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Lịch Mayan hay Mayan Calendar: Ngày xưa người Hy Lạp đã
biết 2 cách để ghi dấu thời gian: Chronos và Kairos. Để đơn giản
hóa vấn đề, chúng tôi xin nói là loại lịch thông thường mình dùng
hiện nay, dương lịch và âm lịch là thuộc về loại Chronos. Rất dễ sử
dụng và ai cũng quen thuộc. Còn loại Kairos dùng để chỉ những
biến cố, chuyển biến lớn cho thế giới hay vũ trụ thì rất ít người biết
đến. Ví dụ, loại lịch chronos là chọn một ngày làm điểm mốc rồi
sau đó mỗi lúc năm tháng ngày giờ trôi qua ta có thể tính ra được
thời điểm muốn tìm từ điểm đó. Còn ví dụ về loại lịch Kairos thì
Trung Quốc có vòng Thái Cực (Lưỡng Nghi Tứ Tượng) và lý tam
ngươn, thượng trung hạ. Tùy theo vận khí đang ở ngươn nào trong
chu kỳ nào thì người ta có thể đoán biết được những biến cố gì sẽ
xảy ra như thế nào trong khoảng thời gian đó. Theo các nhà khảo cổ
thì trên thế giới từ xưa đến nay chỉ có 2 quốc gia trên thế giới có
nền văn minh và dụng cụ để làm loại lịch Kairos này là Trung Quốc
với Kinh Dịch cùng vòng Thái Cực và người Maya với lịch Mayan
Calendar. Tuy nhiên người Trung Hoa không sử dụng Kinh Dịch
thuần túy cho mục đích này. Vì thế Mayan calendar hiện nay là lịch
duy nhất được dùng để đo và tiên đoán những biến cố sẽ xảy ra cho
nền văn minh của trái đất v.v..
Để có thể xài lịch Mayan calendar này, ta phải biết cách kết hợp
lịch Chronos và Kairos và đây là vấn đề khó khăn nhất. Sau bao
nhiêu năm tháng thử nghiệm, các nhà khảo cổ đã đồng nhất chọn
ngày khởi đầu của lịch Mayan (the beginning date of the thirteen
baktuns of the Long Count, đơn vị đo ngày tháng của Mayan
calendar) là August 11, 3114 B.C.E. Từ đó họ mới tính ra được là
ngày cuối cùng của Lịch Mayan là December 21, 2012 C.E tức là
cuối năm Nhâm Thìn sắp đến. [Nếu quí vị muốn biết thêm về lịch

Chúng tôi, Viễn Lưu và Bạch Sĩ, một lần nữa xin kính chào độc giả
thân mến. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày trong tiểu luận này
đôi điều góp nhặt được trong huyền linh học về biến chuyển thiên
cơ cho quốc độ Việt Nam (VN) và chuyện tận thế 2012 là có thật
hay không?
Mở Đầu:
Khoảng hơn 100 năm qua, tại nước Việt Nam (VN), đặc biệt là
miền Nam Việt, có nhiều sấm ra đời nói về những chuyện sắp xảy
ra cho VN và một ít về thế giới trong giai đoạn chuyển tiếp từ Hạ
Ngươn Kỳ 3 qua Thượng Ngươn Kỳ 4. Các sấm mà chúng tôi có
dịp đọc qua gồm có những tác phẩm của Cụ Trạng Trình (1550s),
Đức Phật Thầy Tây An (1900s), Tứ Thánh (19??), Đức Huỳnh Giáo
Chủ (1940s), Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm (1980s), v.v. Còn
bên trời Âu Mỹ thì chúng tôi có đọc những tiên tri của Nostradamus
và nhất là của Baba Vanga.
Các tôn giáo thì dường như không ít thì nhiều đều nói về tận thế
hoặc là dùng đề tài này để khuyên bảo nhắn nhủ các tín đồ hãy sống
một cuộc đời đạo đức và lo tu hành. Nếu được như vậy thì cũng là
mục đích tốt cho đời sống xã hội. Chẳng hạn như Thánh Kinh nói
Tận Thế trong hai ngàn năm. Thế mà hồi năm 1000, người ta đã
nhao nhao là tận thế … mà có tận thế đâu? Rồi đến năm 2000 cũng
chưa thấy tận thế. Và bây giờ thiên hạ lại nhắm về năm 2012 có
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Mayan, xin mời tham khảo sách “The Mayan Calendar and the
Transformation of Consciousness” của Tiến Sĩ Carl Johan
Calleman.]
Lịch Mayan chấm dứt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 và sẽ bắt
đầu một chu kỳ Kairos mới chứ không nói gì về biến cốTận Thế
của loài người hết. Trong năm 2012 chu kỳ cuối cùng và ngắn nhất
của Lịch Mayan sẽ kéo dài 260 ngày mang đầy đủ các tánh chất
sanh trụ hoại diệt. Do chỗ này, các nhà giải đoán cho là thế giới sẽ
có nhiều khủng hoảng trên nhiều phương diện trong năm 2012. Dựa
trên những tiên tri của Nostradamus, Thánh Kinh, những tài liệu
khác và kèm thêm lý do business viết sách làm phim kiếm tiền, họ
đã thổi phồng năm 2012 là Tận Thế!!

Tôi may mắn thóat nạn Cộng Sản năm 1975 và từ đó đến nay
2011 đã hơn 35 năm qua. Cứ mỗi lần năm Thìn sắp đến thì tôi lại
được đọc bài giải đoán Sấm Trạng Trình về 4 câu trên đây và lần
nào các các giả cũng nói là năm thìn kỳ này là ứng với 4 câu trên và
bọn Cộng Sản VN sẽ bị sụp đổ!! Gớm, phước đức chúng nó sao mà
nhiều thế!! … mãi tới hôm nay mà vẫn chưa thấy rục rịch … liệu
không biết kỳ Nhâm Thìn tới này có sụp hay không đây???
Vậy vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ là chúng ta chưa tìm ra được cái
mốc thời gian để từ đó có thể phăng ra và giải mã các câu sấm.
Phần kế tới của bài viết này chú trọng vào việc tìm cách xác định
mốc thời gian cho 4 câu sấm trên.

Vấn đề trong sự giải đoán Sấm Ký của Việt Nam:
Những bài sấm của các thầy tổ, các nhà tiên tri VN thì đều xuất
hiện dưới dạng thơ như thất ngôn, lục bát, hay song thất lục bát v.v.
Có vị dùng những chữ Hán hay điển tích xưa rất khó hiểu. Về mốc
điểm thời gian các ngài thường dùng mười hai con giáp (tí, sửu,
dần … hợi) để diễn tả. Nhưng hỡi ơi, cứ mỗi 12 năm là con giáp lại
trở lại một lần … thế thì biết năm nào mà đoán? Ngoài ra trong một
bài dài như thế, mình không biết là các ngài muốn ám chỉ nhiều sự
kiện về một biến cố hay là về nhiều biến cố khác nhau.? Có lẽ vì thế
mà chúng ta cứ đoán sai hoài. Mỗi lần sai thì dĩ nhiên chúng ta
thường nghe câu trả lời an ủi là “Thiên cơ bất khả lậu!” hoặc là
“Nếu Sấm mà giải ra được trước thì không phải là sấm!”.

Thiên Cơ hay Máy Trời:
Trời có một cái cơ. Cơ tức là cái máy. Đó là cơ tiến hóa của vạn
vật. Địa cầu chúng ta cũng thế, nằm trong hệ thống Thái Dương Hệ
cũng phải tuân theo luật tiến hóa của hệ thống này. Mặt trời quay
chung quanh tâm điểm của Thiên Hà Milky Way, mỗi một vòng
hay galactic year mất khoảng 250 – 260 triệu năm. Chưa hết, Hệ
Thống Thái Dương Hệ không chỉ quay một cách êm ả trên một quĩ
đạo tròn như vậy. Thay vào đó, nó còn có một độ lên và xuống như
đường sin (sinusoidal) động vệnh trên quĩ đạo của nó. Mỗi lần
đường sin động vệnh cắt mặt phẳng của xích đạo là khoảng mỗi 62
triệu năm. Mỗi lần như thế là đều đánh dấu những biến chuyển lớn
về sự tiến hóa của hệ thống Thái Dương Hệ cũng như là địa cầu.
Con số 62 triệu năm này rất gần với con số alautun của Mayan
Calendar là 63.1 triệu năm. Đó là nói về sự to lớn vĩ mô (Macro)
của dãy thiên hà. Giờ bàn đến hệ cấp nhỏ (Micro) là trái đất chúng
ta. Địa cầu quay quanh trục một vòng 24 giờ.Địa cầu quay chung
quanh mặt trời một vòng trung bình là 365 ngày. Ngoài ra trục quay
của địa cầu quay một vòng (precession of the earth axis) là 26 ngàn
năm. Một nửa vòng là 13 ngàn năm. Trong huyền linh học về địa
cầu chúng ta, con số 26 và 13 (13 = 12 + 1) có ý nghĩa rất là đặc

Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ: Cụ Trạng Trình để lại tập Bạch
Vân Thi Tập có 487 câu, (xin cám ơn Văn Sĩ Sagiang đã chép lại và
phổ biến). Trong đó người ta thường đem 4 câu sau đây ra diễn
giải:
… Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh (398)
Can qua tứ xứ loạn binh đao
(399)
Mã đề dương cước anh hùng tận (400)
Thân dậu niên lai kiến thái bình … (401)
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biệt. Tâm thức loài người như tôi đã viết ở bài khác có 13 tầng đi từ
Orion (cực Dương) tới Pleiades (cực Âm). Vì vậy chu kỳ thăng hoa
(vạn thù qui nhất bổn) là đi từ Âm lên Dương, Pleiades to Orion
và chu kỳ thoái bộ (nhất bổn tán vạn thù) là từ Dương xuống âm,
Orion to Pleiades, có tất cả là 13 x 2 = 26 chặng (thật ra là chỉ có 12
x 2 = 24 mà thôi, vì tầng 13 là tầng phật giới, đạo, thì ở ngoài vòng
âm dương (luân hồi). Nhưng ở đây muốn nhấn mạnh đến trị số 26
hay bội số của 13 là con số bí mật trong huyền linh học.
Vậy thì con số 13 này dính líu tới thiên cơ tận thế của 2012 như
thế nào?

lời là năm 2000, cái mốc tận thế rồi sau đó là đi vào chu kỳ Thượng
Ngươn Thánh Đức để phân biệt giữa Hạ Ngươn 3 và Thượng
Ngươn 4. Tuy nhiên cái lối trả lời này cũng không ổn. Vậy cuộc
tận thế kéo dài bao lâu? …rồi đến khi 2000 đi qua, chẳng có tận thế
gì ráo! tới nay là 2011, cũng chưa có chuyện gì xảy ra …thế thì lúc
nào là khởi điểm của Thượng Ngươn 4?
Sau cùng chúng tôi bí quá không biết làm sao, đành phải đánh bạo
hỏi Thầy chúng tôi, Đức Vĩ Kiên là một trong 32 vị Ngọc Đế tại cõi
trời Đao Lợi (Tam Thập Tam Thiên), thì được Ngài trả lời tóm tắt
như sau:

Lý Tam Ngươn: Trong huyền linh học, sự thạnh suy của vạn vật
trên trái đất cũng đều đặn và thứ tự như sự tuần hoàn của Địa Cầu
trong hệ thống Thái Dương Hệ. Như đã nói ở trên một vòng quay
của trục địa cầu là 26000 năm gồm 2 chu kỳ Dương-Âm và ÂmDương. Do đó mỗi chu kỳ là 13000 năm chia làm 4 kỳ. Mỗi kỳ có
tam ngươn là thượng ngươn, trung ngươn, và hạ ngươn. Mỗi ngươn
lại có 4 thời kỳ sanh trụ hoại diệt của nó. Theo thứ tự thượng ngươn
là chỉ cho thời hoàng kim, giai đoạn tốt đẹp, thái bình, giai đoạn
phát triển. Sang đến trung ngươn thì mọi chuyện bắt đầu kém dần,
giai đoạn hết phát triển. Rồi đến lúc suy tàn, sụp đổ là cơ hạ ngươn.
Hết hạ ngươn thì trở lại thời huy hoàng thượng ngươn hay có chỗ
gọi là thượng cổ. Chu kỳ tam ngươn cứ thế mà tiếp diễn theo thời
gian. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là làm sao xác định được thời
điểm và thời gian sanh trụ hoại diệt của từng ngươn. Nếu không
biết cái mốc thời gian để làm khởi điểm thì không thể tính toán gì
được hết. Xin thưa với quí vị chúng tôi cũng điên đầu về điều này.
Chúng tôi lục lọi, tìm kiếm mãi nhưng không xác định được ngày
giờ của ngươn kỳ. Đọc các Sấm xưa hay Kinh Kệ bên Cao Đài thì
được cho biết là hiện giờ chúng ta đang ở Hạ Ngươn 3 và sắp bước
vào cơ Thượng Ngươn Thánh Đức 4. Rồi thì tận thế hay cơn sàng
sẩy sẽ đến, nào là chúng sanh phải lo tu gấp v.v. Nhưng không có
chỗ nào xác định khi nào là chấm dứt Hạ Ngươn 3 và bắt đầu
Thượng Ngươn 4. Trước đây khi hỏi chỗ này thì thường được trả

“- Mỗi một Chu Kỳ là 13 ngàn năm, chia làm 4 Kỳ. Do đó mỗi Kỳ
có 3250 năm.
- Mỗi Kỳ chia làm Thượng Trung và Hạ ngươn. Do đó, mỗi ngươn
dài 1083 năm hay 1080 năm chẵn cho dễ việc tính toán!.
- Hiện giờ Địa Cầu đang ở kiếp Hoại của Hạ Ngươn Kỳ 3, nói tắt
là Hạ Ngươn 3 Kiếp Hoại. Hạ Ngươn 3 thì có đủ Sanh, Trụ, Hoại,
Diệt. Trụ khoảng 1000 năm. Diệt từ 2012 tới 2016. Thượng
Ngươn 4 Kiếp Sanh từ 2017 tới 2028. Sẽ Trụ khoảng 1000 năm.”.
Sau đó Đức Huỳnh Giáo Chủ có cho chúng tôi 3 bài thơ dài trong
tháng 3 năm 2011, trong đó chúng tôi kiếm được 2 đầu mối về
Thượng Ngươn 4 như sau:
“Việt, Lào, Miên, Thái chung nhà
Đông-Tây Trung-Quảng sau là Hớn Bang
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn
Đinh Dậu Kỳ Bốn thuận đàng tiến xa” [HGC, 2011]
“Long Hoa mở hội phân qua
Phật Trời chọn xác để mà thượng ngươn
Đinh Dậu ban bố tình thương
Nhà nhà tận hưởng thiên đường từ đây” [HGC, 2011]
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Thượng Ngươn 4 Kiếp Hoại + Diệt = 65 năm, 3027 – 3092.

Đinh Dậu, năm 2017, là khởi điểm Thượng Ngươn 4.
Vì sanh, trụ, hoại, diệt trong một ngươn không cố định nên chúng
ta không thể tự động xác định ngày giờ. Đây là những chi tiết quan
trọng mà có lẽ chỉ các vị trong quần tiên hội được biết mà thôi.
Từ khởi điểm của Thượng Ngươn 4 là 2017, ta có thể tính thời
điểm của chu kỳ bốn ngươn 13 ngàn năm như sau:

2017

1233 B.C

Chu Kỳ
Thượng Ngươn
1
Trung Ngươn 1
Hạ Ngươn 1
Thượng Ngươn
2
Trung Ngươn 2
Hạ Ngươn 2
Thượng Ngươn
3
Trung Ngươn 3
Hạ Ngươn 3
Thượng Ngươn
4
Trung Ngươn 4
Hạ Ngươn 4

5267

933
150 B.C
TR.

Niên Lịch
7731 BC - 6648
BC
6648 BC - 5565
BC
5565 BC - 4482
BC
4482 BC - 3399
BC
3399 BC - 2316
BC
2316 BC - 1233
BC
1233 BC - 150
BC
150 BC – 933
933 – 2016

HA.

TH.

TH.

3

4
1

2
4482 B.C

1

2
4

7731 B.C

3

Hình Đồ Chu Kỳ
và Tam Ngươn
13,000 năm trước

Tại đây xin nhắc thêm về con số đặc biệt 1080. Vì bội số của nó là
10,800 là con số mà trong tử vi dùng để tả thời gian của một hội
trong 12 con giáp. Theo khoa Tử Vi thì ngày xưa trái đất được
thành lập ở hội Tí, rồi thì loài người sanh ra ở hội Dần. Mỗi hội là
10800 năm. Vậy chẳng lẽ khi trái đất mới được thành lập, chỉ 22
ngàn năm sau là loài người có dạng vật chất như bây giờ xuất
hiện??? Nếu hiểu như vậy, chúng tôi e rằng là không đúng! Ta phải
hiểu là đây là lịch ta, từ hội Tí đến hội Dần mà tác giả muốn nói có
thể đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi một lần hay một con giáp

2017 – 3100
3100 – 4183
4183 – 5266

Hạ Ngươn 3 Kiếp Diệt: 6 năm, 2012 – 2017
Thượng Ngươn 4 Kiếp Sanh: 10 năm, 2018 – 2028.
Thượng Ngươn 4 Kiếp Trụ: ~ 1000 năm, 2028 – 3027.
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như thế là đã trải qua 10,800 năm/hội x 12 hội = 129,600 năm hay
130 ngàn năm …lại là con số 13 nữa. Thật là huyền bí!!!. Trong
một bài khác, chúng tôi sẽ xin trình bày về những bí ẩn của các con
số dương quan trọng trong đạo học 1, 3, 7, 9,13.
Giờ đây với dữ kiện Hạ Ngươn 3 Kiếp Hoại bắt đầu từ năm 2012
tới 2016, chúng ta mới có thể đi ngược lại để so sánh và nghiền
ngẫm các sấm xưa của các vị tiền bối đã để lại và cũng để so sánh
kiểm chứng với những lời tiên đoán của các chiêm tinh gia lừng
danh trời Âu như bà Baba Vanga hay nhiều vị khác nữa mà chúng
ta chưa được biết đến.

