm những binh lính Trung Quốc
đã tử trận trong trận chiến tranh với VN năm 1979 và quái đản nhất là ĐÀN ÁP cấm dân
chúng không được tổ chức lễ kỷ niệm cho các binh lính Việt Nam đã bỏ mình cho cuộc
chiến này! Sách vở giáo khoa cho lớp nhi đồng thì viện cớ là dịch sách của Trung Quốc
nên phải in cờ Trung Quốc ngoài trang bìa? Trường học tiểu và trung học ngoài bắc thì
có lớp học tiếng Tàu. Cuối cùng thì ban lãnh đạo là người của Trung Quốc bổ nhiệm?
Kinh tế thì đã nằm trong tay của Trung Quốc? Chúng tôi còn nghe đồn là mọi chuyện
hành chính, ngoại giao, tuyên vận, tôn giáo đều phải rập khuôn và nhận lệnh “hằng tuần,
hằng tháng” từ văn phòng đại sứ Trung Quốc?
Trong sấm “Cuộc Đại Tạo” của Thầy Hồng Quang và thơ của Đức Vĩ Kiên cho biết sau
này trước thế chiến 3, Trung Quốc sẽ chiếm và biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung
Quốc gọi là Nam Hớn. Tôi sực tỉnh và cảm thấy hiện giờ Việt Nam đã là Nam Hớn rồi
chứ còn đâu xa xôi nữa? Trung Quốc đâu cần phải đổi tên “Việt Nam” ra “Nam Hớn”
làm gì để gây thêm công phẫn và chống đối. Họ đang âm thầm xâm lăng, thôn tính nước
mình từ từ. Họ dùng chiến thuật kiểm soát ban lãnh đạo, chiếm cứ vị trí chiến lược, ra
lệnh đàn áp chống đối người biểu tình trong nước, và ru ngủ toàn dân bằng những cảnh
ăn chơi phồn vinh giả tạo, kiểm soát hệ thống tuyên truyền, cho mình có cảm tưởng là
vẫn còn được tự trị, độc lập để làm cho mình thật yếu trước khi họ tiến bước cuối cùng là
đưa quân đội và nhân dân vào với số lượng lớn. Lúc đó Việt Nam chỉ còn cách là kéo cờ
hàng ngay lập tức!
Do đó hiện giờ trên mặt pháp lý thì vẫn là nước Việt Nam của người Việt Nam đấy,
nhưng thực chất thì sao? mời bạn đọc suy nghĩ và rồi hãy thật tình trả lời với lòng mình.
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Giờ chúng tôi xin kể thêm một mẩu chuyện nhỏ xảy ra cho chúng tôi vào dịp lễ Noel
2012 vừa qua. Chúng tôi được mời đi ăn tiệc tại một nhà hàng seafood buffet, gặp và nói
chuyện với một sinh viên trình độ Cao Học tại Đại Học Stanford, CA. Anh này hằng năm
vẫn về Việt Nam thăm gia đình. Bố mẹ anh ta thuộc thành phần trí thức thành công trong
xã hội hiện tại. Chúng tôi nói rằng sẽ khó tránh khỏi cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc
và Việt Nam năm tới. Cậu sinh viên nghe rồi muốn đánh cá với tôi 100 đô là sẽ không có
chiến tranh. Chúng tôi hỏi tại sao thì cậu sinh viên trả lời là “Trung Cộng chiếm Việt Nam
thì có nhưng sẽ không có chiến tranh bởi vì Việt Nam sẽ đầu hàng ngay tức khắc!” Câu
trả lời làm chúng tôi chưng hửng!
Các bạn nào còn đang mê ngủ thì hãy mau thức giấc. Theo thiển ý thì NƯỚC ĐÃ MẤT
RỒI! mất vì bọn lãnh đạo đã phản quốc bán nước cho giặc!
Hỡi các người Việt Nam Yêu Nước! xin đọc kỹ lại lời kêu gọi của Đức HGC trong bài
“Từ Bi Là Sức Mạnh” rồi chọn cho mình một đường lối để giúp nước. Xin nhắc lại câu
nói của tiền nhân Trần Bình Trọng “Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”
C. Sự Trở Lại Của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
...
Bạch Ngọc Cung con đò cứu thế
Vâng lịnh Trời Ngọc Đế chuyển khai
Cư dân được nay mai hưởng phước
Sĩ nhục mình từ trước chẳng minh
Nay đến lúc Thiên Đình ban chiếu
Mang danh hiệu Bạch Sĩ Tiên Sanh
Mong dân hiểu chân thành ủng hộ
Diệt giặc xong hội ngộ tình xưa

