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THỜI LỊNH.

Năm nay chúng ta được và bị Nhịp cầu Phệ hạp Kiển Di, nối liền giữa
Huyền vi và Hiển hiện, tức Thiên Thời Lịnh động thông báo :
Hoả Lôi Phệ Hạp là : ÂM DƯƠNG XÀ NẸO
Thuỷ Sơn Kiển là :THỜI MẠT PHÁP QUÈ QUẶT
Sơn Lôi Di là: XA LỘ HẬU CẦN
.

I.- LẮNG NGHE THIÊN Ý
(gọi là Hướng vế Đức Thần Minh Vô Tư qua Đạo lý Biến thông)
Danh chuyên môn:
TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý CỰC BIẾN
LÀM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG
DANH LỢI TÌNH TỐT XẤU DẦY XÉO LẪN NHAU
ĐỀU PHẢI BỊ VÀ ĐƯỢC KIỂN NẠN MÀ ĐÓI KHÁT.

Đây làLUẬT DĨ NHIÊN CUẢ TẠO HOÁ
Năm nay gặp nạn kinh tế (Di) què quặt (Kiển) xay sát gay gắt (Phệ hạp)

Chiến lược:
ĐẠO DƯỠNG SÁT
SÀNG SẨY LÀM KHẬP KHIỂNG DÒNG SINH TỒN
CÀI RĂNG LƯỢC

PHỆ HẠP. –
KIỂN –
DI
NGHIỀN NÁT – MÂU THUẪN – TRONG DÒNG SINH TỒN
Chính là Thời Cuối, là Thời Cực của Cực :

Văn Võ Trị phải thay cho Võ Văn Trị,
Đạo đời phải thay cho Đời đạo.

Sách lược 01:
UỶ MỊ BẤT CHẤN THÌPHẢI
ĐOÀN KẾT KHẮNG KHÍT MỚI VƯỢT TRỞ NGẠI ĐỂ SỐNG CÒN

PHỆ HẠP.
–

Nhai

–
nhiển

KIỂN
–

–
DI.
để sinh tồn

Sách lược 02 :
SÁP CHIẾN PHÁ TAN TRỞ NGẠI CỦA ĐỜI SỐNG
PHỆ HẠP. –
KIỂN
Cà nát –
gông cùm

–
–

DI.
vì lẽ sống còn

Cần phải Vô tư hành động (Phệ hạp)
, để ngăn cản tai hoạ gông cùm (Kiển) thì mới Sống còn (Di).
(Cấn Hào Dương 4 trong Hoả Lôi Phệ Hạp thoái Âm thành Sơn Lôi Di).

Giờ Giao Thừa Phệ hạp-Kiển-Di, Bạch hổ động có ý nghiã:
Bạch hổ: Mạnh bạo, Đao binh, Tang tóc, Điêu linh.
Ngoại quái Hoả động hoá Cấn Thổ : Sự Văn minh, trong sáng, Vô

tư
đã trở thành bảo thủ, trì trệ, áp đặt
lên Ý thức Nhân dân
quần chúng bên dưới (Nội quái Chấn mộc ) Ngoại Quái Hoả: là Kẻ
bề trên sáng suốt nhiệt tình thành ra Thế lực áp đặt
bên ngoài
đang Động. Hoả sinh Thổ ở ngoại Quái trong tình thế Chủ động.
Chấn Mộc nội quái khắc Cấn thổ: Ý thức Nhân loại (Chấn ) vẫn
vững lập trường ở cả Chánh và Biến tượng với nhu cầu an sinh an
lạc (Di). Như vậy thế lực dù mạnh bạo thế nào đi nữa cũng nằm
trong Đạo Lý Dưỡng Sát để mang đến Hậu quả là sự Sinh tồn của
Nhân loại.
Đó là do bởi các lý nghiã của Dịch tượng như sau :

Chính tượng HOẢ LÔI PHỆ HẠP:
Ủy mị bất chấn chi tượng.
Yếu đuối không chạy thoát.
• Phệ hạp: Nhai đồ ăn (chấn) trong khoảng trống (ly) của cái
miệng -là nhai nuốt-xay nghiền thức ăn.
• Phải lo học ăn học nói học gói học mở để Biết Ăn.Chứ đừng ăn
xổi ở thì,ăn trên ngồi tróc,ăn...Ăn coi nồi ngồi coi hướng..._Vậy
chúng ta cực chẳng đã (Kiển) Ăn (Phệ hạp) để sống (Di) sống để
ăn làm chi cho mang nhiều trắc trở (Kiển).Nuốt không vào nhả
không ra chỉ vì thích ăn, tham ăn ăn tham,ăn tiền quá quá khiến
tanh hôi mùi máu... Lại thêm bọn quỷ chuyên ăn thịt người!!!
• Thời gian là miệng của Tạo hóa nên nó nuốt chửng muôn loài vô
hửu hình...ai mà không chết,chính là cái miệng của tạo hóa.Không
gian là cái lưỡi của Tạo hóa,nó liếm nuốt mọi hoàn cảnh éo le cay
nghiệt.
• Hành
động (
) vô tư, vô vụ lợi ( ) nên được cưu mang,
ngưỡng mộ. Nặng tình, ân sâu nghĩa nặng, khó dứt ra. Bỏ không
nỡ, còn vướng mắc, còn duyên nợ, còn mắc nợ đồng lần.
• Hành vi ( ) lúc nóng nảy, nóng giận (
) nên dễ gấu ó; chà đạp
nhân phẩm; xâu xé, đay nghiến, xay nghiến, cà nát lẫn nhau.
Thương nhau lắm cắn nhau đau, quào, ôm siết chặt.Thương cho
roi cho vọt, Thuốc đắng đã tật. Lời thật mích lòng.
Nhưng vẫn phải hệ lụy, liên lụy, ràng buộc, xà nẹo, ôm nhau, gắn
bó nhau như cối xay, như điã nhông xích…
• Nghệ Thuật của Phệ Hạp là con dao hai lưỡi chớ khinh suất. Do
vậy, ta nên hiểu rõ muôn vô hữu vật đều nằm gọn trong tầm tay
xoay vần xay nghiền của Tạo Hóa (Phệ Hạp).
- Đạo lý Phệ Hạp: Muôn vô hữu vật không chạy thoát khỏi Biến
Hóa luật là lẽ dĩ nhiên dù con người đã hết sức cố gắng thoát ra
khỏi sự thống trị này. Ta được tồn tại, được hữu dụng cũng cùng
lúc chung cùng là ta muốn chạy cũng không thể chạy thoát mà
luôn luôn phải vướng mắc vào lưới trời.
- Đạo Khắc Hợp: Nhờ Đạo lý Phệ Hạp ta mới biết rõ muôn vật
đều ở trong Đạo Khắc Hợp; khắc mà phải hợp, ghét của nào
trời trao của đó, ghét bịnh vẫn phải ôm bịnh, thù ghét đối thủ
canh tranh nhưng vẫn phải chung sống đó vậy.

-

Âm Dương Quân bình Sinh hoá:Đạo lý Phệ Hạp nói rằng
Thương nhau thì phải cùng san sẻ sự lợi ích lẫn cho nhau, bổ
sung những thiếu sót cho nhau, khắc chế những thói hư tật xấu
của nhau để cùng tự tồn. Đó là Bản năng Âm Dương Trường
tồn Quân bình Sinh hóa.

Hỗ tượng THUỶ SƠN KIỂN
Bất năng tiến thoái dã
Nội bất xuất ngoại bất nhập
Tiến không xong, thoái không được
• Trong lòng hết sức chần chừ ( ) dè dặt ( ) vì biết sự nguy hiểm
gian ác ( ) đang rình rập chờ đón. Cho nên Kiển là: dè dặt, e
ngại, rụt rè, e dè, e ấp, dùng dằng nửa ở, nửa về. « Đường đi khó,
không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e
sông.”