-

-

Tận Thế trong 2000 năm và năm 2012 có hay không?
Chúng ta hãy phân tích sự việc này một chút bằng cả hai mặt huyền
bí và khoa học.
Về mặt huyền bí học thì đã có rất nhiều sấm truyền tại VN từ xưa
cho đến cận đại nói về tận thế. Xin dẫn chứng
Ví dụ trong Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm, Đò Chiều
7828 …
Năm hai nghìn, bóng hình tan rã
Quả Địa Cầu thành bãi phù sa …

sẻ với nhau để có cuộc sống đại đồng! Do đó Địa cầu không
thể tránh khỏi cuộc tự hủy diệt …chứ không phải bị hủy diệt
bởi vì xâm lăng từ hành tinh khác!
Chúng ta hãy nhìn họa đồ về mức tăng trưởng dân số của
nhân loại trong 2 ngàn năm qua thì thấy rằng đường biểu
diễn là đường parabole đã tiến gần đến đường tiệm cận!
Mức độ này không thể nào duy trì lâu được nữa. Nếu nói
theo kiểu thị trường chứng khoán thì thị trường sắp sửa sụp
đổ hay “burst”!
Về khía cạnh Y Khoa, hiện nay sự tiến bộ của khoa học đã
có thể làm cho con người sống lâu đến 150 hay 200 tuổi mà
vẫn khỏe mạnh sanh con đẻ cái như lúc trung niên. Họ đã
chứng minh và thí nghiệm với loài ruồi và chuột. Tuy nhiên
hiện giờ tất cả các phát minh khoa học tân tiến này đều được
xếp vào tủ bởi vì thế giới chưa có luật lệ để đem ra áp dụng.
Thử hỏi nếu đem ra xài bây giờ thì ai được quyền sống lâu
và ai phải bị chết sớm?
Biểu Đồ Dân Số Thế Giới từ năm 1 tới 2000.

Thánh Kinh có nói về tận thế trong hai ngàn năm và Đức Chúa
Giê Su sẽ trở lại.
Tiên Tri của Baba Vanga tuy không dùng chữ tận thế nhưng ta có
thể thấy như sau: Thế Chiến 3 với bom nguyên tử 2014. Tới năm
2016 Âu Châu gần như tận diệt.
Về khía cạnh khoa học:
- Tiến Sĩ Vũ Trụ Học Carl Sagan đã từng nói là xác xuất để
Địa Cầu tồn tại trong tương lai là gần như 0% bởi vì hiện tại
văn minh khoa học loài người phát triển quá nhanh so với
văn minh tinh thần thì còn ở mức độ quá thấp. Nhiều quốc
gia đã có nhiều vũ khí nguyên tử và hóa học để có thể tiêu
diệt trái đất trong lúc loài người chưa biết thương yêu, chia
5

Thiên Cơ và Tận Thế 2012?

Viễn Lưu/Bạch Sĩ
Thiên được đặt tại cõi trời Đao Lợi dưới sự cai quản của 33 vị Ngọc
Đế. Các vị thầy tổ lo cho quốc độ VN kỳ này phần lớn đều có xác ở
cõi Đao Lợi như Đức Vĩ Kiên, Đức Thích Minh Thiền, Đức Huỳnh
Giáo Chủ (HGC), Đức Phật Thầy Tây An, Tổ Minh Đăng Quang,
v.v. Quí vị có thể tìm thêm chi tiết tại các bài viết của Viễn Lưu
trên www.bachyhuynhde.org . Các vị giáo chủ ở cung Đâu Suất hay
cao hơn như trời Đại La cũng đều có học trò của mình hay chính
các ngài xuống phò trợ một cách gián tiếp.
Theo chương trình, nước Việt Nam lần này được vinh hạnh dẫn
đầu đưa thế giới vào đệ tam thế chiến hay thế chiến ba. Bằng cách
nào? Đó là chiến tranh giữa Việt, Miên, và Trung Quốc vào năm
2012 - 2013 qua câu:
“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh”. [Trạng Trình]
“Bọn Tàu xưa vì thèm nước Việt,
Đến hôm nay cũng thiệt là thèm,
Đem quân đàn áp đàn em,
Máu loan khắp chốn ta thêm đau lòng.” [HGC, 2011]
Cùng lúc trên khắp thế giới nhiều quốc gia khác cũng đang trong
tình trạng hỗn loạn và chiến tranh. Điển hình là tình hình Trung
Đông hiện nay; ở Đông Nam Á, Thailand và Campuchia đã hục hặc
đánh nhau vì tranh dành lãnh thổ!
Mỹ rồi sẽ vào cứu viện cho VNCH để đánh bật Trung Quốc với 3
tiếng sấm (quả pháo) rung chuyển Thất Sơn vào mùa thu 2013
châm ngòi cho thế chiến 3 qua câu:
“Xà vĩ mã đầu khai đại hội” [Cao Đài Tiên Ông]

Do đó ta hiểu ngay là “something big has to happen and soon!”,
“sẽ có một chuyện lớn lao sắp sửa xảy ra cho nhân loại”
Sảy ra vào năm 2012? Với những dữ kiện thâu thập được từ trên,
chúng tôi xin đoán là sẽ không có tận thế vào năm 2012 nhưng sẽ
xảy ra sau đó khoảng năm 2015, Ất Mùi. Chiến tranh nguyên tử sẽ
xảy ra kỳ này làm cho sự vận chuyển của trái đất bị xáo trộn. Chỉ
cần 1 phút khựng lại thì hầu hết vạn vật có máu trên trái đất này đều
có thể bị vỡ mạch máu mà chết hết!.

Trung Quốc bại trận rút quân về. Một Liên Bang Đại Việt (Các Việt
Tộc thuộc giống Bách Việt xưa kia bị người Hán đánh đuổi khỏi
Trung Quốc) nay được thành lập gồm các nước: Việt Nam, Thái,
Miên, Lào, Miến, Quảng Đông và Quảng Tây và sẽ trở thành một

Chuyện gì sẽ xảy ra cho VN trong thời gian đầu? 2012 – 2028?
Như chúng tôi đã trình bày ở bài viết khác, Địa Cầu chúng ta được
trực tiếp cai quản bởi các cõi trời cao hơn là như Tứ Thiên Vương
và Đao Lợi. Bộ chỉ huy trung ương cho các tinh cầu thuộc Địa Cư
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cường quốc trong thời Thượng Ngươn. Dẫn chứng với các tiên tri
sau đây:

“Các Cường Quốc chuyển đường Nguyên tử,
Đệ Tam Thế Chiến dự Mỹ Nga” [Đò Chiều 7877, Việt Nam Hiển
Thơ Mầu Nhiệm, 1980s]

2018: Một Nước Tàu Mới sẽ trở thành cường quốc thế giới. [Baba
Vanga].

“Từ chiến hạm nả lửa đằng đằng
Trong sáu khắc vùi bằng đất đai
Trung-Liên bị nạn cả hai
Hận thù uất khí hỡi ai biết dùm [224]” [Đức Vĩ Kiên, 2009]

“Miên, Lào, Thái, Miến sẽ cùng
Miền Nam Trung Quốc thuộc phần Hớn Bang” [Hồng Quang,
1970]

“ Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình” [Trạng Trình]

“Việt, Lào, Miên, Thái chung nhà
Đông-Tây Trung-Quảng sau là Hớn Bang” [HGC, 2011]

“Phong Thần nay đã kề gần
Xiển, Triệt tranh chấp thì gần chiến tranh
Nguyên tử cho nổ tanh bành
Nga Sô, Trung Cộng bị phanh thây liền” [HGC, 2011]

Con cháu giòng giống Lạc Hồng thuở xưa, nay là Tân Dân còn có
tên là giống Bích Ngọc rất thông minh sẽ tái sanh tại quốc độ Liên
Bang Đại Việt để đưa vùng đất này lên thành cường quốc vào thời
thượng ngươn. Trong thời gian đầu, nước Mỹ hết lòng giúp đỡ mọi
mặt cho Liên Bang Đại Việt.

