Về điềm ứng nghiệm của câu thơ thứ 8,
bài "Di ngôn chí"
Anh Vịnh thân mến,
Chiều hôm qua tôi thu xếp đi nghỉ dưỡng, có làm cái tiệc nhẹ ngoài vườn chia tay
với các ông bạn trong nhóm. Thế rồi nghe các cháu xem báo, tin cho biết về cái chết
bất ngờ và cũng bất thường của vua họ Trần ở nhà. Tôi động tâm nghĩ tới quẻ độn
ngày trước báo rằng đến rằm tháng 8 sẽ có việc chuyển biến, tự hỏi rằng dự ngôn
trên văn bia có chỉ báo gì, hay liên quan gì đến việc này không ? Thế rồi chúng tôi
cùng nhau soi xét lại bài "Di ngôn chí" và kết quả luận giải câu thứ 8 làm chúng tôi
sững sờ, muốn không tin cũng chẳng được. Hóa ra mọi việc lớn của nước Việt thiên
cơ đã định sẵn, các đấng thánh thần nước Việt thông linh báo cho Cụ Trạng chép ra
trước cả rồi !
Ở câu 8 này, chúng tôi cùng soi xét và luận bàn, thống nhất chữ còn sót trong (...),
khả dĩ nhất là chữ TÂN :

新

với nghĩa là "mới". Nếu vậy thì phiên âm câu này

là: Mậu tuất tân quân Việt kiến vinh, nghĩa là :"(năm) Mậu Tuất có vua mới (thì)
nước Việt kiến lập sự vẻ vang ". Mấy câu hỏi đặt ra là:
- Năm Mậu Tuất thì ứng vào năm nào ? Triều nhà Hồ, có từ 1945 đến nay ứng vào 2
năm Mậu Tuất: 1958 và 2018. Trong câu 1, Cụ nói "Bạch vân hoàn thủy tứ bách
niên"; nghĩa là " Ta (Bạch vân cư sĩ) sau 400 năm lại trở về như ban đầu". Cụ mất
năm 1585, vậy 400 năm sau phải là từ năm 1985 trở đi. Vì thế, Mậu tuất ở đây đích
xác chỉ có năm nay, 2018.
- Mậu Tuất (2018) có vua mới, thế thì vua cũ nguyên do tại sao mất ngôi, số phận
thế nào ? Chúng tôi lại diễn giải từng chữ:
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+ "mậu"

đổi"

: can Mậu, (đồng âm) "mậu"

貿

: trao đổi (đồng nghĩa) "trao

: Đoái/ còn âm ĐOÀI - quẻ Đoài, hướng Tây, chi DẬU

卒

+ "tuất"

: chi Tuất (đồng âm) "tuất"

+ " tân"

: mới, còn nghĩa "cải tiến/ sửa đổi/ làm thay đổi" (đồng âm) "tân"

: can TÂN;

1

: chết

"tân" cũng (đồng âm) "tân"/ tấn

bày"
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+ 'quân"

儐

: "trưng bày" (đồng nghĩa) "trưng

: trần, còn nghĩa: "cũ/ đã lâu"; cũng chỉ họ TRẦN.

: Vua

+ "Việt"

: nước Việt ( Việt Nam).

+ "kiến"

: dựng lên/ kiến lập

+ "vinh"

: sự vẻ vang/ hưng thịnh

Vậy, nghĩa đầy đủ của câu này là:
"Năm Mậu Tuất (2018), tháng Tân Dậu thì vua cũ họ Trần chết; vua mới làm
thay đổi, kiến lập sự vẻ vang cho nước Việt" .
Anh thấy Thiên cơ có thần diệu không ? Nhưng tiếc rằng, chuyện thiên cơ này chỉ
chúng ta biết, mà chưa thể sớm công bố được. Đành chờ đợi thế sự nước Việt
chuyển biến xem thế nào ....
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