TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH

THIÊN NHIÊN XÃ HỘI
NHÂN BẢN TIÊN RỒNG
Tàu Tây Nga Mỹ là kẻ xâm lăng Việt Nam
HẰNG – QUẢI – ĐẠI QUÁ
Bô lão --- thành phần --- phế thải
HOÁN –
DI
– TỤNG
Vì bá đạo--- nên cuộc sống --- đầy tranh chấp

TƯẠ ĐỀ:

Anh là Ai?

( Mượn tựa đề của nhạc sĩ Việt Khang -- nói về tinh
thần bất khuất của Tuổi trẻ Tiên Rồng Việt Nam)

00-THIÊN DIỆN ĐANG ĐỘNG (Nhịp cầu giữa Huyền vi và Hiển Hiện).
Năm Nhâm Thìn, ngày Quý Tị 12/03 giờ Thân, (Thứ ba 02/04/2012)
Được dịch tượng:

Năm Nhâm Thìn, ngày Giáp Ngọ 13/03 giờ Tí, (Thứ tư 03/04/2012)
Thiên quan thế giới hệ đồ Thời Lịnh

01-PHẠM VI TÌNH LÝ DÂN TỘC (Lôi phong Hằng:Tổ tiên Ông Bà )
huở Lạc Long Quân và Âu cơ sanh 100 trứng nở 100 con, Ông Bả đã
thuận theo Ý Trời chia nhau đem con lên non ra biển với trách vụ cầm cân đẩu
ngưu cơ ngẫu quân bình Âm Dương...Bởi là Rồng Tiên, cho nên phải đứng mũi
chịu sào..phải chia nhau đi mọi phương Trời, phải chịu cảnh 1000 năm nô lệ
giặc Tàu! 100 năm nô lệ giặc Tây! khoảng 30 năm làm Nga ngụy, Mỹ Nguỵ, 10
năm Nhật ngụy, 67 năm Tàu Ngụy kiểu mới!...Dân Việt Tiên Rồng không tự tôn
cũng không tự hạ, mà đó chỉ là NHƯ NHIÊN và DĨ NHIÊN của thân phận Rồng
Tiên!! Vì Ông Bả sẽ phải duy trì Dòng giống Tiên Rồng tại lòng đất Việt Nam
và sẽ phải làm cho mọi thứ hương vị, cay, đắng, mặn, ngọt, chua, chát TRỔ
SINH BÔNG TRÁI thành thứ hương vị thơm tho vĩnh cửu để Con cháu Tiên
Rồng hưởng thụ mãi mãi sau này....
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Ðó là ý muốn nói Ổng Bả trong Ngươn Vận Hội Thế này đã
và đang trụ hình, hình thành nền Văn Minh Âm Dương
Rồng Tiên ngàn xưa...cũng là nền tảng Văn Minh Dịch Lý
Việt Nam ngày nay đó vậy .

Hỡi Con Rồng Cháu Tiên Anh là AI? là những AI?