Chiến tranh nguyên tử sẽ tiêu diệt phần lớn dân số địa cầu và sẽ
chấm dứt vào cuối năm Ất Mùi, 2015. Trong trận chiến cuối cùng
một số lượng rất lớn bom kinh khí được tung lên và phát nổ cùng
một lúc tạo thành một sự xáo trộn áp suất ghê gớm tức thì cho trái
đất. Sự xáo trộn làm cho sự tuần hoàn của trái đất bị ngưng trệ
trong một thời gian ngắn (vài phút) và đây mới là cơ tận diệt của
loài người; con số có thể lên đến hằng tỉ tỉ người trong chớp mắt và
do chính loài người tự giết bằng chính vũ khí của mình làm ra chớ
chẳng có Thượng Đế nào tàn nhẫn hay phẫn nộ đến nỗi muốn giết
con mình như thế!!

“Nước Nam Việt mở hội long trọng
Từ Quảng Đông cho đến Quảng Tây
Nước Mỹ viện trợ hằng ngày
Tàu bè qua lại chỗ này rất đông [200]” [Đức Vĩ Kiên, 2009]
“Bạch Y Huynh Đệ sống còn
Tình thương ban rải, pháp lành cho dân
Thì rồi chuyển đời Tân Dân
Lạc Hồng con cháu, thánh thần giáng sanh” [HGC, 2011]

“Mười phần chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình” [Trạng Trình]

Căm hận Mỹ, Trung Quốc bèn cấu kết với Nga vào trận chiến
Nguyên Tử . Trận đầu Trung Quốc thua ngay. Sau đó mới dụ Nga
về một phe. Một mình Mỹ Quốc đánh tan Trung Quốc và Nga Sô
qua câu:

“Vì thế chiến biển trời ngập lửa
Vì bom đạn ảnh hưởng địa cầu
Làm cho sức chạy càng mau
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Đến khi trục-đổi Địa-Cầu đổi thay [248]
Sang Ất-Mùi là ngày tận thế
Đường vinh nhục bởi thế tu thân
Người tu thì đã có Thần
Phật-Sự che chở sống gần thượng ngươn” [Đức Vĩ Kiên, 2009]

“Về vật chất siêu nhân đóng góp
Dùng khoa học thượng đỉnh cao siêu
Thế giới tiến triển rất nhiều
Thập niên mà được hơn nhiều ngàn năm [284]
Về tôn giáo nay còn có một
Pháp Vô Vi trụ cột nhà Nam
Do công Bốn-Tám giáng phàm
Ông Tư ông Tám đã làm nên công [288]” [Vĩ Kiên, 2009]

2014: phần lớn nhân loại sẽ bị ung thư da và các chứng bệnh da
khác (kết quả của chiến tranh vũ khí hóa học). [Baba Vanga]
2016: Âu Châu gần như tận diệt. [Baba Vanga]

Đây xin nói thêm về tôn giáo. Một tôn giáo mới sẽ được Quần
Tiên Hội ban xuống và cho xuất phát từ Liên Bang Đại Việt để khởi
đầu thiết lập nền Đạo Trị trên trái đất. Do đó chúng ta thường nghe
các câu như “Thiên Khai Huỳnh Đạo” bên Cao Đài hoặc Thiên Ánh
Đạo Vàng trong Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm. Đó là ý ám chỉ
về tôn giáo mới này tức là một ánh đạo vàng sẽ được đưa ra cho thế
giới trong thời Thượng Ngươn và sẽ được nhân loại công nhận.
Trước tiên tôn giáo này sẽ được phát triển tại Liên Bang Đại Việt.
Còn Pháp Vô Vi nói ở đây là pháp thiền Vô Vi do hai tổ sư Đỗ
Thuần Hậu và Lương Sĩ Hằng tạo dựng tại Nam Việt Nam từ 1960s
sẽ trở nên rất thịnh hành trong giới tu hành nhà Nam sau này.

Chuyện gì sẽ xảy ra cho VN và nhân loại vào Thượng Ngươn
Thánh Đức Kỳ 4?
Thưa các bạn, chuyện quan trọng nhất là chuyện Quốc Độ Liên
Bang Đại Việt sẽ trở thành cường quốc của thế giới trong thượng
ngươn 4 khi đế quốc Hoa Kỳ tới ngày suy tàn. Vì vậy đã từ lâu rất
nhiều thầy tổ đã đến và tái sanh tại đất Nam Việt để chuẩn bị đặt
nền móng thiết lập quốc độ. Nếu ai chịu khó nghiên cứu về huyền
linh học thì sẽ thấy rất nhiều cơ sấm và tiên tri nói về Hội Long
Hoa và Quốc Độ Nam Việt sau này trong thời Thượng Ngươn.
Trong 10 năm đầu từ 2018 đến 2027 là thuộc về Kiếp Sanh của
Thượng Ngươn 4. Tất cả những người còn sống sót lại sau cuộc
thanh lọc Hạ Ngươn Ba sẽ cùng nhau xây dựng lại thế giới. Từ Liên
Bang Đại Việt sẽ xuất hiện rất nhiều người tài giỏi đủ mọi lãnh vực
chứ không phải riêng gì về tâm linh. Về phía tâm linh thì hầu như
tất cả những vị tu đắc đạo, thầy tổ đắc đạo tại VN đều tái xuất hiện
để giúp xây dựng Liên Bang Đại Việt qua đủ hình thức từ sanh trở
lại hay mượn xác trẻ. Mượn xác trẻ sẽ khá phổ thông kỳ này.
Sau đó thế giới bước qua giai đoạn trụ 1000 năm. Lúc này nhân
loại sẽ được hưởng thái bình hơn 1000 năm. Khoa học và đời sống
vật chất lẫn tâm linh sẽ phát triển tột bực và nhanh chóng. 10 năm
tiến hóa trong thượng ngươn còn hơn tiến hóa của ngàn năm trước.

2167: Một Tôn Giáo Mới tại địa cầu. [Baba Vanga]
Thật là hữu phước hữu hạnh cho dân tộc Việt!
PHẦN HAI: Những Bí Ẩn về Thiên Cơ và Kỳ 4 sắp tới cho
Nhân Loại.
Mục đích của con người: một cách ngắn gọn, trước khi tiến hóa
tới trình độ loài người ngày hôm nay, mọi người đều đã phải trải
qua thời kỳ từ tinh chất (3 loại), kim loại, thảo mộc, thú vật rồi mới
tới con người. Trong tương lai, con người sẽ tiến lên làm tiên làm
phật hay thượng đế. Khi bạn thành Phật hay Thượng Đế thì bạn lại
thay mặt Thượng Đế hay Phật để tiếp tục công chuyện của các Ngài
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đang làm bây giờ: cấu tạo xây dựng vũ trụ mới để thay thế những
vũ trụ cũ đã hoặc sắp chết. Vì sự sống của vũ trụ phải được duy trì
mãi mãi. Đó là mục đích của con người.
Trong huyền linh học, tâm thức của loài người từ chúng sanh tới
phật được chia làm 13 tầng. Tầng 13 cao nhất, phật giới, và ở ngoài
vòng luân hồi. Còn 12 tầng còn lại được chia làm 3, hạ giới hay dục
giới (1-4), tiên giới (5-8), thượng giới hay bồ tát giới (9-12). Ở hạ
giới, loài người mang hình dạng xác phàm như bây giờ. Còn loài
người ở tiên giới và thượng giới thì có hình dạng vật chất khác.
Từ năm 2013, vừa đúng chu kỳ 26000 năm của trục trái đất, 13000
năm của hệ mặt trời thứ 7 và chu kỳ thăng hoa mới của tâm thức
loài người bắt đầu, một hệ mặt trời thứ 8 sẽ được thành lập do đó sự
hoạt động của hệ thống mặt trời đương thời sẽ từ từ chấm dứt. Trái
đất là một thành viên của hệ thống thái dương hệ nên cũng thăng
hoa theo. Điều này có nghĩa là gì? Địa cầu sẽ tiến lên mức tiên giới
hay trung giới. Do đó các sinh vật sống trên trái địa cầu này cũng sẽ
phải từ từ thay đổi xác phàm của hạ giới qua dạng tiên thể. Để được
như thế, tâm thức loài người hiện giờ đang ở tầng (3,4) sẽ phải tiến
lên trình độ tiên giới (5,6). Bắt đầu vào Thượng Ngươn 4 là ThờiKỳ-Tỉnh-Thức, awakening period, từ 2013 và sẽ kéo dài 6500 năm.
Do vì phần lớn tâm thức của nhân loại hiện nay còn bị kẹt nặng ở
tầng 1-4 với lối tư duy quá thiên về vật chất và bản ngã, cuộc thăng
hoa tâm thức e rằng khó có thể được hoàn thành trong khoảng thời
gian đã định. Để xúc tiến và hoàn thành mục tiêu, một loại người
mới (transformer) hay Tân Dân có khả năng nâng tâm thức hiện tại
của loài người lên tầng khác được đem đến trái đất này để thay thế
đám người cũ. Dân Bích Ngọc hiện đang khao khát chờ sanh vào
Liên Bang Đại Việt và một giống dân da trắng mới sẽ xuất hiện trên
trái đất khoảng 700 năm nữa để giúp hoàn tất cuộc thăng hoa tâm
thức đã định trên.

