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Sau cái Tết Ất Mão năm 75, đọc tin tức và báo chí nước ngoài thấy tình thế đất nước đã 
không còn lối thoát, nhất là sau những cuộc triệt thoái phi lý, bỏ ngỏ những vị trí phòng 
thủ quan trọng của quân khu I & II và  sau khi tin Đà Nẵng đã thất thủ, thuộc vào tay 
cộng quân, tôi ngẫm nghĩ nếu phải sống lưu vong ra nước ngoài, mình cần phải đem 
theo những gì trong cái ba lô mà mẹ tôi đã may sẵn cho cả nhà, mỗi người một cái 
ngay lúc vừa qua Tết. Trong những ngày cuối cùng của miền nam, tôi la cà ở thư-viện 
Quốc Gia, thư-viện Vạn Hạnh và vào Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa - nơi bố 
tôi làm việc, có tất cả các loại sách mà bất cứ nhà xuất bản nào cần phải nộp cả chục 
cuốn trước khi được cho phép in và lưu hành - để lục lạo, tìm kiếm những loại sách có 
giá trị mà không bị thay đổi theo thời thế; rốt cuộc tôi chỉ có thể mang theo được 5 
quyển sách sau khi đã  cân nhắc, suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Đó là cuốn Kinh Dịch, Tử-Vi, 

Tứ Thư Giải Luận Đạo Đại Học, Học Thuyết 
& Tư Tưởng Chính Trị của Quản-Tử, và 
cuốn Văn Hóa & Văn Chương Việt Nam của 
Doãn Quốc Sỹ. 

 
Ban đầu tôi định mang theo cả quyển Học 
Thuyết & Tư Tưởng của Khổng Phu Tử, 
nhưng sau khi biết chính Khổng Tử đã từng 
than rằng mình không bằng một vĩ nhân đã 
có trước đấy hơn 500 năm - đó là Quản 

Phu-Tử, hay vắn tắt gọi là Quản Tử, cho nên tôi đã để lại, cho cái ba lô của tôi còn chỗ 
nhét thêm cái quần dài để mặc - vì thực ra mỗi ba lô chỉ có thể đem theo được 3 hay 4 
bộ đồ, ít vật dụng mà tôi chỉ mang mỗi 2 bộ, còn lại là sách và băng nhạc cassette. 
Ngoài ra, thay vì đem theo quyển Kinh-Thánh để đọc, nhưng nghĩ bụng ở ngoại quốc 
thì thiếu gì thứ sách này, vả lại khi dịch qua thêm một lăng kính ngôn ngữ nữa (như 
Việt ngữ), ít nhiều gì cũng bị lệch lạc, không chính xác - cho nên thay vào đó tôi mang 
cuốn Tử Vi , để tìm hiểu người xưa muốn biết mệnh trời, mệnh nước hay số kiếp của 
một người như thế nào. 

 
Rốt cuộc, hai quyển sách mà đã được tôi nghiền ngẫm, chú tâm nhiều nhất lại là quyển 
Tứ Thư Giải Luận Đạo Đại Học của Linh Mục Bửu Dưỡng, và Học Thuyết & Tư Tưởng 
Chính Trị của Quản-Tử, mà tác giả tôi đã quên tên, lười tìm kiếm lại vì nó đã nằm trong 



một trong nhũng thùng đồ vẫn còn dán kín khi dọn nhà hồi năm ngoái. Hai quyển Kinh 
Dịch & Tử Vi Áo Bí Biện Chứng Học thì đã được tôi lấy ra để trên kệ sách, định bụng có 
dịp sẽ tiếp tục nghiên cứu những gì bỏ dở sau bao nhiêu thập-niên vì bận bịu gia đình 
và chuyện công ăn việc làm. 

Sở dĩ tôi lơ là với Kinh Dịch và Tử-Vi cũng bởi vì sau mấy năm nghiền ngẫm trước khi 
rời VN, tôi thấy Tử-Vi chỉ cho mình cách lập lá số (điều này quá dễ đối với những ai 
muốn biết), nhưng để giải nghĩa, để bàn luận cho chính xác thì cần phải tốn nhiều thì 
giờ và cần phải có người hướng dẫn, mà đối với một người tị nạn mới chân ướt chân 
ráo lên xứ người còn biết bao chuyện để lo; rồi sau này hơn thập-niên nghiền ngẫm 

Kinh Thánh và hai năm được huấn luyện môn Thần 
Học ở Seattle University - một ĐH tư của Hội Thánh 
Công Giáo - tôi nghĩ biết vận mệnh của mình rồi mà 
không biết được Ý trời thì cũng coi như không.   

 

Thực ra, tôi nghĩ cũng không khó để đoán biết thế 
nào là Ý Trời và làm thế nào để đọc được những tín 
hiệu, điềm báo trước về chuyện tương lai mà có lẽ 
nhiều khi con người vì quá chủ quan hoặc không 
thèm chú tâm về một thế giới siêu hình nhưng hiện 
hữu, hoặc dù có biết nhưng vẫn không tin. Quan 
trọng không kém là con người ít chú ý về phương 
diện tâm linh, không hiểu biết nhiều thế nào là "Thần 

giao cách cảm" - nghĩ đó chỉ là chuyện huyền thoại, nghịch lý với khoa học - trong khi 
chính mình không biết tận dụng cái khả năng thiên phú này. Lần đầu đi xem phim Star 
Wars năm 1977, khi thấy Obi-Wan phát sóng tư tưởng của mình để điều khiển, thay đổi 
tư tưởng của kẻ khác, tôi thấy thú vị và cười thầm: "Té ra mấy anh Mẽo cũng biết và 
tin vào điều này". Mãi đến  thập niên 80s, một cơ duyên khiến tôi được học và truyền 
dậy môn Reiki - một môn phái sáng lập năm 1922 do một tu sĩ người Nhật tên Mikao 
Usui , chỉ cách dùng lòng bàn tay - và nếu học thêm ở bậc cao hơn nữa là dùng thần 
giao cách cảm để chữa bệnh cho người khác từ xa. 

