NIỀM TIN VIỆT GÍÁO
Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ lại
Suy vi nhà nay bởi tại vì đâu?
Bởi Pháp, Nga hay bởi tại Mỹ, Tàu?
Hay bởi tại tinh thần ta vọng ngoại?
Trông ra kìa, xem giống nhà Do Thái
Nhiều ngàn năm vẫn dựng lại quê hương
Bởi do đâu? Phải chăng họ đúng đường
Dẫu lưu lạc vẫn bảo tồn Do Thái Giáo?
Nhật hùng cường cậy nương vào Thần Đạo
Hùng khí Sumerai khiến cho họ quật cường
Cờ Mặt Trời làm nể mặt Tây phương
Ý thức dân tộc khiến dân giàu nước mạnh
Và Mỹ nay khó nước nào bày sách
Nhờ tinh thần “Một tấm thảm muôm màu”
Cho tự do, cho bình đẳng như nhau
Tạo điều kiện các sắc dân cùng phát triển…
Lật lại sử Nam trong những cơn nguy biến
Đánh Nguyên Mông, đánh Mãn, đánh Minh
Thắng nhờ đâu, nào ai khác ngoài mình?!
Kỳ tích đó đã mấy dân làm được?
Không tự tôn, cũng đừng tự ti, nhu nhược
Mặc cảm giống nòi, xem nhẹ tổ tiên
Việt Giáo Vô Ngôn nên Việt Giáo vô biên
Mà người khởi xướng là tổ tiên giồng giống Lạc
“Giáo Chủ Cặp” (1) Ôi diệu vi uyên bác
Trăm trứng, trăm con là Vô Tự Chân Kinh
Hình Đồ Thư là sách quý của dân mình
Cũng nhờ đó mà Dịch Kinh mới có (2)
Thuở dân ít và nước ta gôm nhỏ
Vẫn bao lần “Châu chấu nọ đá xe”
Không tự tôn nhưng nào phải tự khoe
Để ru ngủ với những điều phịa đặt
NHỮNG KÌ TÍCH NHƯ ÁNH DƯƠNG VẰN VẶT
“DẪU GIAN MANH ĐỐT SÁCH GIẾT HỌC TRÒ
DẪU BAO LẦN SỬA SỬ VIẾT QUANH CO
KẺ THÙ VẪN KHỘNG THỂ NÀO XÓA ĐƯỢC
“Ôn cố tri tân” để cùng nhau tiếp bước
Cho giống nòi, cho nhân loại tiến lên
Ta hãy moi tìm trong quá khứ lãng quên
Cái gì đó, tạo nên kỳ tích đó?
Nay sơn hà lũ Bắc Phương nhuộm đỏ
Dựa vào đâu để xây dựng quê hương?
Mặc ai cho, ai bảo chuyện hoang đường
Ta vẫn giữ VỮNG NIỀM TIN VIỆT GIÁO
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(1): Mẹ Cha Huyền Thoại Âu Cơ & Cha Lạc Long Quân
(2): Xin mời đọc VĂN HÓA CỔ VIỆT xb 2004 cùng tác giả

Tượng đồ minh họa (1):

Hình Thái Cực
Đồ hình Thái Cực mang tượng ý “Lưỡng nghi nhịch hóa sinh trong Thái Cực”
Thái Cực mang tượng ý “Rồng Tiên nên 1 cặp” hay “Lưỡng nghi trong Thái Cực” mà lời huyền thoại nói
là “Ông Bà Lạc Long Quân và Âu Cơ kết nhau thành mộp cặp vợ chồng, sinh 100 trứng, nở 100 con”.
Tượng đồ chưng ra (Chưng ra mang ý nói lên không lời mà là “lời vô ngôn”) sự hình thành Rùa Thần
100 chấm đen trắng Âm Dương do bởi hai hình Hà Lạc chồng lên nhau như các hình bên nơi trang kế
dưới (Tượng đồ minh họa (2):

Hình Hà Đồ với 55 Đen + Trắng

Lạc Thư với 45 chấm ĐT

Nếu hai hình chồng đem chồng lên nhau (mà lời khuyên số của 55 (viết ra lý số) là con lý số Thiên Trạch Lý; Lý là
chồng lên, dẫm lên) như hình dưới để thành Đồ Hình Rùa Thần:

Rùa Thần hay chiếc bọc 100 huyền thoại, nếu viết 100 đen trắng ra số: âm ( _ _ ) dương ( ___ ) ta sẽ có tám quái
(Bát Quái với hệ 3 hạn số) hoặc 64 quái Dịch số (hệ 6 hạn số) để hình thành Kinh Dịch, là phần không chữ của Kinh
Dịch mà ngày nay ta thấy.

Nguyễn Việt Nho