2017

Chuẩn bị vào
Tiên Giới

Văn Minh Loài
Người Hiện Tại
Thời Kỳ ĐiềuChỉnh 5200
năm

Thời Kỳ
Thức-Tỉnh
6500 năm
3

1300

1

1

2
4

Thời Kỳ
Thức-Tỉnh
6500 năm

Tiên Giới (5)

4

2
4482 B.C

5267

1300

3
Thời Kỳ ĐiềuChỉnh 5200
năm

Tiến Trình Thăng
Hoa Tâm Thức
Loài Người

7731 B.C

13,000 năm trước

Khi nắm được điều này, bạn sẽ hiểu những lời tiên đoán của bà
Baba Vanga trong những ngàn năm sắp tới. Chúng tôi xin kể vài
điều ở đây. Đằng cuối bài có để toàn bài tiên đoán của Baba Vanga.
2201: Năng lượng nguyên tử mặt trời yếu dần. Nhiệt độ giảm.
2273: Pha trộn đồng hóa giữa da Vàng, Trắng, và Đen hoàn tất.
Địa cầu có một loài người mới.
2296: Mặt trời nổ lớn. Làm thay đổi sức hút trọng lực. Các trạm
không gian và vệ tinh bắt đầu rơi rớt.
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3797: đến lúc này, sự sống trên trái đất đã chết, nhưng loài người
sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại một hành tinh khác.

Dĩ nhiên trước khi chúng ta ra đi thì chúng ta phải thanh toán
những món nợ cũ đã gây ra tại trái đất này trong bao nhiêu ngàn
năm qua. Chớ nếu không thì cái luật Nhân Quả làm sao giải quyết
đây? Không lẽ có ông Thượng Đế hay ông Phật nào dùng thần
thông hóa phép để giải tán nghiệp quả của chúng ta? Nếu các ngài
làm được điều này thì các ngài đã đem chúng ta về thiên đàng hay
biến chúng ta thành phật như ngài hết rồi bởi vì các ngài có lòng từ
bi vô hạn mà!! Hay chẳng lẽ chúng ta ra đi để lại món nợ khổng lồ
này cho đám Tân Dân mới đến gánh chịu dùm?
Xin trả lời rằng lý nhân quả là một định luật bất di bất dịch của vũ
trụ. Nó đúng cho bất cứ nơi nào, thời nào và bất kì tôn giáo nào.
Bạn có tin hay không tin luật nhân quả đều không thành vấn đề. Hễ
một cái nhân đã làm là sẽ có một cái quả xảy đến. Ông Phật hay
Ông Thượng Đế cũng không qua được luật này!
Từ trên trời cao tít nhìn xuống trái đất các vị tiên phật đã thấy được
những đám mây nghiệp xám đen, dày mỏng, di chuyển từ đâu đến
đâu, tập trung về chỗ nào với vận tốc nhanh chậm ra sao trên quả
địa cầu v.v. Quần Tiên Hội mới nương điểm này mà sắp đặt các
cuộc thanh lọc để giúp cho sự tiến hóa của chúng sanh được dễ
dàng.
Trở lại vấn đề của chúng ta. Hạ Ngươn 3 kiếp diệt từ năm 2012 tới
2016 là lúc mà nhân loại được dịp để thanh toán nợ nần với nhau.
Nước Việt Nam chúng ta kỳ này sẽ được trả nghiệp. 10 phần hết 9
còn 1 theo lời thầy tổ của chúng tôi. Nay tôi xin kể cho quí vị biết
sơ về cuộc thanh toán nợ nần như sau. Dĩ nhiên nợ nần là do thêm
nhiều nguyên nhân khác chứ không phải chỉ vì nguyên nhân được
kể dưới đây. Tạm gọi là bắt đầu từ VN. Miền nam Việt Nam hơn 35
năm qua đã phải chịu nhiều sự đày đọa vô lý khó chấp nhận được
của người anh em miền Bắc. Tuy gọi là anh em một nhà nhưng
không hề đối xử với người miền nam như anh em ruột thịt! Đây là
cái nghiệp quả mà chúng ta phải chịu trả vì ông bà chúng ta đã
chiếm đất, đồng hóa, và sát hại dân Hời, Chiêm Thành, Cao Miên,
Thủy Chân Lạp không chút thương tiếc trong cuộc Nam Tiến mở

4599: Loài người đạt Bất Tử.
5078: Quyết định thoát ra khỏi vũ trụ mình để đi đến vũ trụ bạn
cạnh đó. 40% dân số phản đối.
5079: Loài người tận diệt?? [Baba Vanga]
Tới năm 5079 loài người tận diệt ư? không phải như thế. Ý ở đây
là loài người lúc đó đã hoàn tất cuộc thăng hoa tâm thức để từ bỏ
dạng xác phàm hiện tại (3,4) và tiến lên dạng tiên thể (5,6) tại trái
đất này. Từ năm 5267 thì tâm thức của nhóm tiên này (5,6) sẽ tiếp
tục tiến lên nấc kế tiếp (7,8). Cùng lúc loài người với dạng xác
phàm của hạ giới hiện nay thì đang chinh phục vũ trụ để duy trì sự
hiện hữu của mình.
Có một cách mà các bạn có thể thành Tiên, Phật mau chóng mà
khỏi phải chờ đợi mọi người như kể trên đây. Đó là cách bỏ đời qua
đạo ngay từ bây giờ. Căn duyên lành gặp đúng pháp, đúng thời và
minh sư thì có thể một kiếp tu đắc Tiên đắc Phật chứ chẳng phải
cần chờ đợi nhiều kiếp!!
[Nếu muốn biết thêm chi tiết về cuộc thăng hoa tâm thức 13 tầng,
xin mời tham khảo sách “The day God sees God” của Tiến Sĩ Vật
Lý Nhật Bản Kohsen Handa]
Giải Quyết Vấn Đề Nghiệp Quả của nhân loại trong Hạ Ngươn
3 Kiếp Diệt:
Như đã mô tả ở trên, một loại Tân Dân, Transformer, sẽ được
đem đến trái đất này trong Kỳ 4 để giúp thăng hoa tâm thức loài
người. Vì vậy đám người cũ sẽ được mang đến một tinh cầu khác
thuộc hệ thống thái dương hệ khác trong vũ trụ có ngang trình độ
tiến hóa hay sẽ được mang về trung giới để nghỉ ngơi một thời gian
dài chờ cho đến chu kỳ sau để tái sinh lại nơi đây.
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mang bờ cõi ngày xưa. Giờ đây nghiệp đó đã trả sắp xong! Trung
Quốc sẽ giúp miền Bắc Việt Nam để trả cho xong mối nợ. Sau đó
Mỹ sẽ giúp Trung Quốc để trả những mối nợ xưa mà người Hán từ
phương Bắc đã chiếm đoạt, tàn sát bao nhiêu dân tộc khác. Điển
hình là giống Bách Việt đã phải chạy tứ tán; nay sinh sống tại VN,
Lào, Miến, Thái, và lưỡng Quảng v.v… Còn người da trắng Âu
Châu khi đi chinh phục thế giới từ thế kỷ 15 đã gieo bao tang tóc,
bóc lột và tiêu hủy các nền văn minh khác trên thế giới. Ví dụ như
người Tây Ban Nha đã xóa sổ dân tộc Aztec và Incas tại Mỹ Châu.
Sự nô lệ hóa dân da đen Phi Châu v.v. Kỳ này, khối Hồi Giáo từ
Phi Châu vàTrung Đông sẽ giúp Âu Châu trả món nợ này. Sau rốt
thì ai sẽ giúp nhóm Hồi Giáo Trung Đông và Phi Châu để trả nợ ?
Trong trận chiến sau cùng, trái đất đổi trục tạo thành thiên tai sóng
thần khủng khiếp sẽ giúp phần lớn nhân loại trả nghiệp này.
Theo luật nhân quả, người nào nhiều phước ít nghiệp thì khi sanh
ra đời được thông minh đẹp đẽ, giàu có, hưởng lộc nhiều hơn kẻ
khác. Đến khi bị nghiệp đến đòi thì cũng chỉ bị nhẹ nhàng so với
người nặng nghiệp ít phước. Chúng tôi xin lấy ví dụ, nước Mỹ giàu
có tiểu bang California trù phú và đông dân cư. Thế mà khi động
đất xảy ra gần đây thì chỉ xảy ra vào lúc gần sáng của ngày cuối
tuần khi đa số mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi không phải đi làm
nên đường phố rất ít xe. Kết quả là chỉ sập có một hai cây cầu và
chết lèo tèo vài ba mạng người. Ngược lại mỗi lần động đất ở các
nước Á Châu nghèo nàn như Iran, China, Tibet thì số thiệt hại lên
rất cao. Tương tự, trong kỳ thanh lọc này nước Mỹ vì là nước hiện
giàu có nhất thế giới và mới thành lập nên nghiệp quả tích tụ từ
trước tới nay vẫn ít nếu so với các quốc gia khác đã có mặt từ lâu
trên trái đất. Nên chúng ta có thể xác quyết ngay là sự tổn thất của
nước Mỹ sẽ nhẹ nhàng hơn so với các nước còn lại! Tôi xin nói
thêm là nước Mỹ dù bị sứt mẻ nhưng vẫn còn đủ mạnh để dẫn dắt
thế giới vào chu kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức này với tất cả khoa
học kỹ thuật cũng như tài năng của nhân loại hầu như đã được tập
trung và bảo toàn tại Mỹ.
Do đó câu:

“Mười phần chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình” [ Trạng Trình]
Có thể đúng với những quốc gia khác nhưng hy vọng sẽ không
đúng với nước Mỹ!.
PHẦN BA: Mọi người nên tu gấp vì Tận Thế đã gần kề!.
Thưa các bạn, đây không phải là lần đầu tiên Thầy Tổ chúng tôi
kêu gọi mọi người hãy mau lo tu hành. Đã ba năm qua các thầy tổ
đã nhiều lần xuống điển cho thơ nhắc nhở về chuyện tận thế 2015
và ân cần khuyên nhủ mọi người lo tu hành để được qua khỏi nạn
này. Vào tháng ba vừa qua, Mar/17/2011, Đức Huỳnh Giáo Chủ có
ghé qua và cho bài thơ dài tựa đề “Kệ Tu Hành”. Nay chúng tôi xin
được chọn lọc vài đoạn để gửi đến các bạn.
Pháp Môn Niệm Phật:
Đức HGC chỉ rõ là năm 2014 là nạn lớn có chiến tranh nguyên tử.
Đức Phật Thích Ca đã dặn là vào lúc mạt kiếp pháp môn niệm phật
Di Đà hay pháp môn Tịnh Độ là thượng pháp!.
…Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Lục tự sáu chữ là môn đứng đầu
Chuyên tâm niệm phật mới mầu
Vô niệm viên mãn đến chầu Phật Vương
… Phật Trời ngũ hành sắp thâu
Ngựa kia nó đá thì đâu thân còn
Nếu muốn thân người chẳng mòn
Thì mau tu niệm chuyên môn Di Đà
Chư Phật bảo Khùng nói ra
Cho dân được biết thì là lo tu
Nam mô sáu chữ giải mù
Thần thông quảng đại người tu an nhàn…
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… Dân ơi hãy dụng Nam-Mô
Sáu chữ lục tự nhiệm mầu vô vi
Thành tâm chí nguyện niệm trì
Có Trời có Phật độ thì nạn qua

Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Lục tự sáu chữ là môn đứng đầu
Chuyên tâm niệm phật mới mầu
Vô niệm viên mãn đến chầu Phật Vương

* Chú thích: Đối với các bạn không thuộc Phật Giáo thì các bạn có
thể thay thế danh hiệu phật bằng danh hiệu vị giáo chủ của tôn giáo
bạn. Ví dụ Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức Mẹ Maria, hoặc Đức Chúa
Giê Su v.v..

Nam Mô sáu chữ tình thương
Ai mà hiểu đặng thì thường thấy ta
Xưa rày ở chốn ta bà
Mà sao yên lặng như là nghĩa trang

Phải đầy đủ Tín Hạnh Nguyện:
Xin mời các bạn đọc vài đoạn thơ sau đây để thấy sự quan trọng
của ba điều này. Muốn được Trời Phật cứu thì người tu trước phải
giữ giới và có đạo đức. Kế đến phải chí thành và lập nguyện. Cuối
cùng phải siêng năng công phu cho đúng. Nếu không được Vô
Niệm thì ít nhất phải được Nhất Niệm thì mới về Tây Phương,
Thiên Đàng hay Tiên Cảnh được. Vô Niệm hay Nhất Niệm cần
phân biệt và hiểu cho rõ.

Mấy ông đầu trọc xình xàng
Hao thần tổn khí đọc nhiều hao hơi
Sáng sớm rồi đến chiều mơi
Chùa cao cột bự, rảnh rơi suốt ngày
Ăn tiền bá tánh ngủ ngay
Tượng to cốt phật để thầy cúng cho
Rồi thì đọc mấy chữ Nho
Phạn cho mấy chữ dốt mò dốt đui

Nam Mô sáu chữ ráng tầm
Nay thời hạ giới phải tầm cho ra
Hôm nay ta muốn nói ra
Sáu chữ ấy thế mà là khó ghê

Rồi thì mặc kệ hên xui
Miễn sao hốt bạc thì vui lòng thầy
Thầy tu phản bội lẽ ngay
Ngũ giới không giữ, ăn chay chẳng còn

Có người trề miệng mãi chê
Rằng sáu chữ đó nhà quê thấy mồ
Đó là ngoại đạo Cộng Hồ
Vô ơn bạc nghĩa cơ đồ trời ban

Thịt thà bia rượu mới ngon
Lòng tà ác đức, thì còn ra chi
Nam Mô sáu chữ từ bi
Chúng đem ra tụng, bạc thì hốt vô

Để rồi đến lúc thở than
Rằng không có Phật ân ban đạo mầu
Thích Ca xưa đã bắt đầu
Dạy cho đệ tử cơ mầu Nam Mô

Chẳng còn kính nể Phật Trời
Làm nhơ mối đạo, được thời làm luôn
Có thầy thì lại bán buôn
Điển quang Trời Phật, lấy tiền bá gia
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Tìm ta chẳng có lão về Tây Phương
Thương dân ta chỉ thẳng đường
A Di Đà Phật phải thường niệm luôn

Gọi là nhân điện đó mà
Làm sao mà được Phật Đà chứng minh
Còn theo sắc tướng âm thinh
Thì phải gánh chịu thân mình khổ đau

…Cao Đài có pháp giúp tu
Luyện cho Thần Khí kết thì anh nhi
Ba năm tu luyện kịp thì
Cuối năm Quí Tỵ bài thi rõ ràng

Thần linh chỉ độ người nào
Thành tâm niệm Phật, được vào cõi tiên
Nhứt tâm niệm Phật liên miên
Thiên đàng cõi Phật thấy liền chẳng sai

Dụng thêm những pháp Trời ban
Vô Vi đi tắt mở mang bộ đầu
Lại thêm niệm Phật cho mau
Kịp ngày mở hội Long Hoa đây rồi

Tâm ta, tâm Phật chẳng hai
Vọng tâm chẳng khởi hết lai cõi trần
Di Đà phóng điển đến thân
Hào quang tỏa sáng, pháp thân đã kề

Thưa các bạn, niệm phật tại đỉnh đầu hay trụ tại đỉnh đầu là điều
“quan trọng” mà Đức HGC muốn nhắc nhở. Nay chúng tôi xin
được tiết lộ chút bí mật tại sao chi tiết này lại quan trọng cho kỳ tận
thế này.
Đây là lòng từ bi của các vị trong Quần Tiên Hội (Chư Phật và
Giáo Chủ các đạo) để giúp chúng sanh bớt đau khổ lúc tận thế đến.
Như đã mô tả ở trên, vào 2015 khi bom nguyên tử nổ trong trận
chiến cuối cùng, trái đất bị lảo đảo và khựng lại trong một thời gian
ngắn có thể đến vài phút đồng hồ. Chuyện gì sẽ xẩy ra? Con người
chúng ta sống yên ổn khỏe mạnh ngày hôm nay là nhờ sự quân bình
của 2 lực: Lực ly tâm do sức quay và trọng lực do sức hút của trái
đất. Do đó, một khi trái đất khựng lại, lực ly tâm bị gián đoạn xáo
trộn thì sẽ có sự thay đổi áp suất cao độ bất thình lình trong cơ thể
con người. Đến đây các bạn đã có thể hình dung sự nổ tung, vỡ
mạch máu, lòi mắt v.v của cơ thể …tương tự như những cảnh chết
chóc ghê rợn trong tàu ngầm dưới đáy biển sâu của mấy phim cine.
Thể xác và linh hồn hay thần thức trong trường hợp này sẽ rất là
đau đớn! Nếu chết như vậy hồn hay thần thức sẽ mang theo những
cảm giác kinh hoàng này qua bên kia thế giới. Khỏi cần nói nhiều
các bạn cũng biết là sự sợ hãi, kinh hoàng lúc chết sẽ làm gián đoạn