Thuỷ Khảm( ) Âm ở hào lục đắc vị, Cấn Thổ ( ) Âm ở hào
sơ đắc vị. Cấn Thổ ( ) Dương ở hào tam vàThuỷ Khảm (
)Dương ở hào ngũ đều đắc vị; Bên tám lạng bên nửa cân!
• Âm và Dương tương tranh, Âm không hãm ( ) nổi vào trong.
Dương không bung nổi ra ngoài ( ) cho nên gọi là Tiến, thoái
lưỡng nan.
• Vì Đạo Lý Kiển chúng ta thấy trong Vũ trụ và ở Con người:
- Tầng ôzôn (O3), O2, O làm vật cản chống bụi vũ trụ, chống tia
sáng cực tím độc hại tràn vào địa cầu. Vậy nhờ Đạo lý Kiển quả
địa cầu không bị tàn phá.
- Da ; lông làm vật cản bụi độc, vi trùng, tia sáng độc hại xâm
nhập vào cơ thể ta. Ta sống nhờ Đạo Kiển.
- Nhờ chông gai trắc trở ta hăng hái hơn, bông trái sáng tạo phát
minh nở rộ.
- Nhờ bị Kiển việc chưa hoàn thành còn trắc trở mới đến được
hoàn thành
- Nhờ có điện trở (Kiển) mới có định luật Joule, nhờ có lực cản
của nước, của không khí (Kiển) mới có định luật Archimède,
có tàu thuyền và máy bay.
- Nhờ Đạo lý Kiển đủ và thừa sức Ngăn Cản mọi bạo lực hung
tàn ; nếu không có Đạo lý Kiển, mọi vật mọi loài tiến nhanh,
tiến mạnh vào hố sâu của tội lỗi lấy gì Cản nó lại.
•

- Thị trường, chính trường, chiến trường, tình trường, dẫy đầy
trắc trở (Kiển). Vượt qua được vài ải trắc trở đừng ngỡ mình tài
ba, quả là nằm mơ vì Đạo lý Kiển không bao giờ chấm dứt.
- Không có Đạo lý Kiển, mọi vật mọi loài tiến nhanh, tiến mạnh
vào hố sâu của tội lỗi ; lấy gì Cản nó lại. Ấy nhờ Đạo lý Kiển,
Nó đủ và thừa sức Ngăn Cản mọi bạo lực hung tàn.
- Nhờ có Kiển thấy Địch bên ngoài vây hãm (
) bèn biết đóng
cửa thành lại ( ) mà thúc thủ.
Biến tượng SƠN LÔI DI
Phi long nhập uyên chi tượng
Là Đạo Dung Dưỡng của Trời Đất.
•

•

•

•

Một khi Nội thân giữ vững vàng
ý thức tinh thần
thì sẽ rất
năng động, sáng tạo; Ngoại thân ung dung an nhàn và gìn giữ thân
thể ( ). Đó là Đạo lý Dưỡng sát sanh ở muôn loài. Hào sơ dương
trưởng lên, đủ sức nuôi 04 âm ở trên. Hào lục dương cực biến tạo
thế âm bộ mặt mới, làm cho 04 âm bên trong được và bị tự tồn,
được và bị sống mạnh khỏe. Đó là Đạo Dưỡng sinh làm cho Tự
Thân sinh tồn mới mãi.
Động cực biến ( ) cùng với tĩnh cực ( ) là một âm dương động
tĩnh cùng lúc chung cùng. Là Đạo Động Tĩnh trong Vũ Trụ Vô
Hữu, là Luật Âm Dương Tương Động. Đó là bản năng sinh tồn
của Thiên Địa. Đó là Đạo lý Di trực ngự.
Muôn vật tương động ( ) theo quy củ ( ) và ở trong khuôn đúc
( ) của Tạo Hoá, là Sự Tự Do Sống Động ( ) trong quy luật (
) Động Tĩnh, là Nghiệp Dịch Động Tĩnh, là lý lẽ của Sơn Lôi Di,
Di là Động Tĩnh Sống Động, là Bản năng Siêu Linh Động của Tạo
Hóa. Vậy Động Tĩnh từ cái lý Di là thực phẩm Dưỡng nuôi Đạo
Biến Hóa Hóa Thành. Bởi lẽ đó mới có lý: Trời sanh trời nuôi.
Trời không nuôi con trời chết!
Biến Dịch là Nghiệp Động Tĩnh, là Đạo lý Di (Tiên Thiên Đạo lý Di).
Vô hữu vật là thức ăn cho nghiệp động tĩnh (Hậu Thiên Đạo lý Di)
- Không có Đạo Di ắt không có thực phẩm. Như năng lượng là
thực phẩm của động năng (xăng dầu là thực phẩm của động cơ)
- Nhân danh chủ nghiã, lý tưởng này kia chỉ là cố giành miếng ăn
để bị và được sống. Bị và được ăn để sống. Sống để lao về chết.

- Cho nên lo ăn gian, ăn lừa, ăn hối lộ để vinh thân phì gia, đạo
văn, ăn cắp tư tưởng nuôi danh phận, danh tánh, danh ảo… cũng
là do, là vì Đạo Lý Di.
- Tự Bồi dưỡng hay bị và được hối lộ cũng là Đạo Lý Di.
Sống để ăn, Ăn để sống và Sống để chờ chết.
Mầu nhiệm thay Đạo lý Di!

Vắn tắt lại:
Thiên Ý nói rằng:
PHỆ HẠP – KIỂN – DI.
Đạo Sát dưỡng – là lực cản – Dòng Sinh Tồn
Nghiã là Nhân Ý thực hiện đều buộc phải tuân theo Thiên Ý:

1.- Tuân theo Đạo Lý Dưỡng Sinh của Phệ hạp là:
- Phải biết Vô tư tìm cách ngăn chận hợp lý hợp pháp sự bành
trướng của kẻ gây kiển nạn đe doạ đời sống Nhân loại.
- Phải biết dùng biện pháp cứng rắn ăn khớp (Phệ Hạp) để phá
thủng, để san bằng mọi trở ngại (Kiển) mọi ý lực âm mưu (Thuỷ)
che đậy giả dối nhân nghiã (Cấn).
- Phệ hạp là xay nghiền từng chữ nghĩa của thánh hiền...là cà nát tư
tưởng điên khùng, tư tưởng ảo của chính mình,không mang tư
tưởng ảo nầy sang tư tưởng ảo khác!mới thoát sự giải thích ẩu
trong phạm vi tư tưởng.
Vậy phải Biết học hỏi mới khu xử vi diệu được Đạo lý Phệ hạp.
2.- Tuân theo Đạo Lý Sát Sinh của Phệ hạp là:
- Là những cá nhân, những thế lực xâm lược (Phệ Hạp), bất kể kiểu
cách hành động nào cũng gây hại (Kiển) coi thường mạng sống
(Di) của người yếu thế, của Quốc gia nhược tiểu.
- Cho nên Đạo Lý Di làm cho họ lo lừa đảo, lừa lọc, ăn gian, ăn hối
lộ (Kiển) để vinh thân phì gia hoặc ăn cắp ăn cướp, đạo văn tư
tưởng của người khác (Phệ Hạp) để nuôi (Di) danh phận, danh
tánh, danh ảo… Kinh tế gia Proudon viết: áp thuế hà khắc, nghịch
lý, chính hiệu làcướp ngày, đáng hổ thẹn.