52

56

(Bạch Vân Cư Sĩ là tên hiệu của Cụ Trạng Trình).
Theo 8 câu thơ trên thì Cụ Trạng Trình tức Đức Huỳnh Giáo Chủ (Xin xem bài
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThanTheHGC.pdf ) nay đã đến lúc được Thiên
Đình ban chiếu tái kiếp lại làm người và sẽ hội ngộ với bổn đạo Hòa Hảo sau chiến tranh
tức là sau 2017s qua câu “Diệt giặc xong hội ngộ tình xưa”.
Đối chiếu với bài thơ xưa “HỐ HÒ KHOAN” của Đức HGC trong Sấm Giảng Thi Văn
Toàn Bộ, Trang 251 như sau:
“Huỳnh long lộ vĩ; Bạch Sĩ tiên sanh,
Nam Quốc Công Khanh; Ra đời cứu tế;
8

Từ Bi Là Sức Mạnh

Đức Huỳnh Giáo Chủ

Hò xang xự xế; Mắc kế trương Lương,
Tự giác thôn hương; Qua dương cơ khí.
Lập chí hiền nhơn; Nên mới có cơn,
Thất-Sơn tiếng nổ; Qui cổ diệt kim.
Cửu cửu y nhiên; Tình riêng tham báu,
Đổ máu tuôn rơi; Khùng mới nói chơi,
Chư bang hàng phục.
Anh hố hò khoan; Tình lang xự xế,
Bỏ phế hương thôn; Ác đức vô môn.
Rồng-Mây hội yến; Ra đời bất chiến,
Nổi tiếng từ bi; Lời lẽ rán ghi.
Thành công êm ấm; Có lắm người yêu”
Hòa-Hảo, lối tháng 8 năm Kỷ-Mão (1939)
Theo thiển ý thì bài này có thể chia làm hai phần. Phần một nói về Cụ Trạng Trình và
phần hai nói về anh Ba Tàu Ác Độc hay Trung Cộng Hung Ác. Do đó có thể sắp xếp lại
như sau:
Phần một: Cụ Trạng Trình
“Huỳnh long lộ vĩ; Bạch Sĩ tiên sanh,
Nam Quốc Công Khanh; Ra đời cứu tế;
Rồng-Mây hội yến; Ra đời bất chiến,
Nổi tiếng từ bi; Lời lẽ rán ghi.
Thành công êm ấm; Có lắm người yêu”
Nghĩa là: Vào cuối năm Thìn, Một Công Thần của Việt Nam, sẽ tái kiếp lại trong một xác
trẻ để cứu thế. Câu “ra đời bất chiến” báo hiệu đây chính là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, bởi vì cụ nổi tiếng với câu “Bất chiến tự nhiên thành” trong tập “Bạch Vân Thi
Tập” (xin xem bài http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf).
Người này nổi tiếng từ bi (tức là người có gốc gác từ Đức Quán Âm bởi vì trong Phật
Giáo Đại Thừa Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho Từ Bi), sau này thành công êm ấm
và được mọi người yêu mến. “thành công êm ấm” là nói đến chuyện Cụ Trạng Trình tiếp
tay giúp nước hoàn thành sự thành lập Quốc Độ Đại Nam vào 2017 và được người người
mến yêu. Nếu các bạn đã đọc những bài viết khác của chúng tôi thì hiểu ngay người này
là một chiết thân của Ngài Bạch Y Đạo Sĩ ở trời Đao Lợi mà có gốc từ Đức Quán Âm.
Tương tự Đức HGC chính là chiết thân của Ngài Bạch Y Đạo Sĩ.
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Năm Thìn ở đây là năm Thìn nào? Xin thưa là năm thìn của Rồng-Mây hội yến tức là hội
Long Vân. Hội Long Vân thì đi trước Hội Long Hoa và có chiến tranh. Trong các bài viết
trước, chúng tôi có bàn tới vài dữ kiện quan trọng như sau: Quốc Độ Đại Nam sẽ được
thành hình vào năm 2017, Hội Long Hoa sẽ được khai mào không lâu vài năm sau đó, rồi
thì đến Hội Phong Thần Kỳ Ba vào khoảng 2020s. Do đó, năm Thìn của hội Rồng Mây