 

Trở lại cái đề tài tử-vi, tạm coi như đây là một ngành khoa-học của Kinh Dịch (phát 
nguồn từ Hà Đồ, Lạc-Thư  thời vua Vũ & Phục-Hy )– mà người đời sau này thường gọi 
chung chung là bói toán. Truyền thuyết kể lại là  đời vua Phục-Hy (2850 năm trước Tây 
Lịch) có con Long mã xuất hiện trên sông Hà, nhà vua dùng những vằn trên lưng của 
nó để vạch thành Bát Quái và đặt tên là HÀ ĐỒ . Đời vua Vũ gặp con thần qui xuất hiện 



trên sông Lạc, trên lưng nó mang một tấm đồ bí mật nên nhà vua bèn dùng đó mà lập 
thành chín loại, gọi là LẠC THƯ.   Cả hai (Hà Đồ & Lạc Thư) đều chứa đựng những cách 
làm thế nào để hiểu biết về tương-lai (lẫn quá khứ)  do trời ban cho hai vì vua này , để 
dùng lấy nó mà cai trị dân theo ý trời. 

Đây là điều quan trọng và mục tiêu duy nhất của Dịch lý nói chung (và tử-vi hay bói 
toán nói một cách riêng), vì trong kinh-thánh Tân-ước (New Testament) của thiên-chúa 
giáo (hay gọi là Ky-tô giáo), của kinh Vệ-Đà (Ấn-Độ giáo), kinh Toran(của Hồi-giáo), 
hay Cựu-Ước(Old Testament) của Do-Thái giáo… ít nhiều hầu hết cũng có đề cập, ghi 
nhận rằng người xưa đã dùng những lời tiên-đoán về tương lai để răn dậy (cảnh cáo), 
hướng dẫn người dân nên sống làm thế nào để vừa lòng ông trời (hay thượng-đế), 
không thì sẽ có những biến cố sẽ xẩy đến như lời tiên tri đã phán.  Một khi đã thấy sự 
liên-hệ giữa bói toán và tôn-giáo như thế, tôi cũng có vài cái thắc mắc cũng như nhiều 
người, điển hình nhất là không lẽ hai người (sinh đôi chẳng hạn) cùng ra đời một ngày, 
một giờ và có khi cả cùng một phút, một nơi – lớn lên trong cùng một môi-trường xã-
hội. Vậy mà tại sao cá tánh và cuộc đời mỗi người lại hoàn toàn khác biệt ? hoặc những 
điều tai ương  (sẽ hay đã xẩy ra) là do chính thượng-đế muốn trừng phạt nhân loại hay 
chỉ là cái hậu quả mà chúng ta tự làm lấy, chuốc khổ lấy chính mình? v,v... 

 

II. 

Nếu ai đã từng biết chút ít gì về Tử-Vi, tôi nghĩ chắn chắn họ cũng sẽ thắc mắc rằng - 
qua cái thiên tai sóng thần ở Thái-Lan (12/2004) cách đây 9 năm, khi hơn 250 ngàn 
người đã vong mạng, động đất 7.0 ở Haiti (2010), và mới đây qua trận bão Haiyan ở 
Phi Luật Tân (11/2013) với hơn 5 ngàn người chết - chẳng lẽ cái lá số tử-vi của tất cả 
những người ấy đều có những chòm sao xấu đồng quy tụ về một điểm để đúng ngày 
đó, tháng đó tất cả mà mọi người đều bị "gọi tên" đến cùng một nơi, một chỗ ? 

Cũng có người bảo rằng có lẽ vì dân tộc ấy, những người ấy vì ăn ở tội lỗi, thất nhân 
thất đức quan bao nhiêu năm, bao nhiêu thập niên cho nên đã cùng gánh chịu một hậu 
quả. 

Nếu cho rằng như thế thì chúng ta cũng nên đặt câu hỏi là thế thì những đứa trẻ thơ 
đã cùng chung số phận, chẳng lẽ mới ra đời mà chúng nó đã phạm những tội tầy trời 
để cùng gánh một hậu quả? hay trong số tử vong đó có bao nhiêu là nhà tu, những vị 
hiền đức trong xã hội, trong làng mạc họ cũng chung sống với đám người mất mạng 
đó, chẳng lẽ họ đã là nhưng điều gì ghê gớm lắm sao để mà cùng chết thảm như thế? 
Hay là bạn cho rằng chắc có lẽ tại kiếp trước mấy đứa nhỏ phạm bao nhiêu tội cho nên 
kiếp này phải trả sớm như thế? 



 

Câu trả lời có lẽ không gì dễ dàng hơn bằng dùng cái quy luật, hay một cái thí dụ điển 
hình sau đây, để chứng tỏ rằng đôi khi cái định mệnh của một người hay một số người 
cũng không thể nào cưỡng lại, hoặc bị lôi kéo bởi cái định mệnh khác lớn hơn, bao 
trùm và mạnh mẽ hơn như định mệnh của một nước chẳng hạn. Cái thí dụ điển hình 
nhất là cho dù một tay bơi lội có nhiều giải huy chương vàng của Thế Vận Hội, nhưng 
khi đã bơi vào cái phạm vi của một con xoáy nước cực mạnh, trước sau gì người ấy 
cũng bị cuốn hút xuống đáy biển, vì cái lực của con xoáy nước quá mạnh, nó cũng tựa 
như một người lỡ đến nhầm chỗ đang có cơn sóng thần đánh phủ vào bờ, cho dù người 
ấy có vô tội hay trong trắng gì đi mấy, họ cũng phải chịu chung một số phận của một 
làng, hay một nước. 