3.- Tuân theo Chính Đạo Dưỡng sát Phệ Hạp:
- Phải san sẻ sự lợi ích lẫn cho nhau, bổ sung những thiếu sót cho
nhau, khắc chế những thói hư tật xấu của nhau để cùng tự tồn.
- Phải nghiêm khắc cho roi cho vọt đúng thời đúng lúc; Nghiã là xử
dụng chính xác khả năng của “Con dao hai lưỡi” Phệ Hạp!
- Tóm gọn: Phệ hạp bá đạo là Ăn đàng sóng nói đàng gió,ăn tục nói
phét,ăn gian nói dối,ăn cơm hớt trên sách vở thánh hiền,chúng là
thủ phạm của mọi mặt trận Sáp chiến (Phệ hạp) gây tắc nghẽn
(Kiển) sinh hoạt loài người!(xin xem bài số 2:thủ phạm chính gây ra
chiến tranh quyển Văn minh dịch lý Việt Nam – năm 1968)
II.- THIÊN Ý HIỂN LỘ TRONG NHÂN Ý
Trong KBĐX 2013 Thiên Ý Thái Muội Lâm cũng đã dự đoán: Quốc
gia nào, thể chế nào cũng có Mậu dịch mất (Quy muội) thăng bằng
(Thái) Vì vậy tranh chấp ngoại hối và tranh chấp mậu dịch từ những
năm trước sẽ dẫn đến xung đột là chắc chắn sẽ xảy ra, nghiã là một cuộc
Chiến tranh Thương mại ắt sẽ không tránh được! Và nay Cuộc chiến đó
đang tiếp diễn rộng rãi.
Trong KBĐX 2019 Thiên Ý Thuỷ Sơn Kiển có nội tượng Cấn động
hoá Khôn cũng có những Dự đoán:
Tai nạn (Kiển) Kéo dài không dứt (Vị tế) trong khoảng 08
năm nữa mới khắc phục giải quyết được (Tỷ).
Tức là Thần Thổ (Số lý 8) tác oai tác quái, mạnh nhất vào mùa thu
Tháng 09 âm lịch giờ tý Khảm hóa Khôn (Kiển Khiêm) Tiêu điều tang
tóc lại được và bị hình hiển, và Dự báo về những mâu thuẫn của Nhân
loại và Nạn đói khát đó là nhờ Lý Dịch đã báo trước:
Năm 2018 là Hoán Di Quan Bạch Hổ → Năm 2019 Kiển
Vịtế Tỷ Chu tước → Năm 2020 Phệ hạp Kiển Di Bạch hổ.
Nghiã là Trời Đất xui khiến con người trong năm 2018 đã thay đổi cơ
cấu nội thức theo quan điểm của mình nhanh và mạnh; Từ đó năm 2019
lại báo tin sẽ gây ra nhiều khó khăn trở ngại do những bất trắc thất cách
mà Con người đã chọn lựa.

Cho nên năm 2020 tình trạng mậu dịch có thể dẫn tới sáp chiến (phệ
hạp) Chiến tranh, chiếm đoạt sẽ dầy xéo, xâm lược lẫn nhau (Phệ hạp)
rất tàn bạo (Bạch hổ) và cũng chính từ những kiển nạn đó của con người
cùng lúc với thiên tai hạn hán (Kiển) làm cho đời sống của Nhân loại
(Di) ngày càng đói khát đay nghiến khốn cùng (Phệ hạp); So với các
Nỗ lực thiện chí đã hợp tác lên tiếng kêu gọi điều nghiên (Phệ hạp) kiềm
chế ngăn cản bạo lực (Kiển) nhằm mang lại hoà bình an lạc cho Nhân
loại (Di).

Thiên ý năm nay 2020 cho chúng ta thấy:
PHỆ HẠP –
KIỂN –
DI
Đất Trời Xay nghiền - mọi nạn tai - xoáy vào dòng sinh tồn
Sát dưởng – Dưỡng sát – Dòng sinh tồn nhân loại
•

•

Trong phạm vi vương đạo: Phệ hạp là dưỡng sát hết sức Vô tư vô
vị lợi, Đoàn kết kết hợp với nhau thì tồn tại sự an lạc trong Nhân
loại.
Trong phạm vi bá đạo: Phệ hạp lại là Cấu kết với nhau để xâu xé
chà đạp xâm lược kẻ yếu đuối gây hoạ cho đời sống con người!
Gieo họa sát dưỡng

Do đó chúng ta chỉ nêu lên một số nét nổi bật tình hình chung hiện
nay để phân định Võ Văn, Văn Võ; Nói khác đi là những tình hình của
hai thế Sách lược trong Chiến lược Toàn cầu mà con người đang tiến
hành để giải quyết các Vấn đề của Nhân loại:
- Nghiêng nặng về Khoa học Chiến tranh Cơ khí, Nhẹ về Đạo đức
và hạnh phúc của Nhân loại: Phệ hạp bá đạo
- Nghiêng nhiều về Đạo đức và Hạnh phúc, bất đắc dĩ phải dùng
đến Vũ khí Khoa học: Phệ hạp vương đạo
- Và sự thầt là không có biên cương ranh giới giữa Bá đạo và Vương
đạo!

A.- PHẠM VI VƯƠNG ĐẠO
ĐẠO DƯỠNG SÁT
VÔ TƯ - VÔ VỊ LỢI

Nghiêng nhiều về Đạo đức và Hạnh phúc cho Nhân loại,

bất đắc dĩ phải dùng đến Vũ khí Khoa học.
PHỆ HẠP. –
KIỂN
Dưởng sát Vô tư– can thiệp

–

DI.

– thì tồn tại

ĐÓ LÀ ĐẠO LÝ VĂN VÕ TRỊ.

Theo Thời lịnh Phệ hạp Kiển Di chúng ta có hy vọng dấy khởi một
Chính nghĩa, một năm 2020 Đại Kết Khắng khít (Phệ Hạp) cho đời sống
Nhân loại (Di) mà các Dân tộc đã nhen nhúm tìm cách tháo gỡ (Kiển)
từ lâu. Nhưng ,Vô hiệu quả vì lẻ bá đạo sát dưởng bao trùm lên vương
đạo dưởng sát.

1.- Về Tôn giáo :
Ngay từ đầu thế kỷ XX, giới trí thức Đông Tây (Di) đã đề xuất mở
các cuộc đối thoại (Phệ hạp) về chính trị, tư tưởng, tôn giáo (Di):
‐ Sau hai cuộc Chiến tranh thế giới với những hậu quả khủng khiếp
của nó (Kiển) khiến loài người đã phải nghĩ đến vấn đề kết hợp
hòa hợp (Phệ hạp) trong đời sống nhân loại (Di). Những nhà trí
thức Thiên Chuá giáo cũng đã nhận thấy những giá trị (Di) của
Phật giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo… từ đó hình thành nên cao trào
đối thoại cùng nhau điều nghiên ,nghiên cứu mọi lý lẽ giống mà
hơi khác giửa các tôn giáo (Phệ hạp) mong có liên tôn giữa các
Tôn giáo.
‐ May thay cho Nhân loại ; Chúng ta đã có Vũ trụ Đạo Kỷ nguyên
Liên hành tinh, nghĩa là mọi tôn giáo trong dĩ vãng, trong hiện tại
và sẽ có trong tương lai vẫn chỉ là Vũ trụ đạo.
‐ Cuộc đối thoại (Phệ hạp) giữa các tôn giáo lúc ban đầu là rất khó
khăn, rắc rối, không suông sẻ, không đơn giản, khó tiến tới, khó
rút lui, lòng vòng, lẩn quẩn, chậm tiến triển (Kiển) vì văn hóa, lịch
sử khác nhau, còn hiềm khích nhau vì những xung đột trong quá
khứ, nhất là vì không có một lý tưởng chung (Di)Tuy nhiên, thông
qua đối thoại liên tôn giáo, các tôn giáo khác nhau sẽ dần dần chấp
nhận niềm tin của nhau, rằng niềm tin là đa dạng và các niềm tin
có thể khác nhau đều được tôn trọng.
‐ Mãi đến năm 1965 Giáo hoàng Paul VI khi kết thúc Công đồng
Vatican II đã nhìn nhận rằng (Phệ hạp) mọi Tôn giáo đều có chung
mục đích cuối cùng là trở về Niềm tin Thánh thiện

‐

đến năm 1970 Hội nghị các Tôn giáo toàn cầu phục vụ hòa bình
tại Kyoto (Nhật Bản) mới có bản tuyên bố chung :
“Là những tín đồ tin theo tôn giáo, chúng tôi thú nhận (Phệ
hạp) trong tinh thần khiêm nhượng và sám hối (Di) là đã nhiều
lần chúng tôi phản bội lý tưởng tôn giáo, phản bội quyết định
phục vụ hòa bình (Kiển). Không phải tôn giáo, nhưng là người
theo tôn giáo đã phản bội hòa bình (Kiển). Đã trót phản bội
tôn giáo như thế thì bây giờ còn có thể và phải sửa đổi nó (Di)
lại”
Ách nạn (kiển) chỉ vì Tu hú qúa đông !