hay Long Vân là ở vào thời kỳ này tức là năm 2012 vừa qua. Vậy thì thời gian xuất hiện
của Cụ Trạng Trình hay ngày trở lại của Đức HGC đã tới.
Phần hai: Ba Tàu Ác Độc hay Trung Cộng Hung Ác.
Hò xang xự xế; Mắc kế trương Lương,
Tự giác thôn hương; Qua dương cơ khí.
Lập chí hiền nhơn; Nên mới có cơn,
Thất-Sơn tiếng nổ; Qui cổ diệt kim.
Cửu cửu y nhiên; Tình riêng tham báu,
Đổ máu tuôn rơi; Khùng mới nói chơi,
Chư bang hàng phục.
Anh hố hò khoan; Tình lang xự xế,
Bỏ phế hương thôn; Ác đức vô môn.
Tạm dịch là: Anh Ba Tàu (hò xang xự xế) ác độc không chỗ nào tả hết (Ác đức vô môn)
mắc mưu của kẻ xúi dục, từ quê nhà xây dựng võ khí và theo đuổi chủ nghĩa Hán Tộc, đi
xâm lăng các nước láng giềng. Vì xâm lăng Việt Nam cho nên mới có chuyện có Tiếng
Nổ ở Thất Sơn. Mười tám nước (cửu cửu y nhiên) vì tham lam của báu (mỏ dầu hỏa) tại
Trường Sa/Hoàng Sa mà đổ máu tuôn rơi. Đây là trận chiến ở Biển Đông được nói đến
trong các sấm khác. Nhưng sau hết rồi cũng phải hàng phục Nam Triều. Trung Quốc vì
mộng xâm lăng mà gây nên thế chiến 3 đã khiến trở lại gây nên đại họa ngay trên chính
quê hương mình qua câu “bỏ phế hương thôn”. Giai đoạn xảy ra là cuối hạ ngươn đầu
thượng ngươn qua câu “Qui cổ diệt kim”. Do đó thời điểm là giai đoạn này 2013-2016.
Xin mời đọc những bài viết về Thiên Cơ khác có để tại
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.htm dưới mục Thiên Cơ.
Như vậy bài “Hố Hò Khoan” của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Kỷ Mão 1939 có nội
dung y hệt với Sấm Trạng Trình cũng như các sấm khác của Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức
Diêu Trì và các Thầy Tổ bên BẠCH-Y-HUYNH-ĐỆ. Quan trọng nhất là thời điểm, mà
thời điểm chính là giai đoạn này từ 2013 đến 2016.
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Nay xin nhắc lại những câu sấm quan trọng của cụ Trạng Trình:
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh => đầu 2013 âm lịch chiến tranh bắt đầu nổi lên
Can qua tứ xứ loạn đao binh
=> từ bên Hồi Giáo rồi lan tràn khắp thế giới
Mã đề dương cước anh hùng tận => 2014, 2015 thế chiến 3 bùng nổ.
Thân dậu niên lai kiến thái bình => 2016, 2017 mới có thái bình (hết chiến tranh) .
Và Đức Cao Đài Tiên Ông với câu:
Xà vĩ mã đầu khai đại hội => đầu 2014 âm lịch, thế chiến 3 mở màn với 3 tiếng sấm (3
quả bom Tomahawk) làm tróc nóc Thất Sơn.
VI. Tu Hành: Bi Trí Dũng
Trong bài “Từ Bi Là Sức Mạnh”, Đức HGC đề cập đến bộ ba Bi Trí và Dũng. Tuy chữ
Trí không được đề cập rõ như hai chữ kia nhưng cần được hiểu ngầm. Ba chữ Bi Trí
Dũng này là một đề tài lớn trong Đạo Phật và đã được nhiều vị học giả uyên thâm chú
giải. Chúng tôi không dám khoe môi múa bút ở đây. Trong bài này chúng tôi chỉ xin góp
ý một chút về cách sử dụng ba chữ Bi Trí Dũng trong bối cảnh hiện tại của đất nước.
Theo tâm lý học Phật Giáo, mỗi hành động hay quyết định của con người có thể được
phân tách ra ba phần: Bi, Trí và Dũng.