 

Thế nào cũng có người cho rằng vậy là thượng đế chẳng công bình chút nào, giết 
chẳng chừa, chẳng tha một ai và đã để những thiên tai kinh khiếp xẩy ra cho con người 
như động đất, gió lốc, bão tố, núi lửa, sóng thần, hạn hán, bệnh tật, chiến tranh, v,v.... 

Bạn ơi, nếu chúng ta biết rằng chỉ cần trái đất gần mặt trời thêm khoảng một trăm dậm 
(chả ăn thua gì so với bao nhiêu tỷ dậm khoảng cách), băng tuyết trên tất cả các đỉnh 
núi và cả hai vùng Nam & Bắc cực đã ta ra từ lâu, và chắc chắn cỏ cây sẽ chết hết vì 
sức nóng, rồi sau đó nước biển sẽ bốc hơi và khô cạn. Đó là điều đã chấm dứt mọi sự 
sống trên trái đất. Hoặc nếu trái đất chỉ cần nghiêng về hướng mặt trời chừng vài độ, 
vài ly thôi - hay mặt trăng đã gần với trái đất thêm một xíu nữa thôi, thì  một nửa trái 
đất sẽ vô cùng lạnh như hai cực Nam Bắc, mà một nửa sẽ thật là nóng như sa mạc. 
Thêm vào đó, vì mặt trăng quá gần và cứ mỗi lần thủy triều lên xuống sẽ tạo con sóng 
lớn như những cơn sóng thần phá hủy hết tất cả bờ biển hiền hòa, thơ mộng như hiện 
đang có, và đồng thời dễ đánh chìm những thuyền bè ở ngoài khơi vì những khí hậu 
quá khốc liệt, tương phản. 

 

Chưa hết, chúng ta biết trái đất này 4/5th là biển, bao phủ bởi nước mà nếu ít hơn nữa 
thì sẽ không đủ tạo hơi nước làm thành bầu khí quyển - che bớt sức nóng của mặt trời 
- để bảo vệ nhân loại và tất cả các sinh vật, cỏ cây qua bao nhiêu triệu năm nay. Hoặc 
nếu nước biển ít mặn đi một chút , thì sự  bốc hơi của nước cũng sẽ nhanh hơn, tạo 
thành bầu khí quyển quá dầy đặc đến nỗi che cả ánh nắng mặt trời, tạo bao nhiêu cản 
trở khó khăn cho con người và tất cả loài động & thực vật.... 

 



Chỉ chừng bấy nhiêu thôi bạn đã thấu hiểu sự sáng tạo tuyệt vời, mầu nhiệm và lòng 
yêu thương của thượng đế đối với nhân loại và trái đất này, vì ngoài những "thí dụ" 
không may mắn kể trên,  thượng đế còn thiết lập những chu kỳ tuần hoàn để mưa, gió, 
sông, và sóng  biển rửa sạch những bãi biển, đem nước và đất cát - từ chỗ này sang 
chỗ nọ - để bù đắp, nuôi dưỡng đất đai kém tươi tốt ở những nơi khác bị ô nhiễm, hư 
hao khô cằn. Động đất cũng như đất phù sa nhờ sông ngòi - ngoài việc mang đất cát 
phù sa đến từ này sang nơi khác -  còn có một tác dụng tương tự để quân bằng trái đất 
khỏi bị lệch quá một bên. 

 

Con người chỉ hơn trăm năm nay đã tự ý thay đổi lại cái định luật tạo hóa trong thiên 
nhiên, bằng cách chúng ta xây những cao ốc hơn trăm tầng, làm những con đập thật 
khổng lồ - như con đập Hoover hay Yangtze River bên Trung Quốc hoàn thành vào năm 
2009...đem bao nhiêu tỷ tấn đất, đá và nước di chuyển từ nơi này sang chỗ nọ; thì 
động đất, đất lở thường xẩy ra là điều tất yếu để thiên nhiên tạo sự quân bình - không 
thì cả nhân loại sẽ bị diệt vong. Đó là chưa kể biết bao nhiêu lần thử vũ khí nguyên tử 
dưới lòng đất, đã không ít nhiều làm thay đổi trọng tâm của trái đất; hay những  lỗ 
hổng khổng lồ (cho dù đã được thay thế bằng nước ngọt hay nước biển) bởi những mỏ 
dầu hỏa nay đã cạn kiệt. Đã thế, chúng ta còn xóa lấp con sông này, bới đào để làm 
con kinh kia to hơn, lớn hơn để tiện lợi ngay trước mắt mà không chịu chấp nhận 
những ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường sau này. 

 

Tỉ dụ như người hàng xóm bên cạnh đào một cái hố khổng lồ để xây cái hồ bơi sát bên 
cạnh nhà bạn mà người ta đã không biết xây tường, xây móng để cho căn nhà của bạn 
bị  nghiêng, bị lún. Bạn trách ông trời, đổ tội tại thiên tai hay nên trách người hàng xóm 
ngu đần hoặc vô trách nhiệm? 

Cũng tương tự, nếu con người sống trong quân bình, đừng quá xa đọa, đừng coi 
thường hay ngu xuẩn để tạo ra, để lan truyền vi khuẩn HIV/Aids. Con người lo sợ về ô 
nhiễm môi trường nhưng vẫn bán, vẫn hút thuốc lá như không có chuyện gì sẽ xẩy ra; 
con người than phiền về sức khỏe yếu kém nhưng vẫn tiếp tục ăn những thức ăn tạp 
nhạp, có hại cho mình... thì cũng đừng than "tại sao tôi phải gánh chịu!" (why me). 