‐ Gần 3 năm sau, tháng 2/1989, UNESCO và Viện Văn hóa của Đức
mới tổ chức được một cuộc hội thảo về đề tài Các tôn giáo trên
Toàn cầu và vấn đề nhân quyền ở Paris. Trong hội thảo Giáo sư
Hans Kung người Thuỵ sĩ đã có một bài thuyết trình nội dung
nhấn mạnh rằng :
“Sẽ không có hòa bình giữa các quốc gia nếu không có hòa
bình giữa các tôn giáo. Sẽ không có hòa bình giữa các tôn giáo
nếu không có sự đối thoại giữa các tôn giáo”.

‐ Giáo hoàng Francis nhấn mạnh :

“ Tôn giáo chân chính là nguồn hòa bình chứ không phải là
nguồn bạo lực. Kỳ thị nhân danh Thiên Chúa là một việc bất
nhân, bất khoan dung đối với những người có xác tín tôn giáo
khác với mình quả là một kẻ thù hết sức xảo quyệt”

2.- Về Chính trị Xã hội
Như chúng ta đã biết sau khi các nền Văn Minh Cổ đại sụp đổ,
Văn minh Nhân loại bước vào Thời kỳ Đen tối (Dark Ages) cho đến
Thế kỷ XV và XVI mới phát triển trở lại và được gọi là Thời Kỳ
Phục Hưng (Renaissance) Và phải chờ mãi tới Thời kỳ Khai sáng (Age
of Enlightenment) nghiã là bắt đầu từ Thế kỷ XVIII khi xuất hiện các
Phong trào của Trí thức Cách mạng Khoa học khởi từ các phát minh
của Galileo, Newton, Leibnitz... và Phong trào ủng hộ Lý tính với
Thomas Pain, Voltaire, J.J.Rousseau, Imanuel Kant, David
Hume… để xét lại vai trò Nền tảng căn bản Xã hội về quyền lực Nhà
nước và Tôn giáo; Cả hai phong trào đều tìm cách phát triển hiểu
biết có hệ thống về các quy luật Tự nhiên, Thần học và Con người.
Như vậy Chủ nghĩa Xã hội đã có từ lâu trong Thời kỳ Khai sáng với
quan niệm về sự bình đẳng không chỉ về mặt pháp luật mà còn về cả

tài sản đã gây tranh cãi và cho đến nay loài người chúng ta khó có
một định nghĩa chung với giá trị khoa học để được chấp nhận.
Có 3 Hệ tư tưởng về Chủ Nghiã Xã Hội này vẫn còn tồn tại, vẫn
còn tranh cãi và kéo dài tới ngày nay trong Thế kỷ XXI và ta có thể
tóm tắt như sau :
a.- Chủ nghĩa Bảo thủ (conservatism).
Chủ nghiã Bảo thủ ủng hộ truyền thống và sự thay đổi từ từ, trong
đó truyền thống là các niềm tin hoặc tập quán tôn giáo, văn hóa hoặc
dân tộc. Chủ nghĩa Bảo thủ bắt nguồn tự sự chống đối lại Chủ nghĩa
Tự do Chủ nghĩa Bảo thủ ôn hoà coi trọng sự đoàn kết dân tộc,
Bảo thủ cái gì ? Ai bảo thủ ? bảo thủ cho ai ? Tại sao cần bảo thủ
…chưa có câu trả lời mang tính triết lý khoa học !
Xà Nẹo lý tưởng thì bảo thủ cái gì đây ? Ly hóa Cấn ( ➔ ) là Đạo
lý chí công vô tư ( ) phải được và bị bảo thủ ( ) triệt để tức phải
triệt để biết hiểu và tiêu hóa (Phệ hạp) cho được 064 bản mặt Tạo
hóa !!! ➔
b.- Chủ nghiã Vô Chính Phủ (Anarchism)
Chủ nghĩa Vô Chính Phủ là một lý thuyết chính trị về các ý
tưởng và triết học bác bỏ sự cai trị của con người đối với con người
và bất kỳ hình thức phân cấp nào.
Gấu ó , nhai nuốt thịt người ai chịu trách nhiệm khi vô chính phủ !
Nhưng loài người vẩn càu nhàu mãi (phệ hạp) với những tên vô lại ,
vô đạo lọt nằm trong chính phủ…Vì thế ngày nay nổi lên Khuynh
hướng Toàn Cầu Hoá bác bỏ các cấu trúc một nhà nước như một
công cụ thống trị. Vài biểu trưng cho Chủ nghiã này có thể thấy trong
các Tổ chức như sau:
Tổ chức NGO

Ngay khi thành lập Liên Hiệp Quốc vào năm 1945 theo Điều 71
Chương 10 của Hiến Chương LHQ, "Tổ chức phi chính phủ"
(NGO) được chính thức hoạt động trong việc phát triển bền Một
số chủ yếu tổ chức vận động hành lang để tạo áp lực chính trị.
- Một số khác tiến hành các chương trình và hoạt động như
Oxfam chống nạn đói và nghèo khổ.
- Các chương trình cung cấp thức ăn, nước uống sạch và tiện
nghi sinh hoạt cho những người bị thiệt thòi.

Tổ chức FSF (Free Software Foundation Quỹ Phần mềm Tự do)

Được thành lập ngày 04/10/1985 do Richard Stallman là một tổ
chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển phần mềm tự do. Phong trào
phần mềm tự do đã được công nhận là một phong trào Văn hóa
toàn cầu, gồm các phần mềm như xuất bản, kinh tế, luật học, chính
trị và các lĩnh vực văn hóa khác. Quỹ FSF quản lý giấy phép phần
mềm tự do, xuất bản và thực hiện các sửa đổi nếu cần.
c.- Chủ nghiã Xã Hội
Năm 1762 Jean-Jacques Rousseau đã viết tác phẩm Du contrat
social, trong đó nhà nước dựa trên hợp đồng của các cá nhân tự do.
Từ năm 1793, thuật ngữ "Xã hội Chủ nghĩa" đúng đắn đã được sử
dụng ở Đức dành cho những người theo Nguyên tắc Đoàn kết của
Pufendorf.
Trong thập kỷ 1920, nhà xã hội học Werner Sombart đã thu thập
260 định nghĩa về cụm từ Chủ nghĩa Xã hội và thêm vào các tính từ
(adjectiv) về đặc điểm kỹ thuật vào cụm từ này như vô sản, khoa học,
dân chủ, christ, hợp tác, bảo thủ, không tưởng… cho chính xác hơn.
Ví dụ : Chủ nghĩa Xã hội Nông nghiệp, Chủ nghĩa Xã hội Nhà nước,
Chủ nghĩa Xã hội Cải cách, Chủ nghiã Xã hội Toàn cầu (Vô chính
phủ) … do đó việc sử dụng các tính từ đặc trưng tạo rất nhiều ý nghĩa
của Thuật ngữ Chủ nghiã Xã Hội.
Vấn đề công bằng, bình đẳng, vô tư chưa thấu triệt (Phệ hạp) thì
chỉ là chuyện xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (Di) trên bãi cát ! bất kể
xã hội chủ nghiã cực đoan nào (Kiển) !!

3.- Giải quyết Vấn đề Chính tri Xã Hội:
Sau hai cuộc Đại chiên Thế giới, ngày 24/10/1945 Liên Hiệp
Quốc ra đời bị và được coi là nơi giải quyết Vấn đề Chính Trị Xã hội
toàn cầu.

Phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York

Phòng họp của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) là
một món quà từ Na Uy, được thiết kế bởi nghệ sĩ Arnstein Arneberg
với một bức tranh lớn do Hoạ sĩ Per Krohg vẽ trên tường chiếm phần
lớn vách tường phía đông của phòng họp, cả hai đều là người Na Uy.
Bức tranh Lời hứa về một Tương lai Hoà bình và Tự do Cá nhân.
Hội đồng Bảo an của LHQ được tổ chức một cách phù hợp để có
thể hoạt động thường xuyên và liên tục nhằm ứng phó với các tình
huống liên quan đến hoà bình và an ninh quốc tế. Hiện tại, HĐBA
hoạt động dựa trên 61 qui tắc và thủ tục linh động liên tục cập nhật
tại các phiên họp. Hiện có 15 nước ủy viên, trong đó 05 nước là Ủy
viên Thường trực (Anh, China, Pháp, Nga và Mỹ) có quyền phủ quyết
và 10 nước Ủy viên không thường trực. Ngày 1-1-2019, Đức bắt đầu
nhiệm kỳ kéo dài hai năm của mình trong HĐBA LHQ.
Liên Hiệp Quốc từ ban đầu có 51 quốc gia nay đã có 193 quốc gia
thành viên tham gia nghiên cứu (Phệ hạp). Thế kỷ 21 đã khác rất
nhiều so với năm 1945, Dân số Thế giới đã tăng gấp 3 lần, thế giới
biến đổi nhanh chóng có nhiều trung tâm quyền lực mới nổi lên,
nhiều nền kinh tế mới với một hệ thống đa cực bắt đầu xuất hiện
(Di); nhưng khả năng đáp ứng tình hình mới của LHQ lại ngày càng
yếu kém, trước những mối đe dọa xuyên quốc gia như chủ nghĩa
khủng bố, tội phạm an ninh mạng và các cuộc xung đột vũ trang trên
toàn cầu ngày một gia tăng bao gồm mối đe dọa hạt nhân, xung đột
vũ trang sắc tộc kéo theo khủng hoảng nhân đạo quốc tế, biến đổi
khí hậu, nạn đói thiếu nước sạch, tình trạng bất bình đẳng và khủng
hoảng di cư...
Vì sao Liên hiệp quốc không làm sao chạy theo đáp ứng nổi nhu
cầu dưởng sát chính đáng của loài người ??
Xin phúc đáp :
- Vì cứ hiểu thật rõ về Tạo hóa trong phạm vi Khoa học đạo
lý thì Đạo lý khoa học lại càng mù mờ về Tạo hoá.
- Cho nên, không làm sao nắm bắt được chân lý mãi mãi,
chân lý tuyệt đối, mãi chìm đắm trong chân lý vùng, chân
lý què quặt….dẫn đến Niềm tin hư ảo….và luôn sống trong
mơ mộng hảo huyền, luôn bị và được các Thánh ảo, ông
Thần kẹ dẫn dắt vào mê hồn trận Vũ trụ ngữ, và chết ngộp
trong miệng lưởi (Phệ hạp) danh từ…

-

Vì lẽ : Gấu ó ngôn từ (Phệ hạp) là thủ phạm chính của chiến
tranh. (xin xem bài 3 quyển Văn minh dịch lý Việt Nam)

a.- Vấn đê Cải tổ.
Tháng 9-2000, Liên hợp quốc họp Hội nghị Cấp cao thông qua
Tuyên bố Thiên niên kỷ, trong đó đề ra những mục tiêu ưu tiên của
Liên hợp quốc trong thế kỷ mới, kể cả các mục tiêu về Cải tổ nhằm
tăng cường vai trò, hiệu quả và Dân chủ hóa Liên hợp quốc.
- Vào cuối năm 2004 Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi
Annan đã yêu cầu một nhóm cố vấn nghiên cứu để đưa ra
những đề xuất cải tổ Liên Hiệp Quốc.
- Một giải pháp Cải tổ được xem xét là nâng số thành viên
thường trực lên con số 10. Có 5 ứng viên được đề cử
là Nhật, Đức, Ấn Độ, Brasil (Nhóm G4), vị trí còn lại dành
cho châu Phi, Nigeria hoặc Cộng hòa Nam Phi, hay Liên
minh Ả Rập.
- Một phương án khác cũng được thảo luận rất nhiều, đó là việc
thay đổi quyền phủ quyết. Hiện có hai quan điểm chính: một
là loại bỏ hoàn toàn quyền phủ quyết và hai là hạn chế quyền
phủ quyết trong một số những quy định cụ thể.
- Quyền phủ quyết là Ma lực mềm xây xài và cà nát (phệ hạp)
nhân loại ,do các cường bạo quốc sát dưởng (phệ hạp bá đạo)
chế ra !
- Thông điệp ngày 26/5/2005, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập
Liên hợp quốc, ông Kofi Annan lại kêu gọi các nhà lãnh đạo
của các nước thành viên có những quyết định nghiêm túc,
mạnh mẽ để cải cách tổ chức quốc tế đa phương lớn nhất thế
giới này.
- Người kế nhiệm ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên hợp
quốc Ban Ki-moon cũng xác định việc cải tổ Liên hợp quốc
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thách thức lớn nhất
trong nhiệm kỳ của mình.
- Trong bài phát biểu hồi đầu năm 2017, trên cương vị mới,
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh rằng "LHQ
cần phải cải tổ để bảo vệ những giá trị khai sáng của mình".
LHQ cần phải chú trọng nhiều hơn đến quá trình thực thi, đến
quyền con người và giảm bớt những thủ tục quan liêu.

b.- Về Quyền Phủ Quyết và Ủy viên Thường trực HĐBA:
- Chỉ khi nào các cường bạo quốc Bị và được Trời Nuốt
chửng, nhai nghiền nát , may ra mới hủy bỏ Quyền phủ
quyết!!
- Điều 17 trong Điều lệ LHQ quy định mỗi quốc gia thành
viên có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách thường xuyên của
LHQ. Ủy ban Đóng góp được giao nhiệm vụ quyết định số
tiền mỗi nước chi cho tổ chức. Để xác định số tiền, Ủy ban
căn cứ vào Chỉ số tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của một
quốc gia thành viên so với toàn cầu. Và đặt ra mức tối đa
22% cho các nước phát triển, 0,01% đối với các nước "kém
phát triển nhất" để LHQ không quá phụ thuộc vào bất kỳ
một quốc gia thành viên nào. Số liệu để đánh giá thường
được xem xét lại ba năm một lần. Số tiền phải đóng góp sẽ
được giảm nếu nước đó có thu nhập bình quân đầu người
thấp và nợ nước ngoài cao.
- Hoa kỳ đóng góp lớn nhất cho LHQ: 22% Ngân sách chính
trị mỗi năm (5,4 tỷ USD) và 28,5% Ngân sách gìn giữ hòa
bình (khoảng 7,3 tỷ USD). Mỹ đã nhiều lần yêu cầu LHQ
phải Cải tổ thì mới thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng lúc và
kịp thời.
- Nhật Bản đã công khai tuyên bố có thể sẽ xem xét lại phần
đóng góp tài chính cho ngân quỹ của LHQ nếu không được
chấp nhận là Uỷ viên Thường trực mới của Hội đồng Bảo
an LHQ sau khi được cải tổ.
c.- Phản ứng cuả Các quốc gia về cải tổ LHQ.
Các cường bạo quốc nào cũng to mồm đòi cải tổ LHQ,để chứng
minh rằng LO CHO HẠNH PHÚC Nhân loại là Ta đây. Nhưng trong
thâm tâm của họ tìm mọi cách cầm chân và làm suy yếu LHQ; Vì lẽ
LHQ không thể mạnh ngăn cản (Kiển) việc Tranh Giành (Phệ hạp)
mưu đồ sinh vượng (Di) của họ.
Cho nên có nhiều bất đồng trong thảo luận (Phệ hạp) như sau:
- Thủ tục hành chánh rờm rà, kềnh càng, quan liêu của LHQ
(Kiển Di) cần phải đối thoại cải tổ (Phệ hạp).
- Quyền phủ quyết của 5 Thành viên Thường trực Hội Đồng
BảoAn cần xem xét lại (Phệ hạp), bỏ hay điều chỉnh lại hoặc

thêm Ủy viên Thường trực để nhanh chóng kịp thời ổn định
an ninh hoà bình Thế giới (Di).
- Thế Giới đã và đang mâu thuẫn cấu xé nhau (Phệ hạp) cùng
cực, vai trò của Liên Hiệp Quốc lại khập khễnh (Kiển), tiếng
nói cho Công Lý của LHQ như thùng thiếc rỗng kêu to.
Quyền phủ quyết LHQ đã trở thành công cụ của các Bạo
cường quốc đầy âm mưu thao túng làm lợi cho phe phái của
mình (Kiển) khiến cho nhiều nước không muốn đóng góp tiền
(Di) cho LHQ... điều nầy làm trói tay các vị Đại sứ chân
chánh tại LHQ tận tuỵ làm việc vì Nhu cầu an sinh Nhân loại
(Di)!
- Khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi ),
Khối SCO (gồm Nga, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và
Uzbekistan. Với Qui chế Quan sát viên được dành cho Mông Cổ, Ấn
Độ, Iran và Pakistan) kể cả các Khối Nhóm cũ như BENELUX,