Trong Ngươn Vận Hội
Thế này? Anh đủ và thừa Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi...y như bao thế hệ
thanh niên Tiên Rồng Việt đã hy sinh mạng sống cho tổ quốc, một nhiệm vụ
linh thiêng và cũng là công việc thường hằng của mọi thời đại thanh niên Rồng
Tiên Việt Nam.! Lôi phong Hằng nói: Tổ tiên ông Bà và chuyện Việt Khang
chỉ là chuyện thường lệ của mọi Thời đại Thanh niên Việt Nam Tiên Rồng...có
gì đâu, mắc mớ chi mà ĂN CÓ, ĂN KÉ...theo kiểu yêu nước cộng hưởng chăng?..
thế thì cũng ngang ngang như Quách thị Trang thanh nữ trước đây là cùng và
còn nhiều thanh niên thanh nữ anh hùng nữa, nhiều lắm.....Bởi vì Thanh niên
Rồng Tiên Việt Nam chân chính tràn đồng...và khi tới đúng giờ, đúng lúc, đúng
chỗ thì nó tự nhiên mọc ra vậy thôi - như xưa kia mọc ra Đinh Bộ lĩnh, Phù
Đổng Thiên Vương !!...
1- Anh là Ai? Anh cai trị hà khắc như thế nào, đến nỗi 3 triệu người Việt con
Tiên Cháu Rồng phải lưu vong ??? Phải thành Khúc ruột ngàn dậm!!! Con
nào trên non, con nào ra biển? (Phong thủy Hoán là Ly Tan - cho nên phải tị
nạn).
2- Anh là Ai? Anh đã ăn trúng loại Văn Nô gì mà vẫn ngang nhiên tiếp tục xô
đẩy chôn vùi Nhân Bản giống Tiên dòng Rồng vào lòng đất? Mà sao anh ưa
thích độc tài đảng trị vậy anh?? Anh có chắc sự độc tài tiêu diệt nổi Cái Nhân
Bản Vị của giống Tiên Rồng không? Anh thua Nhân Bản Rồng Tiên là cái
chắc đó anh!! Đề nghị anh dẹp quách cái học thuyết ba trợn Dao Mác (Karl
Marx) Lưỡi Lê (Lenin), ngoan ngoãn trở về Văn Minh Rồng Tiên hay anh
muốn Dân tộc Rồng Tiên đào thải anh, xin tùy ý anh.. Anh đã vỡ mộng Nga
ngụy, anh chưa tỉnh ngủ hay sao mà khư khư dành quyền làm Tàu ngụy vậy
anh?...Thanh niên Việt Khang mắc cở giùm anh đó!!..Rất mong các anh
Tướng lãnh tự đánh bóng lại mình, M. S. Gorbachev và B. N. Jelzin Việt
Nam thì không thiếu gì!!.. mong rằng các anh chơi đẹp, đừng bắt chước ngài
Võ nguyên Giáp bó tay với Lê Duẩn!!.. Không làm thì thôi, chứ nếu chịu làm
đảo chánh thì xóa bài làm lại từ đầu, không làm vớ vẩn nửa mùa như ở Nga
la tư đâu..
3- Anh là Ai ? Sao anh lại tự gục mặt cúi đầu chấp nhận thành một ngôi sao gắn
thêm vào biển máu Đại Hán vậy anh?? Có thật chắc ăn cho Đảng cù lần của
anh không anh?? Anh quên Hai bà Trưng, bà Triệu rồi!! Nói nhỏ để nhắc
nhở với anh: Đàn bà thôi nha anh, cũng đủ và thừa sức dạy cho lũ Hán,
Nguyên, Mông…trăm ngàn triệu bài học làm Người đó anh.!.. Đặng tiểu
Bình nói: Sáng ăn cơm ở Hà Nội, chiều vào Sài gòn nằm tâm sự với em út ở