 

Để tóm tắt lại, cho dù cái tử-vi, lá quẻ hay lá số của bạn có nhiều sao tốt, tam hợp, tứ 
hợp… gì gì đi chăng nữa, nếu không chú ý đến cái thiên ý nói chung và đồng loại xung 
quanh nói riêng - như người ta đã từng nói "đức nhân thắng số", tử-vi của bạn có tốt 



hay xấu cũng chỉ là một ẩn số trong một bài toán quy mô, vĩ đại và nhiều phức tạp hơn 
(như người Mỹ có câu "it's depends on the context"). Thí dụ vui hơn nữa là nếu đại khái 
lá số tử-vi cho rằng tương lai bạn sẽ  "đè đầu, đè cổ" thiên hạ - biết đâu không chừng 
bạn sẽ hành nghề hớt tóc - lúc đó tha hồ có dịp để mà đè đầu, đè cổ thiên hạ.... :)))) 

 

Bởi thế nhiều khi, vì thiên cơ bất khả lậu, hay vì một lý do thầm kín nào đó, người chấm 
cái lá số tử-vi của bạn cũng sẽ chỉ nói phần nào của sự thật, hay đã nói một cách thật 
ẩn ý, họ để tùy cơ duyên của bạn mà hiểu cái chân lý cái định mệnh của mình; thêm 
vào đó - biết đâu người chấm lá số của bạn làm sai (chệch một ly đi một dậm), hay 
đoán lầm? thành thử - tốt hơn hết là ta nên chiêm nghiệm, suy ngẫm thế nào là ý trời - 
dùng nó như sao bắc Đẩu  - để dẫn dắt chúng ta đi trong cuộc đời này vẫn là thượng 
sách. 

 

Hồi còn là sinh viên ở ĐH Vạn Hạnh, tánh tò mò nên tôi ghi danh học một khóa nghiên 
cứu môn Tử-Vi , bởi vì trước đó trong khoảng thời gian tôi lang thang đó đây, chứng 
kiến những nỗi khổ đau của nhiều người và tôi đã từng thắc mắc là nếu Thượng-Đế 
luôn luôn bao dung và công bằng, tại sao lại để xẩy ra bao nhiêu là bất công trong xã 
hội, trong cuộc đời. Chả nói gì đâu xa, chỉ cần gã Bill Gates hắt xì, xổ mũi vài cái là cái 
chứng khoán (MSFT) có thể tụt giá mất đi vài chục hay vài trăm triệu đô-la, trong khi 
bao nhiêu tỉ người trên thế giới làm lụng cả đời cũng chưa chắc thấm vào đâu. Quả là 
một sự "bất công" không bút mực nào tả cho hết. 

Đừng nói là tôi nên bỏ thì giờ đọc Kinh Thánh để hiểu rõ ý Chúa hơn là nghiền ngẫm 
cái gọi là bói toán, mê tín đó, vì thưa bạn - tôi đã đọc cuốn Kinh Thánh từ đầu đến cuối 
không biết bao nhiêu lần, mà dĩ nhiên - tuy mỗi lần đọc là tôi lại được thêm sự hiểu 
biết, nhưng nó đã không hoàn toàn giải thích, thỏa mãn sự tò mò muốn biết của tôi - 
nhất là cái ý nghĩa cuộc sống và sự bất công của con người trên cõi đời "ô trọc" này. 

Nói chung, tất cả những gì hiện hữu - kể cả những hiện tượng hay sự kiện - trong vũ 
trụ này đều phải theo một định luật hay một công lý luôn luôn bất diệt, mà trong đó cái 
gọi là "chu kỳ" hay "tuần hoàn" là một trong những định luật bất di bất dịch của 
Thượng Đế đặt ra cho vũ trụ và cho loài người. Chẳng hạn như mặt trời mọc hướng 
đông, lặn hướng tây; ai sanh ra rồi cũng phải chểt, sau mùa Xuân rồi sẽ tới mùa Hạ , 
v.v... 

Môn Tử-Vi cũng chẳng thoát qua khỏi những định luật ấy, nghĩa là cứ mỗi 3 năm thì sẽ 
có một năm ta gọi là "xui" hay chính xác hơn là "thay đổi - hên thành xui hay ngược lại 



- (chẳng hạn như  sau 3 mùa : xuân, hạ, thu rồi sẽ là mùa đông - khi nhiều thứ bị thoái 
hóa, tiêu hủy để nuôi dưỡng những thứ khác). Rồi theo cái "quy luật" "Tứ Hành Xung" , 
bạn sẽ thấy cái chu kỳ của nó như thế này: 

Tí - Sửu rồi đến tuổi   Dần 
Mẹo - Thìn rồi đến tuổi   Tỵ 
Ngọ - Mùi rồi đến tuổi   Thân 
Dậu - Tuất rồi đến tuổi   Hợi 
 

Theo định luật thiên nhiên, có phải là nó cùng có một chu kỳ hay định luật giống như 
của bốn mùa trong một năm hay chăng ? Về mặt tâm linh cũng thế thôi, trong Tử-Vi cứ 
sau 2 con giáp (hay cứ mỗi 2 năm thì năm thứ  ba ) phải là năm để chúng ta "nghỉ 
ngơi" hay nói đúng hơn bỏ đi bớt những gì  không cần thiết, như làm việc từ thiện 
chẳng hạn, đó là một cách trả lại cho đời sau khi mình đã gặt hái, đã được hưởng trong 
2 năm trước. Không biết "trả lại" thì trước sau gì cũng phải bị lấy lại. Cũng chính vì điều 
này mà người xưa thường hay có  những câu "chẳng ai giầu ba họ, chẳng ai  khó ba 
đời", hay "của đi thay người", v.v...như là một lời nhắn nhủ cho con người, rằng đừng 
tưởng cứ tích lũy mãi mà không bao giờ mất hoặc hết, mà cái định luật "Vay Mượn" 
cũng sẽ được áp dụng là "món nợ để càng lâu thì về sau càng phải trả nhiều lời " có 
thế thôi.  