BIMSTEC, NATO, ASEAN, và Các Liên Minh Ả Rập…Tất
cả chính là những nguy cơ cản trở (Kiển) sự đoàn kết của
Nhân loại gây xào xáo đảo lộn (Phệ hạp) làm mất khả năng
và uy tín của LHQ.
- LHQ không đủ sức quản trị trong việc dùng Tiền thuế của
công dân hoàn vũ, tiêu dùng hoang phí (Kiển)!! LHQ đã quá
nhiễu nhung gây tê liệt, què quặt (Kiển) do cách thức hoạt
động có những kế hoạch nửa vời ... (Kiển) cho nên buộc phải
nghĩ đến việc canh cải sửa đổi nhiều Nội dung quy chế (Di)
để ít ra những đại diện các Quốc gia trong LHQ không hổ
thẹn Lương tri (Di).
- Vì vậy Nhân loại yêu cầu tất cả mọi phe phái trong LHQ cần
ý thức (Di) việc Canh cải Canh tân làm lợi cho Nhân loại chứ
không phải là để làm nơi để rình rập cấu xé nhau (Phệ hạp),
hại nhau (Kiển), tranh dành (Phệ hạp) quyền lợi!
- Rõ ràng nhất là Quyền Phủ Quyết cũng là một cản trở (Kiển)
cho cả hai hay nhiều phiá. Nếu không chịu canh tân gạn lọc
thì còn một ngõ duy nhất là Tan vỡ (Kiển) vì toàn thể Nhân
loại đều đã thấy sự vô lý, thất cách của nó, cũng như sự khập
khiễng (Kiển) không mang được hoà bình an lạc cho Nhân
loại (Di).

Dịch nói :
PHỆ HẠP. –
KIỂN –
DI
NGHIỀN NÁT – MÂU THUẪN – TRONG DÒNG SINH TỒN
Chính là Thời Cuối, là Thời Cực của Cực :

Văn Võ Trị phải thay cho Võ Văn Trị,
Đạo đời phải thay cho Đời đạo.

Nghiã là :
Lương tâm nhân loại đã và đang nhận ra Nhu cầu Đạo
đức cần phải thay thế, nghiền nát (Phệ hạp) nhu cầu vật
chất ưa chuộng xa hoa bề ngoài, tham danh lợi tiền bạc
của cải, chiều theo dục vọng yêu cuồng sống vội, gọi chung
là Bá đạo (Kiển). Cho nên cần làm cho Vương Đạo sống
lại và thay thế Bá đạo đã tung hoành phá hoại Dòng Sinh
Tồn của Nhân loại (Di) trong nhiều thế kỷ.

B.- PHẠM VI BÁ ĐẠO
ĐẠO Sát dưởng (phệ hạp bá đạo)
GÂY HOẠ TRONG DÒNG SINH TỒN

Nghiêng nặng về Khoa học Chiến tranh,
Nhẹ về Đạo đức và hạnh phúc của Nhân loại
PHỆ HẠP. – KIỂN – DI
NGHIỀN NÁT
– GÂY HỌA – DÒNG SINH TỒN
Cũng vì ý Sát Dưỡng (Phệ hạp bá đạo trưởng lên )gây họa (kiển)
cho sự phát triển trong Dòng Sinh tồn của Nhân loại, mới làm cho Nhân
loại nhận ra thế nào là Vương Đạo thế nào là Bá đạo, nếu không có Bá
đạo (Dương Âm) để so với Vương đạo (Âm-Dương) thì Nhân loại
không phân biệt được AD dưỡng sát và DA sát dưỡng – mặc dù chúng
không biên cương, không ranh giới. Nêú Bá đạo không để phát triển
bộc lộ ra những tác hại, những đau thương khốn khổ vì độc ác, vì súng
đạn, vì bị xâm phạm quyền sống riêng tư, cướp đoạt các quyền tự do,
những lừa dối bằng những chiêu bài ngon ngọt …(Kiển) thì Nhân loại

cũng không nhận ra để tìm ra một nhu cầu Đạo lý chung cần suy ngẫm,
nghiền ngẫm (Phệ hạp) cho Cuộc sống (Di).
Nói vắn tắt lại Bá Đạo là những Cá nhân, những Nhóm người,
những Tổ chức nhân danh Nhu cầu khao khát Đạo lý An sinh An lạc
của Nhân loại (Di) đưa ra những Lý thuyết, Chủ nghiã, Phong trào Đấu
tranh, Chiêu bài với bề ngoài là lý tưởng cao đẹp nhưng ẩn bên trong là
những thủ đoạn lưà dối (Kiển) tưởng như thích hợp với Đạo Dưỡng sát
Vô Tư (Phệ hạp) của Thiên Lý Phệ Hạp.
Vậy Đạo lý Phệ hạp Bá đạo đã và đang xẩy ra như thế nào?
1.

Về Chính tri Xã Hội.
PHỆ HẠP. –
KIỂN
–
DI.
Nhai nuốt thịt người – gây kiển nạn – để vinh thân phì gia

Để tìm hiểu và suy ngẫm đối thoại (Phệ hạp) về Sự Thật của Sự thật
trước Thảm hoạ hiểm ác (Kiển) đang đe doạ mạng sống (Di) của Nhân
loại khiến chúng ta phải đặt những câu hỏi (Phệ hạp) :
- Tại sao (Phệ hạp) lại xẩy ra Chiến tranh súng đạn và Chiến
tranh Thương mại (Kiển)?
- Tại sao (Phệ hạp) các nước Văn minh lại chế ra Vũ khí giết người
hàng loạt (Kiển) để làm gì?
- Tại sao (Phệ hạp) con người lại đua nhau mua thứ vũ khí sát
thương tàn ác (Kiển) bị và được khuyến dụ, khuyến mãi (Phệ
hạp) mua để tự vệ, để duy trì hoà bình (Di) có thật là như vậy
không?
- Tại sao con người lại không nhận ra mua bán vũ khí là tự hủy
hoại đời sống và môi trường sống của mình (Di)?
Vậy người ta dang thực hiện Bá đạo giả danh Vương đạo thế nào ?
-

“Một Vành Đai một Con đường” Tham vọng của Trung Cộng là
muốn thống trị toàn thế giới, nối gót Chủ nghiã Mao: “Nắm vững
Trung, Hướng về Nam(ly), Mở rộng Đông Hải (Chấn)” gọi là "Trung
Quốc mộng" cho nên mới tạo ra “Đường lưỡi bò chín đoạn” và
Dùng quyền lực mềm tuyên truyền (Phệ hạp) trợ giúp, cho vay
Vô điều kiện, mướn Đặc khu ở các nước kém mở mang (Kiển)
trên Thế giới âm mưu chiếm hữu lợi thế khai thác tài nguyên

(Di)… để cạnh tranh ngăn chặn cản trở (Kiển) Mỹ và EU. Than
ôi! Cũng chỉ vì cần có nhiều tôm cá để hơn 1 tỉ 4 dân đông đảo
có mà ĂN !!
-