Nhứt niệm thì sẽ được về
Tây Phương Cực Lạc cận kề sát bên
Di Đà sáu chữ lập nên
Để dân được hưởng Thái Bình ngàn năm
Niệm Phật Tại Đỉnh Đầu:
…Dụng tâm hướng cõi Di Đà
Trung tâm sinh lực ấy mà Càn Khôn
Đỉnh đầu phát triển chơn ngôn
Dắt dìu bá tánh sống còn kỳ ba
… Tu tâm thì luyện tại đầu
Điển quang phát xuất tánh mầu triển khai
Từ nay cho đến mười hai
Chỉ còn mười tháng phận ai lo dùm
Đừng để cho nước đến cùng
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sự tiến hóa của các bạn khá lâu. Các bạn chỉ ước gì có thuốc mê
của nhà thương trong lúc này! Do đó, trước khi địa cầu khựng lại
thì các chư phật sẽ dùng thần thông để “rút hồn hay thần thức” của
những chúng sanh nào đã mở được bộ đầu . Nhờ vậy những người
này sẽ không bị đau đớn. Giống như là đã bị đánh thuốc mê trước
khi mổ vậy. Sau khi địa cầu trở lại độ quay bình thường thì lúc đó
những xác nào còn sài được, nghĩa là cơ thể và nhất là não bộ
không bị hư hại nặng, thì những xác đó sẽ được cứu sống. Lúc đó
hồn hay thần thức của những người may mắn đó sẽ được cho nhập
vào xác và tỉnh dậy. Còn xác nào bị hư hại nặng quá thì coi như
chết luôn, hồn hay thần thức sẽ nhẹ nhàng qua trung giới chớ không
như những người khác chết trong sợ hãi, đau đớn, hay kinh hoàng.
Các bạn cũng biết không có cái gì bảo đảm là mình sẽ chết ngay
được …. Ra đi mau chóng không đau đớn là điều ao ước của biết
bao nhiêu người! Chỉ sợ là không được như vậy. Mà trái lại phải
oằn oại, đau đớn, hấp hối trong một thời gian dài mà không được
chăm sóc! Lúc này thì bảo đảm là không thể kêu 911 được bởi vì
toàn thể nhân loại ai cũng bị nạn cả! Thêm nữa, nếu đau đớn trong
lúc hấp hối như vậy, các bạn dù có chuyên tu niệm phật lúc thường
ngày, đến lúc đó cũng khó mà đủ sức tập trung được nhất niệm, để
được vãng sinh về Cực Lạc! Thật là khổ ở chỗ này! Hiểu chỗ này
mới thấy lòng từ bi của các vị trong Quần Tiên Hội đã chỉ bảo cho
chúng ta cách thoát nạn trong giờ phút chót.
Đây là lý do tại sao các bạn nên tập luyện để mở cho được các
đường kinh mạch và huyệt bách hội trên đỉnh đầu trước năm 2015.
Các bạn cần ăn chay để cơ thể được nhẹ nhàng có áp suất thấp
v.v… đây là lý do tại sao pháp thiền Vô Vi được nhắc thêm ở đây
để chỉ phép đi tắt mở mang bộ đầu cho lẹ. Xin chia sẻ với các bạn,
nếu một người thành tâm tu tập pháp thiền Vô Vi thì có thể mở
được bộ đầu trong 3 năm hoặc ngắn hơn. Quí vị có thể lên website:
www.bachyhuynhde.org để biết thêm chi tiết.
Nay xin nói thêm là những người nào may mắn được sống và
những người có nhiệm vụ để giúp địa cầu này trong thời thượng
ngươn thì đều đã được chư Thần lo liệu và bảo vệ. Phần còn lại thì

may nhờ rủi chịu. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp trong vài năm
qua, những người cần được cứu đã được các chư thần giúp làm thay
đổi chỗ ở hoặc công ăn việc làm để dời về những nơi an toàn đã
định.
Có 3 loại người sẽ được giữ lại để giúp xây dựng đời thượng
ngươn là: Hiếu-Tử, Công-Thần và Chân-Tu. Hiếu-Tử là những
người con biết trọng thầy cô, có hiếu với bố mẹ, hòa thuận với anh
em bạn bè, thương yêu chăm sóc gia đình con cái. Công-Thần là
những người làm việc tận tụy, hết lòng cho quốc gia, xã hội, nhân
loại chứ không vì ích kỷ cá nhân hay gia đình và không tham
nhũng! Cuối cùng chân-tu là những bậc tu hành thanh tịnh, giữ
giới, theo đúng giáo điều của các vị giáo chủ khai đạo. Nếu ai cảm
thấy mình thuộc một trong ba loại trên thì cứ an tâm. Còn ai cảm
thấy mình chưa đủ thì nên lo vun bồi phần thiếu sót và hành pháp
môn Niệm Phật cho lẹ!.
Phụ chú: Chúng tôi biết có một số các bạn trong giới tu hành sẽ
thắc mắc tại sao lại phải niệm phật ở đỉnh đầu? hoặc là bộ cõi phật
hay cõi Cực Lạc của Phật Di Đà ở vài gang tấc phía trên đỉnh đầu
mình chăng?
Đây là một đề tài dài và phức tạp về câu hỏi vũ trụ tâm thức 13
tầng thể hiện trong vũ trụ vật chất hay cơ thể con người như thế
nào? Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này trong một bài viết
khác. Hiện giờ câu trả lời vắn tắt ở đây là: “YES”. Trong thế giới
điển quang hay điển giới, nếu điển của bạn ở từ cổ lên tới đỉnh đầu
là bạn ở Tiên Giới (5-12), còn ngoài đỉnh đầu là Phật Giới.
PHẦN BỐN: Tiên Tri của Bà Baba Vanga
Bà Baba Vanga sanh ngày Jan/31/1911 tại Bulgaria và mất
Aug/11/1996. Lúc nhỏ bà là một đứa trẻ bình thường tuy sức khỏe
yếu đuối. Đến khoảng năm 12 tuổi thì bà bị một trận cuồng phong
(twister) cuốn lên và đất cát bay vào mắt. Sau khi trận cuồng phong
hạ bà xuống bà trở nên mù lòa vì không có thuốc chữa. Nhưng cũng
nhờ vậy mà khả năng về tiên tri và thiên nhãn thông của bà phát
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triển không lâu sau đó. Tài tiên tri của bà lúc đương thời được xem
là đúng hơn 70% và bà nổi tiếng đến nỗi người Nga xem bà là dân
Nga và đổi tên họ của bà thành Vladimir BabaVanga! Nhiều lãnh tụ
Nga lúc đương thời đều đến gặp bà để tư vấn.
Sau đây chúng tôi tạm dịch những lời tiên tri của bà kể từ năm
2010 trở về sau. Những lời tiên tri này có thể tìm được trên web.

2066: Trong khi tấn công nhóm Hồi Giáo ở Rome,
nước Mỹ dùng loại vũ khí mới - đông lạnh tức thì.
2076: Xã hội con người không còn giai cấp. Bình đẳng.
2084: Phục hồi thiên nhiên.
2088: Một căn bệnh mới - lão hóa nhanh chóng.
2097: Bệnh lão hóa có cách trị.
2100: Mặt trời nhân tạo chiếu phần ban đêm của trái
đất.
2111: Loài người sống như người máy.
2123: Chiến tranh bùng nổ giữa các quốc gia nhỏ. Các
quốc gia lớn không can thiệp.
2125: Hung Gia Lợi sẽ nhận được tín hiệu từ không
gian bên ngoài.
2130: Chinh phục đời sống dưới đáy biển.
2164: Loài vật biến nửa người nửa thú.
2167: Một Tôn Giáo Mới tại địa cầu.
2170: Một trận hạn hán lớn cho địa cầu.
2183: Thuộc địa loài người ở trên Hỏa tinh trở nên
hùng mạnh với năng lực nguyên tử và đòi quyền độc
lập với địa cầu.
2187: Ngăn chận được sự nổ của 2 núi lửa lớn.
2195: Thuộc địa dưới đáy biển hoàn tất, dư thừa nhiên
liệu và thực phẩm.
2196: Đồng hóa các sắc dân Á Châu và Âu Châu hoàn
tất.
2201: Năng lượng nguyên tử mặt trời yếu dần. Nhiệt
độ giảm.
2221: Trong khi tìm kiếm người hành tinh, loài người
tiếp xúc với một thứ rất tồi tệ: bệnh tật từ không gian.
2256: Phi thuyền đem về địa cầu những thứ bệnh mới
tồi tệ.
2262: Quĩ đạo các hành tinh trong thái dương hệ dần
dần thay đổi. Hỏa tinh bị sao chổi đe dọa.