Có người  từng thắc mắc đã hỏi  tôi  lý do gì  hai chị em (hay hai anh em ) sinh đôi 
cùng ngày tháng mà sao cuộc đời  (Tử-Vi) lại hoàn toàn khác biệt thì tôi trả lời là tuy 
hai giọt nước lấy ra cùng một ly nước, với con mắt trần thì  ai mà chả thấy nó tuy hai  
là một, nhưng nếu chúng ta để chúng dưới kính hiển-vi thì có lẽ ta sẽ thấy mỗi giọt 
chứa những vi-khuẩn hay nhưng siêu tế bào nhỏ nhiều ít  khác nhau.  Đó là chưa kể 
chúng ta không tài nào biết được chính xác cái trứng của đứa bé nào thụ thai trước hay 
sau và cách nhau bao lâu, vì  ta chỉ biết tính ngày chúng nó ra đời mà thôi. 

Đại khái là sau khi nghiền ngẫm về Tử-Vi , tôi phải công nhận là nó chỉ giải thích phần 
nào, cho thấy cái gọi là "bất công" trong cuộc đời này là do nhân loại  và chính chúng 
ta tạo ra để trải qua, và theo và cuốn Kinh Thánh của Ấn Độ giáo (Bhagavad-gita), 
chúng ta từ đó thăng hoa và  linh hồn mãi mãi sẽ trở về với thượng đế với một sự am 
hiểu về tình thương bao la của ngài 

Gần đây với những thiên tai như cơn sóng thần ở Thái Lan tháng 12 năm 2004  đã lấy 
đi hơn 250 ngàn sinh mạng; động đất 7.0 ở Haiti năm 2010 làm thiệt mạng hơn 
225,000 người, và mới đây nhất cơn bão Haiyan ngày 14/11/2013 đã mang đi hơn 5 
ngàn mạng người. Tôi nghĩ chắc thế nào cũng nhiều người sẽ thắc mắc rằng : chẳng lẽ 
tất cả lá số Tử-Vi của những người đó đều tiên đoán chính xác rằng họ sẽ qua đời vào 



ngày đó, tháng đó? Cũng có người sẽ hồ đồ bảo rằng tại những người xấu số đã phạm 
lỗi hay làm tội ác gì đó cho nên kiếp này phải trả, hay than trách rằng tại sao ông trời 
lại nhẫn tâm để những thiên tai  như thế xẩy ra, v.v... Nếu thế thì biết bao nhiêu những 
đứa bé ngây thơ vô tội, hay những vị chân tu cả đời hy sinh tu hành, lo cho tha nhân 
(mà có lẽ lá số tử-vi của họ đều không cùng ngày chết) đã cùng phải bỏ mạng trong cái 
ngày oan nghiệt đó? 

 

Tử-Vi hay không tử-vi, lá số có tốt hoặc là xấu, tất cả còn phải lệ thuộc vào một cái quy 
luật nữa, nó bao trùm lên cả cái số mệnh của một người và có khi cả một xóm, một 
nước. Câu chuyện chiếc tầu Titanic trước khi bị chìm xuống cũng thế, những người đã 
nhẩy xuống biển hoặc được leo lên chiếc thuyền cấp cứu, ai cũng phải vội vã bơi xa ra 
khỏi phạm vi của con tầu, để khi nó chìm xuống và tạo thành một lốc xoáy , họ không 
bị cuốn hút vào cái lực rất mạnh sẽ gây ra, lôi kéo họ xuống lòng biển sâu.   

 
Nghĩ lại cái sự kiện ngày 30-4-1975, tôi không biết nếu tất cả người dân Việt đều có 
một lá số Tử-Vi, chắc chắn không ai sẽ biết rằng đúng vào ngày đó, năm đó - biết bao 
nhiêu triệu người mà cuộc đời  bỗng đảo lộn - và vẫn còn bị đảo lộn cho biết đến khi 
nào chả ai rõ. Có lẽ đây là một điều "Thiên cơ bất khả lậu" của ngành Tử-Vi? 

Tôi cũng xin nêu thêm vài sự kiện sau đây để cho mọi người nghiền ngẫm trong giây 
phút. 

Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống bừa bãi, sống cho hôm nay mặc ngày mai ra sao thì cho 
dù Tử-Vi của một người hay của một quốc gia, làm sao có thể biết được một cách chính 
xác rằng ngày này, tháng nọ tháng và năm đó sẽ có những ai rồi bao nhiêu sinh mạng 
sẽ cùng chịu chung một số phận như nhau? 

Chúng ta cũng biết rằng thượng đế đã làm cho các con sông và giòng nước biển tuần 
hoàn chẩy vòng quanh quả đất - để làm gì? thưa để đem đất mới, phù sa với chất dinh 
dưỡng - từ chỗ này đến chỗ bị khô cằn, để quân bình trái đất, những nơi đất bị soi mòn 
hay bị đào sới đem di chuyển đi chỗ khác bởi con người.  Nói tóm tắt, thượng đế đã tạo 
trái đất như một bộ máy thật hoàn hảo, tuần hoàn và tự động điều chỉnh để nuôi 
dưỡng và bảo về nhân loại và muôn loài. 