Hồ con Rùa…thì bằng như dạy cho Việt Nam một bài học, nó tưởng Đảng cù
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lần Hà Nội của anh là Đảng Nô lệ Tàu...nên nó mới tuyên bố vung vít như
vậy...Việt Nam cùng bạn Nga la Tư, năm 1979 đã dạy cho “tiểu bình“ một
bài học làm người!! hóa thành ra nó nói ngọng, nói ngược... nói ngạo….Vụ
việc hình lưỡi bò ở Biển Đông, chúng tôi đã trình bày rõ ràng trong bài Đầu
xuân khai bút 2012.
4- Anh là AI ? Sau 37 năm hò hét như múa gậy rừng hoang mà Ai kia vẫn ung
dung ở Liên hiệp quốc, trong khối Asean và cả WTO!!! Anh là Ai? Mặc cho
anh vỗ ngực xưng hùng xưng bá mà chính nghĩa của anh không hề sáng ngời
chút nào vậy anh!! Mỹ ngụy đã tan rã từ 30/4/75.. anh không nghe và không
thấy...anh chơi trò siêu tuyệt...chống cộng bằng âm thanh xuyên biển Thái
bình dương...anh cao cả lắm... anh trưởng thượng của kẻ ngã ngựa !!! Anh
càng hò hét, Việt cộng càng ngủ ngon... mà anh không thấy anh kỳ cục...cái
đau như hoạn là tưởng mình đã làm đúng chính nghĩa... nhưng con em Việt
Cộng vẫn nói các anh là kẻ lưu vong phi chính nghiã ...các anh tin các anh là
chính nghĩa, là quyền các anh... mời các anh cứ sống trong ảo mộng.. chỉ biết
chắc một sự thật phũ phàng: Mỹ ngụy đã thật sự tan rã 37 năm nay rồi...
(ngoại trừ những anh hùng cá nhân như Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng
Phạm Văn Phú, Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê
Nguyên Vỹ v.v…họ oanh liệt làm tròn bổn phận của Tướng lãnh giữ thành,
họ là những người bất tử của Dân tộc Rồng tiên -- khác hẳn với Tướng
Thiệu, Tướng Kỳ làm Việt Nam Cộng Hòa II - mất chính nghĩa .. cũng như
mật vụ của Nhu xua dân theo Việt cộng với khu trù mật và gia đình trị…làm
mất chính nghĩa VNCH I…Và tương tự các vụ Cải cách Ruộng đất 1956--Tết Mậu Thân 1968 đã thực hiện sách lược “nhổ cỏ tận gốc” tàn sát không
gớm tay của kẻ mang dép râu nên đã hiện nguyên hình Bá đạo hồi 30/4/75 ...
Chẳng cách mệnh gì cả!!).
Nhơn tiện,
Văn Minh Văn Võ Trị thông báo: Tàu ngụy, Tây ngụy, Nga ngụy, Mỹ
ngụy đều lần lượt tan rã tại lòng đất Việt Nam. Là chuyện có thật..có
thấy bọn Tàu ngụy sắp tan rã chưa nhỉ? Bất kỳ hạm đội của xứ nào
trong vùng lưỡi bò ở biển Đông, lỡ va cham súng đạn với nhau...là giờ
chôn xác Tàu cộng...chuyện va chạm nhau ở đó khó tránh né...gọi là
chơi dao có ngày đứt tay, phải không Trung cộng?
5- Anh là AI? Mà tự cứu chính anh chưa nổi, phải liều mạng, bỏ của chạy nạn,