-

-

“Nhà Nước Hồi Giáo” là danh nghĩa Hồi giáo để mong khuất
phục thế giới tự do và hệ thống các nước Hồi Giáo để thống trị
nhân loại. Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng (Phệ hạp) đã giết không
gớm tay nhiều cộng đồng Hồi Giáo (Di) khác quan điểm sau khi
lấn chiếm. Bộ mặt ẩn khuất phiá sau là Tổ chức Khủng Bố (Kiển).
Tổ chức Khủng bố với hoạt động Căn bản là Nhân danh Đấng
Ala tuyên truyền (Phệ hạp) giáo chúng rằng người Âu Mỹ theo
Đạo Thiên chuá đang muốn tiêu diệt Hồi giáo (Kiển) , vơ vét tài
nguyên Dầu khí của người Hồi giáo (Di) bằng những hình thức
vô hình tướng, vô biên giới, bằng một đạo quân vô hình, lấy vô
hình chống hữu hình, không cần vũ khí tối tân kềnh càng, tận
dụng tất cả những gì có thể có như: Chất độc, vi trùng, bom tự
chế, người mang bom bất kể là người lớn, trẻ em, phụ nữ kể cả
tự sát; để đặt bom ở bất cứ nơi nào xe cộ, máy cày, máy kéo,
máy bay, chỗ đông người hay ở bất cứ mục tiêu nào có thể phá
hoại, huỷ hoại bất kể là người hay vật... miễn là tạo ra được sự
khủng hoảng, sợ hãi, lũng đoạn cho đối phương để đạt mục tiêu.
Duy trì Hoà Bình Thế Giới: Điều quan trọng cũng cần biết là
Lãnh đạo nhiều Cường bạo quốc cũng chẳng khác lòng dạ của
Trung Cộng hay Nhà Nước Hồi giáo, cũng tự xưng mình (Phệ
hạp) rằng chúng ta là Chân lý, là trên hết, là người bảo vệ Hoà
bình cho Thế giới: Đó chính thị là cái gốc sinh ra trùng thiên Tình
lý Kiển! Nước nào, Phe nào cũng chọn lý đúng về mình để đe
doạ gây chiến (Kiển) Chỉ người dân luôn mong chờ hy vọng có
cuộc sống an bình an lạc (Di) thì lãnh đủ mọi hậu quả tang thương
máu đổ đầu rơi vì các loại Vũ khí tối tân nhất giết người hàng
loạt (Kiển).

Ý Trời nói:
PHỆ HẠP –

KIỂN

–

DI.

Xâm lược – tạo cản trở – cho sự Sống
Dầy xéo – gây hiểm nạn – cho Dòng sinh tồn

Loài người gian dối lưu manh xảo trá lật lọng (Phệ hạp) đã tới giờ đền
tội, sẽ bị và được nhận lãnh mọi trở ngại (Kiển) do chính mình gây ra từ
chính hai phe hoặc năm bảy phe, tất cả đều bị và được xoay vần trong Âm
Dương Lý với Đức Thần minh Vô tư của Trời đất (Phệ hạp) mà thôi! Vô tư
vương đạo thì sống (Di); Tàn nhẫn Bá đạo thì bị nghiền nát (Phệ hạp).

2. Về Dòng Sinh Tồn của Nhân loại

Dịch nói:
PHỆ HẠP –

KIỂN –

DI

Đói khát– là tai hoạ của– đời sống
Hoả Lôi Phệ hạp đối với Thế lực Bá đạo là những Cường Bạo
Quốc đang tranh dành đấu đá nhau (Phệ hạp) vì quyền lợi của họ,
gây ra cảnh Khói lửa ở trên biến thành vòng kim cô
phủ chụp
xuống những ý thức và người dân tay không, sức còn yếu ớt vừa
khởi phát
nguyện vọng của mình, Phệ hạp ứng với các Thế lực
cường bạo đang chụp lên đầu người dân đang đang trút bom đạn
gây chết chóc đầu rơi máu đổ (Kiển) đe doạ sinh mạng và đời sống
của toàn Nhân loại (Di).
Tiên đoán Chiến tranh:
Đã đến lúc tai hoạ (Kiển) nhen nhúm từ lâu nay bộc phát dầy xéo lẫn
nhau (Phệ hạp) của các Cường bạo quốc không muốn tự tiêu diệt mình
bằng đại chiến nên trong năm nay họ sẽ trút lên đầu người Dân (Di).

Tiên đoán Nạn Đói khát:
Ở khắp mọi nơi trên Điạ cầu (Di) dù con người đã kêu gọi (Phệ
hạp)„Hãy cứu Mẹ đất“ nhưng Hoả Lôi khói lửa và giông bão tại hoạ vẫn
xẩy ra (Kiển) do chính con người đã tàn phá (Kiển) môi sinh (Di) bằng
chính những sản phẩm của con người: Chất độc, Khí độc, Chất thải, Vũ
khí bom đạn làm mất quân bình tạo nạn tai nên không thể tiêu cực chỉ đổ
lỗi do Thiên tai của Trời đất. Vì thế Nạn đói ăn, Khát uống sẽ xẩy ra trong
năm 2020.

3. Về Kinh tế
PHỆ HẠP –

KIỂN –

DI

Đấu tranh– gây trục trặc – Kinh tế
• Đối với thế giới:
Những rào cản, bất ổn của Nước lớn (Kiển) làm tổn thương (Phệ
Hạp) tổng sản phẩm GDP của nhiều Quốc gia nhỏ trên thế giới (Di).
Vì thế:
- Để bảo vệ mình (Kiển), các nước nhỏ xây dựng các hàng rào
phi thuế quan (Kiển) làm cắt đoạn (Phệ Hạp) dòng lưu thông
hàng hoá (Di).
- Các doanh nghiệp nhỏ tiến hành các biện pháp ngăn cản sự suy
giảm (Kiển) làm xáo trộn (Phệ Hạp) công ăn việc làm của người
lao động (Di).
- Nền kinh tế (Di) của các Quốc gia có sự bất ổn nội bộ (Phệ
Hạp) phải đối mặt với sự trục trặc, tăng trưởng chậm (Kiển).
- Dòng vốn tài chính (Di) thay đổi dòng chảy (Phệ Hạp) đến
những nơi yên ổn (Di) để phòng tránh rủi ro, bất ổn (Kiển).
• Đối với Việt Nam:
Việt nam có nền kinh tế sôi động:kẻ ăn không hết người lần không
ra (Phệ Hạp) được thế giới chú ý và quan tâm phân tích (Phệ Hạp)
nên cần vượt qua những trục trặc hiện tại (Kiển) để dung dưỡng, phát
triển ổn định (Di).
- Các ngành kinh doanh ăn uống (Phệ hạp), du lịch nghỉ dưỡng,
chăm sóc sức khoẻ, đầu tư tài chính (Di)… sẽ có một năm xôn
xao bận rộn, nhiều việc làm (Phệ Hạp).
- Tiếp nhận (Phệ Hạp) dòng vốn (Di) từ ngoài (động ngoại
tượng) chảy vào Việt Nam, cần đề phòng tránh bất ổn (Kiển);
- Thận trọng, dè chừng ngăn cản (Kiển) sự xâm phạm tham
nhũng nhai nuốt (Phệ Hạp) dòng vốn đầu tư (Di) để có sự ổn
định, dung dưỡng lâu dài (Di).
- Rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam là do :
+ Có những hành động cản trở (Kiển) phá hoại (Phệ Hạp)
sự ổn định (Di).
+ Những biện pháp, chính sách bảo vệ, an toàn (Kiển) bị

và được bỏ qua.
+ Không thực hiện bãi trừ lách luật (Phệ Hạp) gây ảnh
hưởng xấu (Di)
+ Tham lam nhai nuốt (Phệ Hạp) nguồn lực (Di) mà bị mắc
cạn (Kiển)
4.- Về Chế tạo sản xuất
PHỆ HẠP –