 

Tôi trước đây hay dùng Tử-Vi cũng như những lời  cầu nguyện để muốn biết ý thượng 
đế muốn tôi phải làm gì cho những ngày còn lại trên thế gian này, mà thật tình nếu 
chịu khó tĩnh tâm và quan sát cùng để ý, tôi thấy ý của thượng đế biểu hiện khắp nơi, 



có điều là tôi vô tình hay vô ý không biết đến mà thôi . Xin viện dẫn một thí dụ rất đơn 
giản  - là nếu đang ở Sàigòn và muốn đi thăm khu 36 phố phường ở Hà Nội, tôi lái xe đi 
mà thấy bảng chỉ dẫn bên đường đề là " Chào Bạn Ghé Đến Long An" , rồi " Chào Bạn 
Ghé Đến Cần Thơ" ... thì rõ ràng là tôi đang đi lầm đường phải vậy không?  Cuộc đời 
chúng ta cũng thế, ai mà chả muốn  khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi? Ai mà chả 
muốn thành công trong sự nghiệp và ngày càng đông thêm bạn bè? nhưng nếu thấy 
bạn bè ngày càng xa lánh, hay sự nghiệp ngày càng lụn bại, sức khỏe ngày càng tệ 
(nhưng không vì tuổi già),v.v... đó là những tín hiệu, "bảng chỉ dẫn" tự nhiên muốn cho 
chúng ta biết nên dừng bước đôi lúc đễ suy ngẫm và thay đổi lối sống hay hướng đi 
của mình, còn không thì rõ ràng chúng ta vẫn đang đi lầm đường, không biết ý trời có 
thế thôi. 

 

III. 

Trong những ngày còn ở Đà-Lạt, tôi từng đi hỏi thầy Chiêm - cũng như xuống Tùng-
Nghĩa - ghé thăm nơi có cái tên ngộ nghĩnh là đền "Cậu Búa", cũng chỉ vì bản tánh tò 
mò muốn biết về cái tương lai, hậu vận của mình như thế nào. Cùng đi với tôi ngày 
hôm đó là hai anh chàng Công Giáo tu xuất, chắc có lẽ muốn biết ý Chúa cũng không 
chừng :) 
 
Thật ra, ban đầu đó chẳng phải là một cái đền mà chỉ là một cái am xây cạnh bên một 
con suối lớn, người dân ở đó kể lại là ngày xưa có một đứa bé bị chết đuối ngay tại con 
suối này, rồi bao nhiêu chuyện hiển linh có liên quan đến chuyện đứa bé đã báo mộng, 
hay giúp đỡ những đứa trẻ khác khỏi bị chết đuối. Người trong xóm, trong làng ban 
đầu lập một cái am nho nhỏ trước để tạ ơn, sau là để cầu xin cho họ biết những gì may 
rủi trong đời, sau này dần dà được mở lớn ra thành một cái đền, rồi có người đến trú 
ngụ để chăm sóc, quét dọn và cũng là người "trung gian" - nghĩa là một cô ngồi đồng,  
liên lạc giữa người sống và "Cậu Búa". . Lúc chúng tôi đến đền,  thì bên trong vắng 
lặng chẳng bóng ai. Bà hàng xóm thấy khách lạ đến loay hoay đứng chờ nên bèn bảo: 
 
- Bà ấy đi chợ rồi, mấy cậu cứ vào bên trong gõ vài tiếng chuông thì bả sẽ sớm trở về. 
 
Anh bạn của tôi thử nghe lời vào gõ lên cái chuông nhỏ trên bàn thờ rồi ra ngoài tiếp 
tục cùng chúng tôi chờ đợi. Quả nhiên chỉ không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, thấy một 
người đàn bà tất tả bước xuống chiếc xe thồ có lẽ đi quá giang về, tay còn xách giỏ đồ 
chợ. Thấy chúng tôi, bà ấy vừa bước vào sân vừa thở hỗn hễn: 
 
- Đang trong chợ tui thấy nóng ruột quá sức, biết ngay có người chờ ở nhà gọi tui dìa. 
Mấy cậu rửa tay, ngồi uống chút trà đợi tui thay áo chút nghen. 
 



Chuyện gõ vài tiếng chuông và đã không vang xa khỏi phòng, thế mà cũng có thể liên 
lạc được một người ở từ phương xa. Xưa tôi đã từng đọc sách và nghe kể về những 
chuyện thần giao cách cảm như thế này cho nên tôi cũng không lấy gì làm lạ, định 
bụng có dịp rồi mình sẽ tìm hiểu tại sao lại có những hiện tượng này và làm sao mình 
cũng có thể làm được điều này để chứng minh là nó có thật (kể ra cũng chả gì khó, cứ 
nghĩ đến cách thức mà radio AM/FM phát sóng thì sẽ rõ). Bởi thế, khi xem phim Star 
Wars lúc Dark Vader cho tiêu hủy một hành tinh có nhóm người kháng chiến,  Obi-Wan 
đang từ ở một hành tinh khác bỗng cảm nhận được thấy điều kinh hoàng ấy, đó cũng 
là một điều chứng minh rằng Tây phương cũng đã am hiểu chuyện tâm linh huyền bí 
này chứ chẳng riêng gì về người ở Châu Á. 
 
 
Hôm ấy trên đường về lại Đà-Lạt, ba đứa chúng tôi kể lại chuyện vừa mới xẩy ra. Điều 
ngạc nhiên là "Cậu Búa" - qua lời của người ngồi đồng đã nhắn lại, bảo là vì vía của tôi 
nặng cho nên tôi không được phép vào ngồi cùng phòng để hỏi và nói chuyện với 
"cậu", nhưng "cậu" đã trả lời cho những câu hỏi tôi muốn biết khi nhờ người bạn của 
tôi hỏi dùm. Cái hiện tượng "nặng vía" này cũng không gì lạ, sau này tôi sẽ kể thêm. 
Đại khái những gì tôi hỏi về tương lai - của tôi và của thằng em kế - đều diễn ra như lời 
"cậu" nói. Có một điều khiến tôi phải suy ngẫm, không hiểu vì sao "cậu" lại bảo sau này 
tôi sẽ chu du khắp thế giới - trong lúc mình sau này chỉ đậu Tú Tài một cách tòng teng, 
chưa chắc gì bố mẹ muốn chạy chọt để cho tôi được du học. Thế mà chỉ không đầy 
một năm sau, tôi cũng đã ra đi khỏi nước. 
 