tị nạn, tự cứu mình không nổi thì sao cứu được người khác.??? Anh đã làm
gì khiến cho người ta tự hỏi: Anh là Ai vậy anh??? Ôi! Chỉ tại cái TA không
thơm, không chánh của Anh khiến không ai muốn tin anh nữa; Thế nên 37
năm tủi nhục trôi qua càng thêm tủi nhục chất chồng, ngày càng thống hận
cuồng điên, lúc chết không sao nhắm mắt? Ông bà nói: Ngu mà tưởng mình
khôn thì rán chịu!!? Sao kiếp người khốn nạn cùng cực vậy anh? Và anh
nhớ: Hiện tượng Việt Khang quốc nội và hiện tượng Trúc Hồ hải ngoại, đó
là Ý trời thông báo: Già nua (Hằng) quá rồi (Đại quá) thì Dứt điểm (Quải)–
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theo luật Trời phải ra đi, nhường chỗ cho Tuổi trẻ (Đừng bắt chước mấy tên
lãnh tụ cô hồn các đảng: Xin ơn trên cho tôi sống tiếp để lo vơ vét thêm cho
đầy bao tử!) Anh đã hết thì giờ tự cứu anh! Anh đã đi hết cuộc đời thù hận
trái với lời Phật, Chúa đã dạy anh ... uổng quá hả anh!! Sư tử về già không
tức giận bị ruồi bu.. cho khoẻ thân nha anh!
Hoan hô Thiên Ý Hàng-Quải-Đại quá-Đằng xà: Hiện tượng Việt Khang
quốc nội và Trúc Hồ hải ngoại là Thiên Ý thông báo thật rõ: Thế hệ già nua
cằn cỗi (Hằng) tự xưng Cộng sản là chính nghĩa, tự xưng Việt Nam cộng hòa
I và II, là đại chính nghĩa... chính nghĩa loạn cào cào (hào Đằng xà) bị và
được tới giờ cùng cực (Quải: Ích chi Cực tắc quyết)…buộc phải RA ĐI (Đại
quá là tràn ra...tràn ra khỏi dương trần trở vế âm ty)…kể như Trao quyền vận
nước cho Thế hệ Trẻ nối tiếp…không có ngõ khác nữa... Bô lão ngoan cố xin
bớt buồn…Vận hạn sinh mệnh đất nước nằm trong Dòng sinh tồn Biến Hóa...
không của riêng ai cả ( xem Thiên nhiên xã hội -- nguyên bản gốc).
6Anh có bao giờ tự hỏi: Anh là Ai chưa anh?? Hỡi anh Anh là AI ? Anh
đã suy nghĩ về thân phận đê hèn của chính mình đối với Tổ quốc VN chưa??
Hỡi ôi! người Mỹ gốc Việt, người Hàn gốc Việt, người Úc gốc Việt… Hãnh
diện được và bị làm Mỹ ngụy? Nga Ngụy? Tầu cộng Ngụy?? quá vinh dự,
vinh hạnh lắm sao anh? Anh có thấy làm Nguỵ là tủi nhục với Tổ quốc vô
cùng không? Anh là AI? Mà thua loài cỏ hoang cây dại vậy? Anh có biết
rằng: Không biết Yêu nước là đang Giết Tổ quốc; là làm ô nhục Danh dự
Dân Tộc không anh?? Nói thì khổ mà không nói thì nhục. Ai cũng thừa
biết... Mỹ dựng tôi lên, trước tiên, tôi phải phản bội Bảo Đại cái đã... Sau đó
Mỹ nó cứ yên chí tôi là tay sai của nó... Tôi nói không làm tay sai cho Mỹ
đâu, nó nói tôi phản bội… Nó giết tôi và cả gia đình tôi (phải không Ngài
đại sứ Cabot Lodge?) -Tôi đi dây hai hàng, hầu che mắt thế gian lật tẩy tôi,
tôi vừa là Nga ngụy vừa là Tàu ngụy ---Hỡi ơi...môi hở răng lạnh!!! Nói ra
thật đau lòng (tam mượn câu nầy của nhà biên kịch Nguyễn Ngọc Ngạn)Trời hỡi Trời -nó bức bách tôi trả nợ Bản Giốc, trả nợ bằng cách siết đồ-siết
đỡ Hoàng Sa, Trường Sa, mà lòng dạ tôi nào có vậy...Tôi lại mang tiếng bán
nưóc cho Nga, Tàu ...tựa như Ông Diệm bán nước cho Mỹ và Bảo Đại bán
nước cho Pháp. Bài học nhớ đời: Nhờ cậy, ăn ké, mượn gió bẻ măng, thừa
nước đục thả câu v..v…toàn là hạ sách dành cho bọn tiểu nhân mà thôi. Phải
không ngài Chiêu Thống? Ngô tông tông anh minh?..Nhưng thôi đi..họ là
những người để cho lịch sử phê phán!!..Thôi đi..Sử gia cũng chỉ là sử gia đui
mù, chỉ là Người mù rờ voi mà thôi…Ngành sử còn phải tiến bộ vượt bực
nữa mới được.. Hoan hô Wikileak thích tìm biết sự thật của sự thật - Thiệt là
đau lòng!! cho nên, cám ơn Wikileak—xin anh khỏi giải mã giùm nữa
-chúng tôi biết NHỤC CỰC NHỤC rồi !!! ...
7- Thanh niên trẻ yêu nước xin hãy nhớ:
• Chúng ta đang ở trong Vận hội Mạt pháp... tức hết pháp môn cứu chữa...
Nghĩa là quỷ sứ xâm nhập vào Nhà thờ rất đông!!! Cô hồn xâm nhập vào
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Nhà chùa cũng quá đông - giáo gian trùng điệp... cho nên cái đúng, cái
thiện đành chịu lép vế!
• Nhà Thương thành Nhà ghét...đa số Nhà nước thành băng đảng Mafia..
lộng hành hơn Mafia Ý đại lợi...Tư bản xanh, Tư bản đỏ làm thành trì
Nhân bản xơ xác...bất công trở thành mục tiêu phấn đấu.. hậu quả... loài
người ngày càng tha hóa vong thân...tiến về làm bạn với cầm thú...từ giả
Văn minh cơ bản của loài Người !!
• Đau đớn thay !!! rác rưởi đê hèn của cha anh để lại ...Thanh niên Việt
Nam sẽ phải oằn vai gánh vác...và trả nợ giùm...Thật không hổ danh
Thanh niên Thời phục pháp !...
Muốn vậy thì nhớ lấy:

*Tự lực tự cường---không vô cớ nhờ cậy Người ngoài, nhờ người Yêu
nước phụ với mình... sẽ lại mang đại họa về cho cả Dân tộc đấy...Biết
rồi !!! Bảo Đại, Minh, Diệm, Thiệu...cả đám NHỜ người ngoài phụ yêu
nước...cứ tưởng yêu nước là trò chơi!! Nhờ cậy ai cũng xong!!!

*Ngày 30/4/75 máu đỗ đầy sông biển, xương chất cao như núi!! Quốc hội
Mỹ cương quyết ra đi, không quay lại. Đó thấy chưa ? Còn dám nhờ
người ngoài yêu nước phụ với mình không? Mình cũng chẳng tài cán siêu
quần mà chiêu dụ nổi các dân biểu nghị sĩ Mỹ đâu…vớ vẩn lắm!!! và rồi
quyên tiền chỉ thêm tai tiếng !!! chẳng chút thiết thực gì trong việc yêu
nước thương nòi!!!...Không có câu nói nào nghe kỳ quái như: “Tại Mỹ nó
phản tôi mới có ngày quốc hận” -Tại sao Mỹ không bỏ Nam Hàn, Phi,
Thái, thậm chí cả Đài Loan… Tại mình sống thơm quá người ta bỏ
chạy…cho nước Mỹ khỏi sa lầy suy sụp? Nên mở mắt ra để mà né đi
việc yêu nước theo kiểu rẻ tiền, tuyệt vọng... Yêu nước theo kiểu nhờ
cậy...kiểu loạn nhỉ !!.Yêu nưóc là máu đổ ít nhiều...là thường tình, là can
đảm, gan dạ, hy sinh cũng là chuyện bình thường. Chống cộng bằng
miệng, 1 tỷ năm cũng không thành công chứ đừng nói 37 năm ngắn
ngủi...Chớ bao giờ nghe cố vấn thỏ đế nói càn nói rở mà ân hận không
kịp!!! Năm, ba triệu thân xác Cậy nhờ, Nhờ cậy cũng chết (mà đã có chết
thiệt vào 30/4/75 rồi)... Đừng vội KHOE 150 ngàn chữ ký mà thành công
nầy nọ!!! Già lắm, cùng lắm chỉ nói lên tiếng nói yêu nước trong trạng
thái tuyệt vọng...Điều thiệt nầy nói ra: Thật là đau lòng

Bởi vì Người yêu nước trong nước, quyết lòng xóa tan cộng nô độc tài...và
không chơi với bọn chính trị xôi thịt Hải ngoại… Người yêu nước Hải
ngoại cũng không chơi với bọn chính trị xin tiền ở Quốc nội...Xin tiền,
quyên tiền dưới mọi hình thức lưu manh rất xa lạ với Người yêu nước …và
Người yêu nước trong cũng như ngoài sẽ làm thành một Lực lượng: Không
màng Cộng sản, không màng Tư bản. Tái lập thế cờ mới cho dân tộc. Thiết
nghĩ đó là gánh vác cực kỳ nặng nề mà Thế hệ trẻ yêu nước sẽ đảm trách.
Rằng: Đức Thần Minh Vô Tư là phép Vô Kỵ đó vậy.
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH

5

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH

8- Anh là AI? Đồng Minh của anh đã cho anh thẻ căn cước tị nạn vĩnh viễn??
Anh là Ai? Sao anh mau quên lịch sử quá vậy anh?? Anh là Ai ?? Anh có
biết Học thuyết Trí Tri Ý Âm dương Đồng Dị, Dị Đồng không anh?? Mỹ
khác, Mỹ ngụy khác và Việt tộc Tiên Rồng khác... Anh là Ai? Mà anh yêu
nước loạn xà ngầu vậy anh?? Anh là Ai? Mà anh tin mù quáng vào người
ngoài, ai dạy cho anh Tin, nhờ người ngoài là ngon lành, là tới nơi vậy
anh?? Anh là Ai ?? Anh xạo vừa thôi, để cho Dân Việt Tiên Rồng tự lo liệu
được không anh?? Việt Khang mà được Mỹ cứu, thử hỏi cái công yêu nước
còn ý nghĩa gì nữa không? Anh là Ai? Mà anh chưa biết yêu thương là gì
cả, anh chưa nén nổi cơn đau, anh quên cả Nguyễn Trãi đã nén nỗi đau
nhục quốc là thế nào rồi ???
9- Anh nên nhớ rằng: Trước khi dẫn đến tình trạng chia rẽ, nghi kỵ nát bét thì
có hiện tượng Cái gì cũng KHEN. Anh tâng bốc nghe nổi da gà, nghe xong
con người trở thành loài vô liêm sỉ...Đây suối máu lưỡi lê...kìa kìa núi cao
đầy dao mác!!! Ai bao năm từng lếch gót nơi quê Người...chưa kể tự xưng
mình là Thần Thánh!! Sau khi hiểu rõ ra: „Thần tượng tàn rồi!!! Còn anh
với tôi, chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi!!!“ (Trích lời Nhạc sĩ
Nguyễn Đức Quang) thì bèn có hiện tượng chia rẽ, nghi kỵ!! Cái gì cũng
chống tuốt!!... Thấy người ta làm, làm không được rồi ganh tỵ, rồi vạch lá
tìm sâu hả bạn? ....... Kẻ vạch lá tìm sâu - đồ hèn???
Dạ thưa không phải: Em gặp Bảo Đại, Minh, Diệm, Thiệu và các sao thiên
tài...em sợ lắm, em sợ trao thân gởi phận kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
(như 30/4/1975) cho nên thiên tài dám lú đầu ra thì thiên tài phải chịu thử
thách mà thôi ...chịu búa rìu không nổi mà bày đặt ái quốc nghe thật mắc
cở!!! Người dân Việt nghe tới Đảng Cần lao Nhân vị, Đảng Lao động thì
sợ tới mất ăn mất ngủ, sợ tới dở khùng dở điên....đành rằng chấp nhận làm
chính trị thì phải có đảng tức có sách lược, chiến lược đàng hoàng ... Đảng
đúng nghĩa thì không có... Đảng ma quỷ thì đầy dẫy ở mọi thùng rác!!! chết
em là vậy đó các anh hai !!! Cho nên, các bạn trẻ phải linh hoạt.. thấy mẫu
số chung mà biến thù thành bạn...thấy tử số riêng mà đề phòng bạn hóa ra
thù... (Đạo Biến Hóa liên lỉ, liên tục nối tiếp trên trục chân giả, chớ cũng..
chẳng có gì lạ ).

