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HÉ LỘ THIÊN CƠ 
 

 
 

Tham lam giặc Bắc bao lần 

Nhưng “mưu nhân” khó thắng phần “định thiên” (1) 
Bởi ‘địa linh’ (2), phải triền miên 
Hết Bắc xâm lấn, tiếp liền Tây sang 
Có điêu đứng, có cơ hàn 
Anh hùng phải gánh gian nan mới hùng! (3) 

Không hiểu, tưởng nói lung tung 
Tiên tri cứ ngỡ chuyện khùng, chuyện điên! 
Đâu cần là bậc thánh hiền 
Chỉ cần thông Dịch, thông liền sự thôi (4)! 

Học Việt Dịch lần hồi sẽ rõ 
Bọn Tàu phù chẳng có ra chi: 
Hễ Tây đến, Tàu phải đi 
Nằm trong qui luật MỘC thì bị KIM… 
Qui luật nầy là “Kim khắc Mộc” 
(Trên bàn thờ Đông sắp bình hoa (5) 
Phương Tây thuộc buổi chiều tà 
Cỗ quả được sắp (6) chưng ra luật nầy!) 

Đôi dòng hé lộ nơi đây 
Thiên cơ đâu có trình bầy cho gian 
Thiên cơ chỉ viết đôi hàng 
Có duyên để biết để toan tính làm … 
 
(1) Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên hay L’home propose Dieu dispose. 
(2), (3): Địa linh sanh nhân kiệt. Riêng: Địa linh là vùng đất linh thiêng, quan trọng. Quan 
trọng vì là yếu huyệt và cũng là cường huyện: Ai chiếm giữ vùng nầy thì có thể kiểm soát 
toàn vùng, gọi là “thống lĩnh thiên hạ”! 
(4): Muốn thông Sự Lý Sự Vật, phải thông DỊCH (Nguyễn Duy Cần) 
(5), (6): Trên bàn thờ Ông Bà có những thứ không thể thiếu là Li Hương bát nước và 
hương đăng, hoa quả và được sắp đặt theo qui luật xung khắc của ngũ hành: Hoa ở 
Đông là con CHẤN/ LÔI hành Mộc, quả ở Tây (Đông bình Tây quả). Tây là TRẠCH/ĐOÀI 
hành Kim. Qua cách sắp xếp nầy thì bàn thờ Ông Bà là Bản Đồ Phong Thủy! Và, qua đó 
ta cũng biết chắc chắn rằng: Trong việc tranh chấp Đông Tây mà đại diện là Tàu Mỹ, thì 
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Tây sẽ thắng Đông, Mỹ thắng Tàu và dân tộc Việt (Dân tộc chứ không là nhà nước Việt 
Cộng): “bất chiến tự nhiên thành”! 
 

Ở Việt vị: đầu tên, mũi đạn 
Thôi thì thôi, phải rán biết sao ?! 
Đất thiên sinh sản anh hào 
Bởi chưng vì đất nằm vào thế hung! 

Buổi cực hung: cực cùng tắt biến 
Ứng vào thời biển động ở Đông 
Là phương Lôi / Chấn của Rồng 
Sấm Trạng để lại tất không ngoa lời 

Hồn thiêng sông núi gọi mời 
Trúc Nam Sơn sẽ muôn đời lưu danh 
Ghi tên chị, ghi tên anh 
Phá mưu Chệch, đập tan tành Hồ binh! 

Và chừng đó, Việt mình tỏa rạng 
Như ngày xưa phá Mãn, diệt Minh 
Mở ra thời buổi thái bình 
Cộng tiêu, Tàu rã, quang vinh trở về … 

Nguyễn Việt Nho 

Nguồn: https://huyenthoai.me/2013/12/04/he-lo-thien-co/#more-4530 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/NguyenVietNho.html 
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