Trong cái lá số Tử-Vi cũng nói số tôi sẽ được đi và lập nghiệp ở ngoại quốc, tuy không 
nói rõ nhất định là năm nào, nhưng ít ra cũng phản ảnh những gì đã xẩy ra cho dân 
Việt nói chung trong năm 75 - nghĩa là có khi vận mệnh của một khối lớn hơn và có 
tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn thì những gì tiên đoán cho một cá nhân ít nhiều cũng bị 
ảnh hưởng. Không nói chi đâu xa, cái quyết định "mới" đây về đạo luật Obamacare sẽ 
liên đới trực tiếp không những chỉ với một vài cá nhân, hay chỉ trong vòng phạm vi của 
Y Tế, nhưng ảnh hưởng lẫn với tương lai và vận mệnh của cả nước Mỹ trong những 
năm sắp tới nếu cái đà hiểu biết hiện nay trong xã hội vẫn còn tiếp tục. 
 
Với những điều tôi vừa đưa ra ở trên, số mệnh (tử-vi ) của một cá nhân thường luôn 
chịu  ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, nhưng cái gọi là "đức nhân thắng số" vẫn có 
tầm quan trọng hơn hết. Theo quan niệm của Á Đông, người ta thường nói câu "phước 
đức ông bà, cha mẹ để lại...", rồi thêm vào đó là câu "trời thương", hay "lộc trời ban". 
Tử-Vi được coi gần như là một môn khoa-học và có lẽ để dễ dẫn dụ hơn bằng cách viết 
nó thành một phương trình toán học thật đơn giản cho dễ hiểu. 
 
 
1a + 2(b) + 3(c)+ 4(d) = ???? (tương lai) 
 
Theo cái phương trình ở trên, tôi giả dụ rằng 1(a) là cái ẩn số dành cho (phước đức) 
Thượng Đế, nếu con người cho rằng Thượng Đế rất công bằng, ai cũng như ai, thì có lẽ 



chúng ta chả cần phải dính dáng, cộng thêm nó vào chi cho mệt óc, phiền toái. Bởi thế 
cái công thức sẽ (loại bỏ phần gọi là "1a") - được rút ngắn lại như sau: 
 
2(b) + 3(c)+ 4(d) = ???? (tương lai) 
 
Nào, nếu cứ tạm cho rằng vận mệnh của một người quan trọng nhất là do bởi những 
nghiệp quả, hành động của chính con người, với cái lập luận này, tôi dùng cái '4(d)' là 
một ẩn số dành cho người lấy lá số tử-vi; sau đó  '3(c)' sẽ là "phước đức của cha mẹ", 
rồi '2(b)' sẽ là "phúc lành của ông bà". Theo cái công thức này, ít nhiều gì chúng ta 
cũng có thể đoán được phần nào cái định mệnh, tương lai của mình trong đấy, mà nó 
lại hoàn toàn thuộc về trách nhiệm và lối sống của mỗi cá nhân, vì cái ẩn số cuối cùng 
(4d) mang một hệ-số nặng nhất (còn nhớ thời 73-74 môn toán ban-A hệ số mấy không 
? :)  Nếu "d" là một số dương (positive - nghĩa là có một cuộc sống đạo đức, đầy phẩm 
hạnh) thì cho dù những ẩn số khác (b,c) có kém cỏi đi chăng nữa, ít ra ta cũng không 
bị "xui" đến nỗi nếu "d" lại là một con số âm (negative).  
 
Lá số Tử-Vi cũng đã được xếp đặt, dựa theo cái mô hình toán học kể trên, khi mỗi con 
giáp, mỗi can, mỗi sao... tất cả cũng chỉ là một ẩn số trong một bài toán khá hóc búa 
để giải, để bàn luận cho chính xác, nếu không phải nhờ đến một "cao thủ võ lâm" trong 
ngành Tử-Vi với nhiều quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm thực hành. 
 
Vậy thì nếu bạn hên, có được một thầy Tử-Vi đại tài nói nhiều điều trúng ngay phóc, 
bạn có nên tin tưởng vào đó hoàn toàn để rồi mắc vào cái lỗi lầm của câu chuyện "Con 
Chó Đá" (chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng) dùng để răn đời, hay chỉ dùng đó như là 
cái La-Bàn, xem mình đã và đang đi đúng hướng (mà phải là hướng nào) để điều chỉnh 
lại cho đúng, cho ngay thẳng? 
 
Nếu như theo cái lá số Tử-Vi của tôi, thì càng về già số tôi lại càng khỏe re và sẽ thọ 
trên 80 để trả thù Nha Thuế Vụ (IRS) đã "hành" và moi rút túi tiền của tôi mấy chục 
năm. Đùa chơi thôi, chứ họ không giữ lại tiền hưu trí - gọi là thuế an sinh xã-hội - thì 
mình cũng phải làm chứ ai đâu nữa làm cho mình hưởng? 
 