Trong ba chữ Bi Trí Dũng, chữ Dũng là sau chót, tượng trưng cho sự can đảm, nghị lực,
hay sức mạnh cần phải có để thi hành một quyết định. Kế đến chữ Trí là phần lý trí hay
sự sáng suốt phân biệt tốt xấu, lợi hại để góp phần cho sự quyết định. Và chữ đầu tiên là
chữ Bi là phần tình cảm, hay lòng nhân ái, nhẫn nhục, tình thương, tha thứ của tâm hồn
để góp phần cho sự quyết định.
Quyết định trong đời sống chỉ có thể tốt đẹp được nếu trong quyết định đó, độ lượng của
ba chữ Bi Trí Dũng được quân bằng.
Nếu thiếu Dũng thì con người trở thành nhút nhát, chẳng dám làm chuyện gì cả. Và như
thế dầu có đêm ngày suy nghĩ, tính toán cho lắm nhưng rốt cuộc sẽ chẳng có sự gì thay
đổi bởi vì mình chẳng dám làm cái gì cả. Vì vậy muôn đời sẽ bị chà đạp, đàn áp cho đến
tận cùng! Cái này được Đức HGC tả trong mấy câu thơ sau:
....
Dân xưa rày vẫn quen một thói
Là ngồi yên chẳng nói chẳng làm
Thì làm sao bọn giặc tham lam
Không cướp của đóng giam dân chúng
11
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Nếu có Dũng, có Trí mà thiếu Bi thì sao? cái lý trí nó đi sát với phàm ngã, nó rất khôn
khéo, lúc nào cũng chỉ nghĩ lợi, làm lợi cho cá nhân mà thôi. Vì vậy Trí đi với Dũng mà
thiếu Bi thì e rằng sẽ trở thành Tàn Nhẫn. Cái này đã được chứng minh một cách rõ ràng
tại Việt Nam trong 38 năm qua. Ngày hôm nay sau 38 năm dưới sự cai trị tàn nhẫn của
đảng CS, hơn 95% của 80 triệu dân sống trong cảnh nghèo đói, khổ sở, bị đàn áp, thiếu tự
do trong mọi phương diện. Thế mà 95% tài sản, kinh tế, quyền bính quốc gia đều tập
trung vào tay của vỏn vẹn chưa tới 3 triệu đảng viên Cộng Sản và thân nhân của họ. Chưa
hết, đảng nhà nước lại mưu đồ phản quốc bán tháo đất nước. Lãnh thổ để bị xâm lấn, đảo
biển để bị chiếm đoạt mà chỉ dám phản kháng lấy lệ nhằm bưng bít và ru ngủ dân chúng.
Cuối cùng thì quyền tự trị bị mất vào tay ngoại nhân (TQ) từ bao năm qua.
Rõ ràng đường lối cai trị hiện tại của đảng CS VN chỉ sử dụng hai chữ Trí và Dũng mà
thiếu chữ Bi. Vì vậy những quyết định của họ chỉ là để bồi đắp cho sự tham lam và quyền
lực của đảng mà thôi. Còn quốc gia, dân tộc là con số KHÔNG to tướng. Do đó ta không
lấy làm lạ khi những danh từ quốc gia, dân tộc, v.v. thường xuyên được trưng dụng khi
cần đến sự hy sinh kể cả tánh mạng của dân chúng để bảo vệ đảng! thật là quá khôn vì
Trí quá mạnh! Vì Trí quá mạnh vượt trội hơn Dũng và Bi nên cách cư sử của họ có
khuynh hướng “TRÊN ĐỘI DƯỚI ĐẠP”. Do đó cũng không lấy làm lạ khi họ hèn hạ,
khiếp nhược quỳ lụy Thiên Triều Trung Quốc bao nhiêu thì lại tàn nhẫn hung bạo ra uy
ăn hiếp dân lành không tấc sắc trong tay bấy nhiêu.
Giờ đến chữ Bi là chữ đi đầu. Chữ Bi của nhà Phật hàm đủ nghĩa nhân từ, nhẫn nhục, tha
thứ, hiệp hòa v.v. Tại sao có thể có nhiều nghĩa như thế được? xin được tạm dẫn giải như
sau.
Trong đạo học, phàm cái gì cũng phải đi từ trong tâm/thân trước rồi mới ra đến bên