Xin hãy xem Dịch Lý Thời Lịnh :
( tức Lắng nghe Thiên Ý nói )

02-THẦN THÔNG TRI LINH HOẠT
HẰNG
Bô lão

-

HOÁN

-

QUẢI

là thành phần

-

DI

-

ĐẠI QUÁ

phế thải

-

-

Đằng xà

hết thuốc chữa

TỤNG

Đằng xà

Cũng vì Bá đạo - mà cuộc đời – đầy tranh chấp - mà ra nông nỗi
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03- THẦN HOẠT BÁC BIẾN THÔNG:
Hằng Quải Đại Quá - Đằng Xà:
- Cố chấp (Hằng) là loại (Quải) gây đại hoạ (Đại Quá). Không biết vì
sao mà Thua mới Nhục - Nếu biết tại sao thua không có gì là nhục cả.
Sở dĩ trở thành cực đoan phẫn uất, mù quáng, lồng lộn cuồng điên chỉ
vì không biết nguyên do tại sao mình bị THUA!!! ?? Chỉ biết có mình,
phe nhóm mình, phe đảng mình khi chưa đoạt quyền là loại cố chấp,
cực đoan khi đoạt quyền là loại độc tài Đảng trị... phải không các lãnh
tụ yêu minh??
- Lấy người nước ngoài (Đại quá) làm bà con (Hằng) là tự cắt (Quải)
niềm tin của chính mình, tin chắc rằng tôi không làm nổi chuyện đó,
chuyện ấy... tôi nhờ anh.. Làm việc lớn chớ bao giờ dại dột Tin cậy vu
vơ ở người ngoài (trích Thiên nhiên xã hội học).
- Hoạ lớn đến bởi cực đoan (Đại Quá) do những thành phần (Quải) vì
bảo thủ cố hữu ( Hằng) của ý tưởng kinh dị gây ra (Đằng xà) như: Tự
vỗ ngực xưng hùng xưng bá, xưng mình là chính nghĩa nhưng không
ai nhìn nhận.(Đằng xà) xưng mình là trung tâm vũ trụ, xưng mình là
chính phủ lưu vong ba trợn!! xưng mình là chiến thắng Thần thánh mà
cũng không Thần ma nào nhìn nhận!! (Đằng xà) Là lũ nằm mơ giữa
ban ngày!! là bịnh tâm thần quá nặng hết thuốc chữa trị (Đằng xà) là
ảo gíác phi thực tiễn, phi thực tế.
- Cái Tôi chấp ngã (Hằng) là cái tôi (Quải) không biết hoạ, và không
biết nhục (Đại quá), là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ...
- Cộng sản/Tư sản đều là hằng số Nô lệ Sản (Hằng) mà dân Việt không
chấp nhận (Đại quá) hai loại anh nầy (Quải). Việt Nam không màng
cộng sản, Việt Nam chẳng màng tư bản, là Thiên Ý nói như vậy .
Việt Nam không màng cộng sản,
Việt Nam chẳng màng tư bản,
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Việt Nam ta nguyền xua hết quân thù .
( Bài ca Việt Nam!Việt Nam! của Nhạc sĩ Phạm Duy
Thầy Xuân Phong đã cảm xướng như trên)

Hoán Di Tụng - Đằng Xà :
Ra đi (Hoán) biền biệt (Hoán) Ti nạn (Di) mà tranh tụng (Tụng) điên
cuồng vớí nhau (Đằng xà), cũng chỉ vì sợ tôn vinh lầm thần tượng thì hết
còn chỗ để tị nạn…Cứ nhìn phố Bolsa như mê hồn trận mới thắm thía
rằng: Danh dự cộng đồng đã đi chơi...nên đã khắt khe mong tìm ra đúng
Người lãnh đạo...chứ không phải ai cũng rảnh rang để mà vạch lá tìm sâu
trong các bãi rác chính trị xôi thịt đâu !!!