Những Tiên Tri của Baba Vanga từ 2010 trở về sau:
2010: Thế Chiến 3. Bắt đầu từ 11/2010 và chấm dứt
vào 10/2014. Bắt đầu với vũ khí thường, rồi tới bom
nguyên tử và sau cùng là bom hóa học.
2011: Vì phóng xạ nguyên tử ở bắc bán cầu sẽ chẳng
còn sinh vật hay thảo mộc. Sau đó, Hồi Giáo sẽ dùng
bom hóa học tấn công những người Âu Châu còn sống
sót.
2014: phần lớn nhân loại sẽ bị ung thư da và các
chứng bệnh da khác (kết quả của chiến tranh vũ khí
hóa học)
2016: Âu Châu gần như tận diệt.
2018: Một Nước Tàu Mới sẽ trở thành cường quốc thế
giới. Các quốc gia nghèo, đang phát triển sẽ bị bóc lột.
2023: Quĩ đạo địa cầu sẽ thay đổi chút đỉnh.
2025: Âu Châu vẫn có ít người sinh sống.
2028: Phát minh một loại nhiên liệu mới. Nạn đói kém
từ từ biến mất. Phóng phi thuyền có người tới Kim
Tinh.
2033: Băng ở hai cực địa cầu tan chảy. Nước mặt biển
dâng cao hơn trước nhiều.
2043: Kinh tế thế giới phồn thịnh. Tại Âu Châu, Hồi
Giáo thống trị.
2046: mọi bộ phận trong cơ thể đều được nhân tạo.
Thay đổi bộ phận trong/trên người là cách chữa bệnh
hay nhất.
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3805: Chiến tranh giữa loài người vì tranh dành
nguyên liệu. Chết hơn 50%.
3815: Chiến tranh chấm dứt.
3854: Văn minh loài người chấm dứt phát triển. Đời
sống con người thay đổi như thú vật.
3871: Một giáo chủ mới sẽ tuyên dạy loài người về
những giá trị đạo đức và tôn giáo.
3874: Giáo chủ mới sẽ được sự ủng hộ của tất cả các
sắc dân. Thành lập một giáo hội mới.
3878: Song song với giáo hội, sẽ dạy lại cho đám tân
dân những khoa học đã bị quên lãng.
4302: Thành phố mới mọc lên trên thế giới. Tôn giáo
mới này khuyến khích phát triển loại khoa học và kỹ
thuật mới.
4302: Khoa học phát triển. Khoa hoc gia khám phá gần
hết ảnh hưởng của tất cả các bệnh tật trên sinh vật.
4304: Có thể chữa được tất cả loại bệnh.
4308: Vì sự biến dạng, loài người bắt đầu sử dụng hơn
34% não bộ. Hoàn toàn mất ý niệm về quỷ quyệt và
thù hận
4509: Tiếp xúc với Thượng Đế. Nhân loại cuối cùng đã
phát triển đến mực độ có thể liên lạc trực tiếp với
Thượng Đế.
4599: Loài người đạt Bất Tử.
4674: Văn minh nhân loại đạt mức tột đỉnh. Dân số loài
người sống trên các hành tinh khoảng 340 tỉ người.
Bắt đầu va chạm với người hành tinh lạ.
5076: Loài người đi đến được bờ mé của vũ trụ của
mình.
5078: Quyết định thoát ra khỏi vũ trụ mình để đi đến vũ
trụ bạn cạnh đó. 40% dân số phản đối.
5079: Loài người tận diệt??

2271: Vài hằng số vật lý được thay đổi.
2273: Pha trộn đồng hóa giữa da Vàng, Trắng, và Đen
hoàn tất. Địa cầu có một loài người mới.
2279: Tạo ra năng lượng từ không gian trống rỗng.
2288: Đi ngược về quá khứ. Những tiếp xúc mới với
người hành tinh.
2291: Mặt trời nguội. Loài người cố gắng làm mặt trời
hoạt động trở lại.
2296: Mặt trời nổ lớn. Làm thay đổi sức hút trọng lực.
Các trạm không gian và vệ tinh bắt đầu rơi rớt.
2299: Tại Pháp, chiến tranh du kích chống Hồi Giáo
bắt đầu.
2302: Khám phá những qui luật mới về vũ trụ.
2304: Khám phá những bí mật của mặt trăng.
2341: Có vật gì khủng khiếp từ ngoài không gian đang
tiến gần đến trái đất.
2354: Một tai nạn trong một mặt trời nhân tạo tạo nên
cuộc hạn hán.
2371: Nạn đói lớn trên địa cầu.
2378: Một giống người mới xuất hiện phát triển nhanh
chóng.
2480: 2 mặt trời nhân tạo đụng nhau.
3005: Chiến tranh trên Hỏa Tinh.
3010: Sao chổi đụng mặt trăng tạo thành những vòng
bụi và đá bao quanh trái đất.
3797: đến lúc này, sự sống trên trái đất đã chết, nhưng
loài người sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại một hành tinh
khác.
3803: Một số nhỏ được đem đến sống tại một hành
tinh mới. Loài người ít liên lạc với nhau. Khí hậu tại
hành tinh mới này ảnh hưởng đến cơ thể loài người loài người biến dạng.
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Vài nhận xét về tài tiên tri của bà Baba Vanga:
Thú thật, sau khi đọc những lời tiên tri của bà Vanga thì chúng tôi
rất là khâm phục. Vì chẳng những bà đã tiên tri giỏi mà còn có cái
nhìn rất là khoa học và tổng quát. Nếu đọc kỹ thì sẽ thấy đây là cả
một cái chương trình tiến hóa của nhân loại trong 3,000 năm tới
được bà bật mí! Bà đã mô tả những biến cố quan trọng trong cuộc
tiến hóa của nhân loại từ năm 2000s đến 5079s tức là cuộc tiến hóa
của nhân loại trong Kỳ 4 Thượng Trung và Hạ ngươn, tổng cộng là
3250 năm. Thật là kinh hồn! không biết tại sao bà biết những việc
này? Và dám làm chuyện này vì “Thiên cơ bất khả lậu!” mà.
Sự thật là đây là một chương trình đã được hoạch định từ lâu từ
trên thiên đình. Bà Baba Vanga nằm trong ban kế hoạch của người
da trắng thuộc khối Địa Tiên của trời Tứ Thiên Vương nên nắm
được toàn bộ chi tiết của kế hoạch và được phép tiết lộ bấy nhiêu
cho nhân loại. Còn bên da vàng tại Việt Nam thì có thầy Hồng
Quang thuộc khối Thiên Tiên của trời Đao Lợi, cũng đã tiết lộ
nhiều chi tiết về tương lai của quốc độ Việt Nam và Địa Cầu trong
tác phẩm “Cuộc Đại Tạo” xuất bản năm 1970. [copy để tại
www.bachyhuynde.org ].

chuẩn bị một hướng đi cho mình hay gia đình mình từ đây cho đến
2017.
Còn nhiều bí ẩn khác về thiên cơ vũ trụ huyền bí mà chúng tôi
chưa thể trình bày ở đây vì bài đã quá dài. Xin hẹn bạn đọc trong
những bài viết tới.

PHẦN NĂM: Kết Luận
Thưa các bạn, chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển tiếp
hết sức là quan trọng và đặc biệt cho Địa Cầu cũng như quốc độ
Việt Nam. Trước tiên là sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản hiện tại và
sự thành lập Liên Bang Đại Việt trong 10 năm tới. Đây là tin mừng
cho những người Việt chán ghét chế độ Cộng Sản. Song song với
biến cố này là sự thanh lọc của địa cầu để tiến vào thời kỳ thái bình
hoàng kim của Thượng Ngươn Thánh Đức. Trước khi được hưởng
thái bình thịnh trị, chúng ta phải trải qua cơn Hạ Ngươn 3 Kiếp Diệt
mà có lẽ rất ít gia đình trên trái đất này có thể tránh khỏi cảnh sanh
ly tử biệt lần này.
Vì vậy chúng tôi chân thành khuyên các bạn nên suy nghĩ kỹ về
những lời khuyến tu của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong bài này và

(Cho phép in lại, phổ biến, trích dịch xin đề rõ xuất xứ)

Các bài viết để trên website: www.bachyhuynhde.org . Mời các
bạn vào xem và xin đón nhận ý kiến xây dựng.
Chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu/Bạch Sĩ
Viễn Lưu Thiền Đường, 08/18/2011
Liên lạc: vienluutd@yahoo.com
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