ngoài. Chữ Bi cũng thế. Mình phải đủ sức thành thật với chính lòng mình. Phải thật
thương mình, chấp nhận hoàn cảnh, nhẫn nhục và tha thứ cho chính mình TRƯỚC, thì
rồi mới có thể nói chuyện Bi với người khác được. Giờ xin lạm bàn chữ Hòa ẩn tàng
trong chữ Bi một cách thật đơn giản.
Một khi bạn đã có chữ Bi cho chính bạn, bạn sẽ biết thương yêu, nhẫn nhục, tha thứ cho
chính mình. Lúc đó bạn cảm thấy có sự an-lạc, yên-ổn trong tâm hồn, cuộc sống của
mình. Đó là lý do tại sao các tài liệu nghiên cứu cho biết người ta cảm thấy thoải mái sau
mỗi lần sám hối. Bất luận sám hối ở chùa, hay xưng tội ở nhà thờ, hoặc trút được bầu tâm
sự lên bạn bè hay nhà tâm lý học nào đó, bạn sẽ cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng như
vừa trút được một gánh nặng trên lưng. Và một khi đã có sự an lạc rồi thì lại không muốn
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mất nó. Do vì chỗ không muốn mất sự an lạc này bạn sẽ không muốn người khác tới xâm
phạm để cướp mất đi sự yên ổn đang có trong tâm hồn bạn. Do để ngăn cản người khác
xâm phạm mình và cũng nhờ chữ Trí mà hiểu luật Nhân Quả (luật nhân quả là gây nhân
nào thì sẽ gặt quả đó), nên bạn trước tiên sẽ không làm điều gì để xâm phạm người khác.
Ngay đó bạn đã tự thiết lập một “Khoảng Cách An Toàn” giữa bạn và người chung
quanh. Như vậy là bạn đã mang lại sự yên ổn cho người đối diện rồi đó!
Tương tự, nếu người đối diện cũng thực hành chữ Bi như bạn thì rõ ràng là cả hai bên đều
thiết lập một “Môi Trường An Toàn” cho nhau. Thì đó không phải là Hòa Bình giữa hai
người thì còn là cái gì nữa?
Rồi thì nếu mọi người biết phát triển chữ Bi này ra khỏi phạm vi gia đình, bạn bè, tới xã
hội rồi quốc gia thì tự nhiên là quốc gia có thái bình ngay, chớ đâu có gì lạ.
Chưa hết, nhờ không có sự xâm phạm nhau nên con người mới có thể dễ dàng phát triển
tánh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người bình thường như chúng ta có lẽ chỉ có thể mở
lòng mình ra để giúp kẻ đối diện nếu chúng ta biết kẻ đối diện không phải là kẻ thù của
mình, không có ý xấu với mình, có thể còn cám ơn và trả ơn cho chúng ta sau này. Còn
nếu không thì e rằng những lời kêu gọi tương trợ chỉ là những mỹ từ trống rỗng mà kết
quả thì chẳng được bao nhiêu!
Một khi mọi người đã phát triển tâm Bi rồi thì khi cộng đồng hay quốc gia gặp mối đe
dọa chung, ví dụ như họa ngoại xâm, thì mọi người mới có thể dễ dàng Đoàn Kết tạo nên
sức mạnh để đương đầu với mối đe dọa đó. Như vậy Sức Mạnh Đoàn Kết của tập thể có
được là bắt đầu từ chữ Bi trong lòng mỗi người.
Ở đây cho thấy mọi sự tốt đẹp đều khởi đầu từ chữ BI trong mỗi người mà ra. Đó là tại
sao trong ba từ Bi Trí Dũng, chữ Bi phải dẫn đầu, phải được vun bồi trước, nhưng không
thể thiếu 2 chữ kia. Vì nếu thiếu thì sẽ thành Bi Lụy!
Tới đây chúng ta có thể tạm hiểu tại sao Đức HGC lấy tựa đề bài bút điển là “Từ Bi Là
Sức Mạnh”, bởi vì ngài muốn nhắc nhở toàn dân đừng quên, đừng thiếu, ngược lại phải
