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Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 
 

Những người có chút trăn trở với quốc gia dân tộc đều biết trạng trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (1491-1585), nhà tiên tri nổi tiếng của nước Việt Nam, bởi vì họ hay tìm hiểu 
và giải thích những lời tiên tri của ông để tìm xem trong đó có cái gì đó trùng hợp với 
những sự kiện đang diễn ra trong hiện tại hay không. 
 

 
 
Khi đọc 8 câu sau đây của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm     
 
“Cũng có kẻ non trèo biển lội 
Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề. 
Có thầy Nhân Thập đi về, 
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh. 
 
Những người phụ giúp thánh minh, 
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai. 
Phùng thời nay hội thái lai, 
Can qua chiến trận để người thưởng công”. 
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Tôi có suy nghĩ rằng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn diễn tả số người Việt 
chạy trốn cọng sản bằng cách vượt biên ra hải ngoại qua hai câu 
 
Cũng có kẻ non trèo biển lội  
Lánh mình vào ở nội ngô, tề 
 
Ở hai câu kế tiếp thì trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn diễn tả một cuộc biểu tình 
qua chữ " cây cỏ thành binh". Chữ "thầy nhân thập" có thể hiểu là một vị chức sắc 
của thiên chúa giáo nhưng chữ "đi về" thì thật là tối nghĩa nên không tìm ra nhân vật 
chỉ huy cuộc biểu tình là ai. 
 
Nay cha Nguyễn Văn Lý vừa đi tù về lại kêu gọi biểu tình thành công trong ngày 5-3-
2017 và cha Nguyễn Văn Lý lại kêu gọi toàn dân tiếp tục xuống đường biểu tình vào 
ngày 12-3-2017 và những ngày Chúa Nhật kế tiếp thì chữ " Đi về" được giải nghĩa 
rõ là ám chỉ cha Nguyễn Văn Lý bằng cách thêm chữ TÙ vào giữa chữ "đi về" thành 
chữ " đi tù về ". 
 

 
 
Các bạn có thể sai, các thầy bàn có thể sai và tôi cũng có thể sai nhưng trạng trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm không thể sai. Cám ơn thượng đế đã tạo ra một con người cứu 
nước Việt : Cha Nguyễn Văn Lý 
 
Tất cả người Việt Nam hảy nghe lời cha Nguyễn Văn Lý xuống đường cứu nước 
Việt. 
 
 

 Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh    
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