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH

7

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH

- Lòng người (Di) vì chạy theo bá đạo (Hoán) nên mãi còn Tranh
chấp nguyền rủa nhau (Tụng).
- Khen nhau lố bịch, chửi rủa dị kỳ (Tụng- Đằng xà) đều do lòng dạ
bá đạo mà ra (Hoán) .
- Hãy tụng niệm (Tụng) nguyện thay đổi (Hoán) nhân sinh quan (Di)
thì hết thấy kỳ quái dị hợm, kinh tởm (Đằng xà).

04- NHẤT LÝ

05- THẦN TRI HOÁ
- Kẻ độc tài nắm quyền đã lâu cũng như kẻ cố giữ cái Tôi hoài hoài sẽ gặp
đại hoạ (Hằng Quải Đại Quá - Đằng xà) nếu không tự thay đổi tâm hồn
và tư duy cũng gặp tròng lao lý nhanh lắm (Hoán Di Tụng - Đằng xà).
- Hằng-Đại quá: Quá lâu...Anh là Ai? mà anh nắm quyền lâu quá vậy
anh? Từ 1954 - đến nay...và mãi mãi (Hằng) được sao anh??
- Trời nói: Anh sẽ Bị và được hưởng Đại quá tức Đại họa!! Anh là Ai ??
30/4/75 anh chiến thắng Thần Thánh…thì cũng chính Thần Thánh Đại
Họa vùi dập anh không thương tiếc đó vậy (Đại quá).
- Anh là ai? mà anh Lưu vong (Hoán) rồi sống (Di) như con rối (Tụng) hò
hét lạc loài (Tụng)... Anh ra đi (Đại quá) cắt đứt (Quải) nơi chôn nhau cắt
rốn (Hằng)....anh luôn nghĩ tới Tổ quốc (Hằng) hay anh luôn tự phong
mình chính nghĩa, tự xưng hùng xưng bá - bá đạo (Hoán). Anh là Ai?
Thay vì được thương cảm kẻ thất trận lãng nhách, lại bị ruồng bỏ vì anh
bá đạo kiêu căng khiến cho anh thành kẻ Thống hận (Đại quá) miên
trường (Hằng ) đó vậy !!!
- Anh là Ai ? Mà anh không màng cộng sản, không màng tư bản, anh làm
phách hả anh?? Liệu hồn anh đó nha?? Anh thà làm Ngụy Tiên Rồng mà
không thèm Ngụy Tàu, Tây, Nga, Mỹ, Nhật ru? Xin phúc đáp: Dân
Việt Nam Tiên Rồng chăm lo Tu học Dịch lý Việt Nam, ngõ hầu bầu bạn
với Thiên ý mà thông dịch đại ý của tiếng nói thượng cầm hạ thú...

“TA THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM CHỨ KHÔNG THÈM LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC”