luôn vun bồi chữ BI để tạo thành Sức Mạnh Đoàn Kết thì mới mong có Tự-Do, Độc-Lập,
và rồi mới có thể chống lại cuộc xâm lăng của giặc Bắc Phương để duy trì nền độc lập và
bảo tồn đất nước của tiền nhân.
Phần trên là nói cách dùng chữ Bi trong xã hội. Còn nếu biết dùng chữ Bi trong sự tu
hành thì cũng sẽ cho những kết quả rất tốt. Chúng tôi xin kể vài trường hợp căn bản mà
thầy tổ thường nhắc nhở sau đây:
- Không khen mình, không chê người.
- Không bày mưu, lập đảng để nói xấu, dèm pha, chia rẽ đồng đạo.
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Những điều trên nếu phạm là tự mình đã thiết lập một “Môi Trường Bất Hòa” giữa mình
và đồng đạo rồi đấy, cũng là bởi vì thiếu BI.
Cho nên người tu hành cần:
- Hạ mình, khiêm tốn.
- Nhẫn nhục, chấp nhận, thương yêu, và tha thứ.
Nếu thực hành những điều này bạn sẽ thấy tiến bộ nhanh chóng trên đường tu hành.
O
OOO
III. Phần Kết:
Trước khi chấm dứt bài chúng tôi muốn nói thêm một chuyện về “Quả Báo Nhãn Tiền”
ngay đời này. Sau biến cố 1975, chính quyền Cộng Sản cho xây đắp nghĩa trang, mộ đẹp,
và hằng năm cử hành đại lễ cho các tử sĩ (kêu là liệt sĩ) của họ nhưng tuyệt đối chà đạp,
ngăn chận chuyện tương tự đối với tử sĩ thất trận của miền Nam. Chuyện này gây căm
phẫn rất nhiều cho nhân dân miền Nam nhưng những người Việt Cộng kiêu ngạo lúc đó
nào có biết cái cảm giác bị chà đạp ấy bao giờ? Thế nhưng năm nay bọn họ được nếm
mùi bị kẻ mạnh Trung Quốc cấm không cho cử hành lễ tưởng niệm tử sĩ của Việt Nam
mà ngược lại còn bắt phải tưởng niệm tử sĩ của Trung Quốc chết trận tại Việt Nam trong
trận chiến tranh năm 1979. Thế mới đau! Đúng thật là quả báo nhãn tiền!
Chưa hết, chúng tôi muốn chỉ thêm là nếu những sự ngược đãi, chiếm đoạt, cưỡng chiếm
mà chính quyền miền Bắc đã áp đặt lên miền Nam sau khi thắng trận trong 38 năm qua,
thì trong thời gian sắp tới một khi Trung Quốc chiếm xong Việt Nam hoàn toàn thì 3 triệu
đảng viên sẽ được nếm “những gì” mà họ đã làm cho miền Nam lúc trước vậy. Do đó,
các đảng viên bây giờ nên biết đây là cơ hội cuối cùng để từ bỏ chủ nghĩa cộng sản mà
quay về với chủ nghĩa quốc gia dân tộc thì may ra mới tránh được cái “Quả Báo Nhãn
Tiền” này.
Không khí loạn lạc khắp thế giới đã bắt đầu nặng nề. Trung Đông và Đông Nam Á sôi
sục chuẩn bị vũ khí và tình thế rất căng thẳng. Chiến tranh mạng (cyber attack) thì đang
âm thầm xảy ra giữa các cường quốc Mỹ, Iran, China, Triều Tiên, Đại Hàn, Isreal, v.v.
Các giáo chủ, thầy tổ không ngừng kêu gọi mọi người mau lo tu thân. Với ngày giờ ngắn
ngủi còn lại (chiến tranh bùng nổ cuối năm 2013 hay năm 2014 là chậm nhất), pháp môn
niệm Phật Lục Tự Di Đà hay niệm danh hiệu các giáo chủ là thù thắng nhất.
...
Dân ráng chờ đến cơ Ngươn Thượng
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Chỉ vài năm Trời thưởng dân mà
Ráng tu thân Di Đà thường niệm
Được an toàn nguy hiểm lìa xa

