
1   

 

NHỮNG LỜI TIÊN TRI 

 

 
 

Kính chào quý vị và các anh chị em đồng bào chúng ta, 
 

 
Mời quý vị và các anh chị em đồng bào đọc những trang lời tiên-tri 
trong hồ sơ "Tân-Thê-va-HLH.zip" kèm theo đây, đã biểu lộ được gần 
một trăm năm nay của các đấng thiêng liêng (tứ Thánh) tại Lục-Tỉnh, 
Việt-Nam, trích từ tác phẩm "Tận-Thế và Hội Long-Hoa" của tác giả 
Vương Kim, xuất bản năm 1965. 
 
Đã có những lời tiên tri đã nói rất đúng như vụ Khmer đỏ Polpot theo 
Tàu cộng diệt chủng dân Khmer năm 1975, v.v... 
Tiên tri đã cho biết Cộng-sản sẻ thua Thế-giới tự-do. Vì đó mà chúng ta 
dân tộc Việt-Nam hãy đoàn kết giữ vững tinh thần và ý chí tranh đấu 
bằng luật pháp Quốc-tế đòi chính đáng Trung-cộng và bọn tay sai của 
chúng phải trả lại đất liền và biển-đảo của toàn dân Việt-Nam mà chúng 
gian-manh xâm-lược phi-pháp và tàn bạo thấp hèn, thì chúng ta sẻ 
được Thế-giới tự-do giúp đở. Chúng ta đừng nghe Tàu cộng chuyên 
môn tuyên truyền những tinh dịch để gây chia rẻ, lường gạt, đánh lạc 
hướng và làm nản chí. 
 
Yêu cầu các vị đăng lên báo hoặc mạng, những bài tiên tri mầu nhiệm 
này và những hàng giảng nghĩa dưới đây của những trang lời tiên tri 
đó để được phổ biến rộng rải. 
 

Thiền Sĩ Huyền Diệu Sanh 
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Trang 70: 

Như quý vị đã thấy, lời tiên tri hàng 19 và 20 đã nói rất đúng. 

Trang 71: 

Hàng 5 và 6 :  Cộng-sản VN theo Tàu cộng hại dân hại nước nhất là những người miền Nam 

Lục-tỉnh theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. 
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Trang 72: 

Hàng 9: Tội người Tàu quá dã man bội ước nhiều cam kết như hiệp uớc đánh cá chung với 

Việt-Nam để cướp biển đảo Hoàng-Sa Trường-Sa của Việt-Nam, và cướp tàu cá ngư dân và 

giết-hại bắt-cốc ngư dân Việt-Nam vô tội đòi tiền chuộc. 

Hàng 10: Tội người Tàu dùng mưu thâm-độc hèn-hạ và dã-man tầy trời để lường gạt hại dân 

Việt-Nam, cướp biển cướp đất của dân Việt-Nam (Nam là Việt-Nam). Lịch sử xâm chiến phi 

pháp đảo Hoàng-sa của Việt-Nam Cộng-Hòa năm 1974, lịch sử chiến tranh biên giới Việt-

Trung năm 1979, và tội 6 tàu chiến Tàu cộng tàn sát vô cớ 64 anh hải quân của 3 tàu vận tải 

Việt-Nam tại đảo Gạc Ma (Trường Sa) của Việt-Nam ngày 14/03/1988. v.v... đã chứng minh. 

 

Trang 73: 

Hàng 1 và 2: người Tàu (Đại Thanh) quá ác với nhân loại (như mưu kế đầu độc cả thế giới 

bằng những sản phẩm nguy hiểm của họ, tàn sát dân Tây-tạng, v.v...) nói chung và với dân 

Việt-Nam nói riêng, nên sau này họ 10 phần chết 9 chỉ còn có 1 ! 

Hàng 5 và 6: nước Tần là Khmer. Vụ Polpot Khmer đỏ theo Tàu cộng diệt chủng dân Khmer 

năm 1975 

Hàng 7 và 8: Sau này Cao-Miên quay đầu về Việt-Nam (Hớn-bang, Hớn-trào là Việt-Nam) 

Hàng 9 đến 14: Vụ Polpot Khmer đỏ theo Tàu cộng diệt chủng dân Khmer, năm 1975 
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Trang 77: 

Hàng 3 và 4: bọn công an cướp phá miễu chùa và nhà thờ để lấy đất bán cho Tàu cộng 

Hàng 10: Năm quang là năm châu (châu Á, châu Âu, châu Mỹ, v.v...) 

Hàng 14: nước đỏ là Cộng-sản, nước trắng là Thế-giới tự-do 

Hàng 19: Pháo đỏ (cộng-sản) bị Tượng trắng (Thế-giới tự-do) ăn. 
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Trang  78: 

Hàng 1: Xe là xe "đỏ" của cộng-sản      

Hàng 2: Pháo ("trắng" của Thế-giới tự-do) ăn Tướng ("đỏ" của cộng-sản) 

Hàng 5: cộng-sản (đỏ) thua 

Hàng 8: Máy bay phẳng lực 

Hàng 9: Bom nguyên tử nổ 

Hàng 14: Cờ Nhật-Bổn ("xích" là đỏ, tinh là hình thể)  

Hàng 15: Cờ Hồi giáo ("nguyệt" là mặt trăng) 

Chú ý : Hồi giáo sau này sẻ theo Thế-giới tự-do chống lại Tàu cộng đã cướp nước và đàn áp 

tàn bạo dân Tân-Cương. Đó là "gậy ông đập lưng ông". 