KIỂN –

DI

Pha trộn– chất độc hại – vào nhu cầu dân dụng
•

•

•

Người ta không ngần ngại pha trộn (Phệ hạp) hay tưới bón quá mức
(Kiển) cho các loại rau quả (Di), đưa những hoá chất độc hại
Cytokinins và Auxins (Kiển) vào trong thực phẩm rau mầm (Di) để
giữ lâu, làm tươi, moc nhanh…miễn là làm sao có lời nhiều.
Người ta còn không ngần ngại pha trộn hàm lượng các nguyên tố
kim loại, chất bảo quản, aromatic amine, polyacrylamit, Phthalic
Acid Esters, chất hữu cơ TVOC, boron dùng làm chất tẩy rửa, thuốc
diệt nấm, thuốc trừ sâu, chất hãm lửa… vào nhiều loại đồ chơi vì
tạo mầu sắc hấp dẫn... nhưng làm tổn hại đến hệ thống sinh lý, chất
độc hại sẽ đi vào cơ thể thông qua hệ hô hấp, da, khoang miệng gây
kích ứng da, gây ung thư, tổn hại hệ thần kinh, khí quản của trẻ em.
Các quá trình chế tạo khoa học đã làm nhiễm độc môi trường sống
của con người. Các quá trình như mài, cắt, chà nhám, pha trộn, rèn
đúc hàn, nấu chảy phun chất chống ăn mòn, mạ kim loại (Phê hạp)
tạo bui khói Đồng, chì, nickel, kẽm, mangan, benzen, amiant, thạch
tín, tạo các chất khí: nitrogen, metan, hydrogen sulfide, phosgene
asphyxiants gases, hexavalent chromium, nickel chloride,… đều là
những chất có thể gây tử vong, gây ung thư (Kiển) bay trong bầu
khí quyển hoặc ngấm vào lòng đất vào nguồn nước trực tiếp đe doạ
đời sống con người (Di).

5.- Về Chế tạo Vũ khí:

Dịch nói:
PHỆ HẠP –

KIỂN

–

DI.

Xâm lược – tạo cản trở – cho sự Sống
Dầy xéo – gây hiểm nạn – cho Dòng sinh tồn

Con người đã tạo ra các Lý thuyết Triết học, Khoa học rồi cho là
tuyệt vời vì tạo ra các sản phẩm từ các Lý thuyết đó nào ngờ chúng quay
lại biến Con người trở thành Nô lệ cho chúng mà không hay biết, nô lệ
cho Vũ khí giết nhanh giết nhiều (Kiển)... Không những chỉ làm Nô lệ
mà còn Tự hào Tự mãn rêu rao khoe khoang (Phệ hạp) tài năng của tên
Chủ Nhân giết người hàng loạt, đang nghiền nát từ tinh thần đến thể
xác (Phệ hạp) của Nhân loại, đang sẵn sàng giết hàng loạt các Dân tôc
yếu kém, đang huỷ hoại (Kiển) tương lai của Con em lẫn người thân
của mình! (Di).
Thì ra chính là do từ Mơ ước cao đẹp của mình Con người đã bị và
được Danh Lợi Tình của Đạo lý Dưỡng sát (Kiển), Đạo lý Vô tư xoay
vần cá nát của Trời đất (Phệ hạp) làm mờ mắt (Kiển) không phân biệt
được phải trái đã đem tài năng trí tuệ cùa mình (Di) tự biến thành kẻ giả
dối tự gạt mình lừa người.
Tóm lại Đạo lý của Phệ Hạp Kiển Di là :
ĐẠO DƯỠNG SÁT VÔ TƯ - VÔ VỊ LỢI

Nghiêng nhiều về Đạo đức và Hạnh phúc cho Nhân loại,
bất đắc dĩ phải dùng đến Vũ khí Khoa học.
ĐẠO SÁT DƯỠNG MẤT VÔ TƯ
GÂY HOẠ CHO DÒNG SINH TỒN

Nghiêng nặng về Khoa học Chiến tranh,
Nhẹ về Đạo đức và hạnh phúc của Nhân loại

TỔNG KẾT
THIÊN Ý NĂM 2020
PHỆ HẠP

–

KIỂN

–

DI

Trời Đất Vô Tư Cà nát - mọi trở ngại - cho sự sinh tồn của Muôn
loài
CẢNH CÁO BÁ ĐẠO
Dưới ách thống trị của các người Lãnh đạo có dã tâm và tham lam
(Kiển) thì Con Người trở nên vô cảm (Kiển) luơng tri (Di) bị bỏ rơi
chỉ còn sự tàn nhẫn, nồi da xáo thịt đầu môi chót lưỡi (Phệ hạp). Kết
quả là Đạo lý Dưỡng sát, Sát Dưởng sẽ đào thải bá đạo gây trở ngại
(Kiển) ra khỏi Dòng Sinh Tồn(Di) của nhân loại.
KHUYẾN KHÍCH VƯƠNG ĐẠO
PHỆ HẠP – KIỂN – DI.
Hãy Vô tư–đừng gây hoạ–cho Dòng Sinh tồn
Sau chiến tranh – tàn khốc – Nhân loại sẽ thức tỉnh

Đây là Thiên Ý Vô tư Vương đạo của Phệ hạp trong thời đại khó
khăn rạn nứt đầy nguy hiểm dễ đổ vỡ này (Kiển) khuyến cáo tất cả
những cách quy tội, trách móc của Giới Truyền thông, của Các Sử gia,
của Các nhà Ngoại giao đang tranh luận, cài cắm lẫn nhau (Phê hạp)
khiến cho kiển nạn khủng khiếp (Kiển) đã, đang và sẽ trút lên đầu Nhân
loại, là điều không phù hợp với Thiên Ý Phệ hạp Di; Tức là Hành động
thiếu trách nhiệm, kém Lương tri và lờ đi hay cố tình quên đi sinh mạng
(Di) của đại đa số những con người thấp cổ bé miệng mà chỉ thiên lệch
làm lợi cho các Thế lực Bá đạo của phe phái mà họ phục vụ. Bởi vì họ
đã:
• Một là: Áp đặt trách nhiệm về cuộc Chiến tranh đều do các Cường
bạo quốc gây ra để mở rộng lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên và chiếm
lãnh thị trường.
• Hai là: quy trách nhiệm cho mọi bạo cường quốc về việc làm tan
vỡ hoà bình

Ba là: Giả đạo đức, giả công lý, giả nhân đạo để bênh vực cho bằng
được phe phái của mình, đảng phái của mình hay thể chế quốc gia
của mình.
Cho nên Thiên Ý trong Nhân Ý của Đại đa số Nhân loại là mong tất
cả các bên, các phe phái vô tư đối thoại (Phệ hạp) với thiện chí sao cho
Thiên hạ có được thái bình an lạc (Di) tránh cảnh tàn khốc vì bom đạn
(Kiển); Và quan trọng nhất vẫn là các nhà Lãnh đạo được bầu lên phải
sáng suốt biết quý trọng Vương Đạo VănVõ trị hơn Võ Văn trị để từ
bỏ ý riêng, tham vọng riêng, mà nên vì Sự sinh tồn của Nhân loại (Di)
để hành xử. Đó mới là Thiên ý, là Đức Thần Minh Vô tư của Đạo lý Vũ
trụ đã khuyến cáo và ban tặng cho Con người trong năm nay tức thiên
diện Phệ hạp kiển Di đang sinh động.
Ý riêng vô cùng bá đạo là tổng thống muôn đời,hoàng đế mãi mải, là
giống nòi thượng tôn!! Chúng sẽ Bị và được MÁY XAY, CỐI XAY (Phệ
hạp) của Tạo Hóa NGHIỀN NÁT chúng ,cũng gọi là dẹp tan ách nạn
(Kiển) trên dòng sinh tồn (Di) của Nhân thế và muôn loài. Cũng chỉ là
hài kịch ác giả ác báo mà thôi.
•

Khai bút Đầu xuân này bị và được viết dành riêng cho Nội bộ học
viên DLVN Thực tập Biến thông; Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm
về nội dung của Thiên Ý. Khai bút nầy không liên can tới Uy Danh của
Việt Nam Dịch Lý Hội – vì Thầy Tổ đã mất!
Ngày Mậu Thân 12 tháng 12 Năm Kỷ Hợi DL 06/1/2020
Giờ Hằng Quải Đại tráng
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