76

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cám ơn độc giả đã bỏ thì giờ quí báu để đọc bài này và
hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.
Xin đón nhận ý kiến độc giả và chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu.
vienluutd@yahoo.com
Viết xong ngày 18 tháng 3 năm 2013.
[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ]
O
OOO
VI. Phụ Lục: Toàn Bài Bút Điển

Từ Bi Là Sức Mạnh
Điển Đức HGC – Tháng Hai Mồng Ba Năm 2013
Từ Bi Là Sức Mạnh:
Hỡi dân tộc đồng bào Nam Việt
Hãy đứng lên đòi dân chủ mới
Là con Rồng Cháu Tiên dân hỡi
Chớ để giặc ơi hỡi đọa đày

4

Đất của ta ruộng này ta cấy
Hỡi dân oan ta hãy vùng lên
Từ thưở xưa vua Hùng dựng nước
Mà ngày nay sao rước Cộng vô?

8

Hãy vùng lên lật mồ bọn Cộng
Giành tự do an thống nước nhà
Lấy Từ Bi hai chữ phân qua
Là sức mạnh Di Đà ban bố

12

Dẹp lũ Cộng mưu đồ phản quốc
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Để cho dân được tự do hơn
Hãy cùng nhau rửa hờn cứu nước
Là nhiệm vụ từ trước cho dân

16

Tại sao dân phải bần, phải tiện?
Để bọn Tàu ẩn hiện khắp nơi
Từ Trường Sa ngoài khơi giặc cướp
Trong đất liền Bô Xít bày nhày

20

Dân ráng cày năm ba mẫu ruộng
Mà Cộng tham vẫn muốn cướp đi
Đến bây giờ dân thì oan ức
Đợi bao lâu nước tức vỡ bờ!!!

24

Dân cứ tưởng bơ vơ một cõi
Ta hứa là sẽ hỏi tội này
Tội cho dân cấy cày đau khổ
Người già nua chẳng chỗ an thân

28

Tội bán nước hại dân hại nước
Đảo Hoàng Sa mơ ước ngày còn?
Hãy đứng lên một còn một mất
Bọn giặc tham chẳng đất dung thân

32

Cờ Ba Sọc Tiên Thần yểm trợ
Khắp các nơi nức nở cùng người
Mong cho dân tươi cười hớn hở
Hãy cùng nhau đập vỡ hung tàn

36

Bọn Cộng Tàu là đàn dê chó
Bắc Cộng kia dòm ngó đất ta
Không thể nào mà tha tội chúng
Hãy cùng nhau anh dũng đấu tranh

40

Hãy cùng nhau ta dành dân chủ
Là tự do giấc ngủ an lành
Hãy cùng nhau đấu tranh gấp gấp
Được tự do chẳng thấp với cao

44

Phá hàng rào chế độ Cộng Sản
Đem tự do dân hưởng an nhàn
Đã đến lúc mở màn Ngươn Thượng
Là toàn dân được hưởng tự do

48

Bạch Ngọc Cung con đò cứu thế
Vâng lịnh Trời Ngọc Đế chuyển khai
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Cư dân được nay mai hưởng phước
Sĩ nhục mình từ trước chẳng minh

52

Nay đến lúc Thiên Đình ban chiếu
Mang danh hiệu Bạch Sĩ Tiên Sanh
Mong dân hiểu chân thành ủng hộ
Diệt giặc xong hội ngộ tình xưa

56

Trời sắp đổ cơn mưa cam lộ
rưới khắp nơi ủng hộ dân lành
Là từ bi sức mạnh âm thanh
Vang khắp nơi chân thành kêu gọi

60

Dân xưa rày vẫn quen một thói
Là ngồi yên chẳng nói chẳng làm
Thì làm sao bọn giặc tham lam
Không cướp của đóng giam dân chúng

64

Hãy cùng nhau ta vùng trở lại
Chẳng còn giờ ngần ngại dân ôi
Còn nghi ngờ ráng ngồi nghiền ngẫm
Lời ta nói có thấm vào tim

68

Hãy đứng lên nhận chìm lũ quỷ
Để dân ta được nghỉ an nhàn
Hãy cùng nhau mà bàn chữ Dũng
Động lòng Trời thay đổi Thiên Cơ

72

Dân ráng chờ đến cơ Ngươn Thượng
Chỉ vài năm Trời thưởng dân mà
Ráng tu thân Di Đà thường niệm
Được an toàn nguy hiểm lìa xa

76

Ta thương dân Di Đà ban phước
Nhờ tình thương mà được ơn Trời
Đem phước này tận nơi dân khổ
Ban bố người tại chỗ dân ơi

80

Nhờ ơn Trời thảnh thơi sắp đến
Đời Thượng Ngươn dân mến dân ưa
Vài lời đây như mưa cam lộ
Rưới khắp nơi dân hưởng an nhàn

84

Hãy đứng lên đập tan quỷ đỏ
Dành tự do đây đó an nhàn
Từ Bi sức mạnh Trời ban
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Tự do khắp chốn mở màn Thượng Ngươn. 88
Điển Đức HGC (BS)
Ngày 3 tháng 2 năm 2013 DL
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CHUNG.
Liên Lạc Email: vienluutd@yahoo.com
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