Trần Bình Trọng
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ VNDLH
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Xin lắng nghe Ý dịch :
- Hằng - Đại quá: Thời Động là thế hệ già nua phải ra đi .
- Hoán-Tụng: là Bá đạo – Tranh chấp cũng phải tan rã .
- Hiện tượng 1975 khai tử bọn Việt tộc Vọng ngoại Bá đạo ở cà
2 Miền, trả lại chân tướng Rồng Tiên của dân Việt Nam.. Đơn
giản vậy thôi... Dĩ nhiên, phạm vi bài tiên đoán nầy chỉ nhằm
mục đích tìm hiểu, tìm biết thật kỹ lưỡng rằng: Anh là Ai
trong lòng dân tộc Việt Nam Tiên Rồng mà thôi.
- Tuổi trẻ Việt Nam rút kinh nghiệm của cha anh trong việc yêu
thương nòi giống dân tộc, rằng: Đơn côi Việt tộc là cô đơn cô
thế, làm việc trong âm thầm lặng lẽ, chậm mà bền. (Đạo Tự
lực Tự cưòng-mầm mống cơ bản dẫn đến thành công)... Không
bao giờ tự tiện, tự ý phong mình là chính nghĩa.
- Hiện tượng Việt Khang, Trúc Hồ v.v…tre tàn măng mọc...là
báo hiệu còn nước Việt. Tiếng Việt còn nước ta còn...Tiếng
Việt đang trải rộng ra khắp năm châu bốn biển...Đó là Trời
báo tin cho biết: Vụ Trụ Ngữ do dân tộc Việt Nam phát minh
đã đến lúc trổ bông sinh trái rồi, không còn hoài nghi gì nữa.
- Riêng ở Hải ngoại, là người Việt chúng tôi trân quý công ơn
của các báo, đài... Nội dung tư riêng của họ không quan
trọng…vì dân Việt đủ thông minh để phân biệt phải trái, đúng
sai, thật giả...cái tối quan trọng là: Tiếng Việt còn...các chủ
báo đài đã có công lớn cho dân Việt hải ngoại đó vậy. Nội
dung của báo, đài chỉ chờ thời gian thăng tiến của trình độ Trí
Tri Ý của họ, chứ chẳng có gì lạ cả.
- Tuổi trẻ Việt Nam chân chính cần tìm hiểu ngay Thiên Nhiên
Xã Hội Học nguyên bản gốc của Dịch Lý Việt Nam... để khỏi
bị chính bản thân mình lừa gạt chính mình.
- Thế hệ Trẻ, chuyện thuờng lệ, thường tình (Hằng)..chuyện tre
tàn măng mọc...đã quá nhiều (Đại quá) trải qua mọi thời đại
của thanh niên nam nữ Tiên Rồng.. là bình thường mà thôi.
- Thanh niên Tiên Rồng ghi nhớ: Ai nói VNCH là dân chủ -không tin - cứ hỏi các vị dân biểu khom lưng cho bà Nhu…thì
liền biết sự thật - hoặc Ai nói Việt Cộng Do dân, vì dân... thì
hỏi một nửa đồng bào VN Miền Bắc liền biết ngay sự thật..
nhớ hỏi ngay Ngân hàng nhà nước mới biết sự thật đừng qua
Ủy ban Nhân dân mà hỏi thì lầm chết rán chịu! Nikita S.
Khrushchev nói với John Kennedy: Thưa Ngài, cộng sản quốc
tế chúng tôi 1000 lần dân chủ hơn quý quốc Mỹ.. vì rằng: cái
giống gì cũng phải nhất trí!...Dân chủ ghê chưa?? Nhờ vậy mà
tan rã cực nhanh!!.. Tất cả hai phe đều là Vua Bịp, Vua Láo
và là Vua Trộm cướp, cưóp trộm!!
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- Cám ơn Tuổi trẻ Việt Nam...tiêu biểu như Việt Khang, Trúc
Hồ.v..v... kích họat xúc cảm chúng tôi, lúc tuổi xế chiều (Thế
hệ cổ lai hi!)… Nhơn hiện tượng tre tàn măng mọc mà Thiên
Ý đã thông báo rõ ràng, chúng tôi xin ghi lại sự thật chình ình
như ban ngày...
- Chúng tôi quan niện rằng: Ai ai làm gì cũng là do Trí Tri Ý
khiến hiểu như vậy rồi làm ra như vậy nên đã ghi lại sự thật,
việc thật và phân tích theo Ý Dịch mà thôi... Bởi vì mọi người
dân Việt trong đã qua, hiện nay...đã hết sức cố gắng làm tất cả
mọi việc lớn nhỏ, bất chấp an nguy...cống hiến cho Tổ quốc
Việt Nam... Do đó trên thực tiễn, cái gì đúng nên hăng hái tiếp
tục, cái gì sai nên chấp nhận sửa sai rồi đi tiếp. Vì thế, hy
vọng bài Dự đoán nầy: Gọi là quà tặng có ích cho Thế hệ
Trẻ...Vậy trong nội dung sơ lược của nó nếu có sai lầm sơ
sót ... Xin nhận sửa sai.
- Và cuối cùng, xin mượn lời Dịch Lý Sĩ Xuân Phong năm
1973 đã chỉ nhắn nhủ với Tuổi trẻ như sau mà thôi:
• Cố gắng Tu hành sao cho Từ Bi, Bác ái nằm trong dòng
máu mình... đó là phép bớt thù.
• Bình tĩnh Vô Tư, tuân theo phép NHƯ LAI, gọi là có
thêm bạn hiền.
Năm thứ 48 Nhâm Thìn, ngày Giáp Ngọ 13/03 giờ Tí - DL 01/04/2012.
Trân trọng,

Tham chiếu Tinh Thần Kỷ Nguyên
Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức
Thực tập Dự đoán
Cao Thanh và Hạnh Thanh
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