Hàng 17: Cờ Mỹ (có nhiều ngôi sao) 

Hàng 18: Phiên bang (là Thế-giới tự-do dân-chủ) và Cộng (là cộng-sản) đánh nhau. 

Hàng 20: Ấn độ ("hắc" là đen) 

Hàng 22: Bắc Hàn (Tân Kim) 

Hàng 23: Thành Thang là Tàu cộng. Vì Tàu cộng đã biến đổi quá nhiều để tranh đua khí giới 

với Âu Mỹ và để cướp hết Thế-giới, nên đất nước Tàu cộng đã và đang bị tàn phá nặng nề về 

môi sinh, v.v... 

Hàng 26: "Thanh Long" là Việt-Nam quốc gia. Thanh thiếu niên Việt-Nam xuất ngoại du học 

để sau này về xây dựng lại nước với dân Việt-Nam.     
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Trang 79: 

Hàng 1: Thế-giới tự-do (Âu, Mỹ, Úc, Nhật, v.v...) giúp đở Việt-Nam 

Hàng 2: Kim chi, là cộng-sản Việt-Nam, khó nổi bền quân ! 

Hàng 4 đến 6: Không có dưởng khí (vì bom nguyên tử nổ ?) nên máy bay, xe và súng không 

dùng được. 

 

 

 

Trang 129:  Sấm Trạng-Trình có thiên cơ cách đây khoảng 500 năm : 

"Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 

Can qua xứ xứ khởi đao binh. 

Mã đề dương cước anh-hùng tận, 

Thân dậu niên gian kiến thái bình." 

Nghĩa là đại chiến thứ Ba sẻ bắt đầu từ năm 2025 (năm con rắn) cho đến năm Kỷ-Dậu 2030 

thì sẻ thái bình lập thời Thượng Ngươn. 

Chú ý : Trang 128-129 kèm theo đây của tác phẩm "Tôi Tầm Đạo", tác giả Hồ Văn Em, cho 

thấy lời cơ của Gia-Tô giáo chủ Jesus-Christ và cuộc Long-Hoa năm Kỷ Dậu là Thượng Ngươn 

. 
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Trang 173:  Sấm Trạng-Trình có ghi :      

"Bảo-giang Thiên-tử xuất, 

Bất chiến tự-nhiên thành. " 

Nghĩa là Việt-Nam chúng ta không nên đơn phương đánh nhau với Trung-cộng mà phải 

đồng-minh hợp-tác với Thế-giới tự-do dùng Tòa-án luật-pháp Quốc-tế để đòi Trung-cộng 

phải trả lại biển đảo Hoàng-Sa Trường-Sa và đất liền biên-giới v.v... của Việt-Nam mà chúng 

đã xâm lược một cách hoàn toàn phi-pháp và dã-man tàn-bạo. 

 

Trang 172 : Cô Trúc Lâm Nương có thiên cơ : 

"Xà chuyển ánh hồng rọi sắc long, 

Mới hay cháu phụng với con rồng. 

Càn khôn chuyển máy âm dương định, 

Rực rỡ muôn năm ánh Lạc-Long." 

Nghĩa là nước Việt-Nam sẻ được phồn vinh. 
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Trang 198: 

Hàng 1 đến 4: Con cháu của cộng-sản ("xích" là đỏ cộng-sản, "tử" là con) sẻ về Việt-Nam để 

sửa chửa lại cái nạn cộng-sản do cha ông họ làm ra. 

 

Trang 199: 

Hàng 3 và 4: Bọn quang diện Trung-cộng "vô danh vô đức" vì tham lam làm việc gian ác đức, 

bất chánh, thấp hèn và tàn bạo như những lịch sử và hành động tàn ác tầy trời của chúng 

nói trên ! 
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Trang 186 đến 188: 

Dân-tộc Việt-Nam theo thời cơ Thiên-định... 
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Tàu cộng không thể nào tránh khỏi những Thiên-cơ đã định nói trên nếu chúng không chịu 

cải thiện bồi thường và trả lại đất nước của Tây-Tạng, Tân-Cương, Việt-Nam và biển đảo của 

Việt-Nam, v.v...mà Trung-cộng đã cướp một cách phi-pháp, tàn-bạo và hèn-hạ. 

 

Đức Phật và các Thánh Tiên có nói : " Chết vì Tổ-Quốc là cái chết Vinh-Quang. Không thành 

Thánh thì củng được thành Tiên " 

 

Trân trọng. 

 

Thiền-sĩ Huyền Diệu Sanh 
Ngày 20/03/2014 

 

www.vietnamvanhien.net 

 