Cũng với chuyện lá số Tử-Vi,  tôi vẫn thỉnh thoảng chợt nhớ, nhìn lại để định giá xem 
có phải đã được xẩy ra như lời tiên đoán hay đã và đang đi trật đường rầy? nếu đúng 
thì nhờ đâu nó đúng, hoặc nếu sai lệch đi thì tôi phải tự suy xét mình đã làm sai quấy 
bắt đầu từ đâu, và từ sự việc nào. Đó cũng là một cách để thử ý trời, ý của thượng đế. 
Tôi xin lấy thí dụ nữa như sau: nếu tôi muốn nuôi một cây cảnh nào đó - như hoa Lan 
chẳng hạn - ban đầu tôi sẽ đọc sách, báo hay nghe lời khuyên của bạn bè, của những 
người đi trước bầy cách để chọn lựa hoa rồi cách trồng tỉa, chăm bón. Theo như câu 
châm ngôn "Phước chủ may thầy", nếu mới ra quân mà tôi lại được người đi trước có 
nhiều kinh nghiệm, chỉ bảo cặn kẽ - coi đó như là "phước ông bà cha mẹ" để lại; kế đó 
là nếu tôi biết nghe lời người tiền bối thì chẳng nói chi, vì cứ thế mà làm. Nhưng nếu tôi 
muốn thử một loại phân bón mới mà ít hôm sau thấy lá trở vàng, thiếu sinh khí, chắn 
chắn tôi phải ngưng ngay, không thì chậu hoa Lan của tôi sẽ chết tiệt! Còn nếu thấy nó 



càng ngày càng tươi tốt, thì có phải là "đường ta, ta cứ đi" hay chăng?  Bạn có bao giờ 
tĩnh tâm và suy nghĩ để biết những khổ tâm, nỗi lo âu của mình từ đâu đến không? 
Điều này Tử-Vi chẳng bao giờ - hay ít khi đề cập một cách thật tỉ mỉ, rõ rệt, chỉ úp mở 
để tùy vào cơ duyên của từng người, nhưng tôi dám bảo đảm với bạn là trong bất cứ 
một lá số nào, đâu đó cũng đã "bỏ nhỏ" vài câu nhắc nhở chúng ta cẩn thận, nên để ý 
đến. 
 

IV. 

Sau hơn ba thập niên không đụng tới hai quyển Kinh Dịch và Tử-Vi, tôi không nghĩ rằng 
mình đã thiếu sót những gì trọng đại trong đời, mà đôi khi có những cái không nên 
hoặc không cần biết đến vẫn hay hơn. Ngoài ra, tôi vẫn thường nói với các em và cả 
con của mình   rằng, nên luôn có cái nhìn xa hơn là những sự kiện đã và đang xẩy ra; 
chẳng hạn như đừng quá thiển cận nghĩ rằng cái lá số tử-vi của mình ngày càng đúng 
thì chắc những gì tiên đoán về sau này sẽ hoàn toàn sẽ đúng như thế, hoặc thực tế 
hơn chẳng hạn như là chuyện về cái gọi là Obamacare - mà người ta đã từng hô hào, 
tuyên truyền là để giúp người nghèo, bảo vệ tài sản của những người mang bệnh hiểm 
nghèo, v.v...Thoạt tiên ai cũng thấy đó quả là một đạo luật rất là nhân đạo, nhưng nếu 
nghĩ xa hơn chút nữa - từ ngày lập quốc đến giờ đã hơn 300 năm, nước Mỹ chưa hề có 
một thứ đạo-luật "nhân đạo" này; nếu một nước thật "vô nhân đạo" như thế,  đáng lẽ 
đã phải bị trừng phạt, hay gặp nhiều tai ương, khốn khổ từ lâu, đâu thể nào cứ mãi hầu 
như gặp nhiều thịnh vượng, tiến bộ và làm bá chủ thế giới? Chẳng lẽ thượng đế hay 
ông trời không có mắt?  hay câu "ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ" đã không đúng? 

 

Người Việt chúng ta đã một lần nghe theo và tin vào cái chủ-thuyết đầy sự "công bình 
và nhân đạo" mà vì không có cái nhìn từ xa, hay có thể cái lá số tử-vi của nước Việt đã 
được định như thế? Mà làm thế nào để chấm Tử-Vi, để biết định mệnh của một nước - 
hay nói đúng hơn là cho một dân tộc?   Có phải lá số tử-vi của mỗi người dân gom lại 
sẽ là số mệnh của một quốc gia ? Theo lời sách Kinh Thánh đã nói khi dân Do Thái thay 
vì chỉ biết tôn thờ vào thượng đế, họ muốn lập lên một vị vua để cai trị họ (do đó có lẽ 
thành câu "Ý dân là Ý trời"), rốt cục sau này dân Do Thái đã phải lưu vong tứ xứ hơn 
ngàn năm. Tử-Vi của mình có tốt đến đâu cũng phải chịu ảnh hưởng, lệ thuộc vào số 
mệnh của đám đông, bởi thế cho nên nếu muốn nghiên cứu về tử-vi, hay muốn chấm 
lá số cho mình hoặc cho người - phải biết cộng thêm vào cái nhìn tổng quát, xa hơn là 
những cái trong sách vở, tin tức báo chí hay người khác đã nói, và phải luôn luôn biết 
tìm những góc cạnh khác để kiểm chứng những cái kết quả, thành quả mà mình mới 
gom góp, mới đạt được. 



 

Ngày xưa đời vua Bao-Hy cai trị thiên-hạ đã (dùng bát quái) xem khí , tượng ở trên trời 
. Cúi xuống nhìn mầu sắc của đất, của chim muông, động vật – gần thì nhìn ở thân 
mình, xa thì lấy mọi vật làm tang chứng để biết ý trời. Mưa nhiều gây lụt lội là điềm báo 
là vua (nhà cầm quyền) cuồng loạn, nắng nhiều đến hạn hán là vua có nhiều việc bất 
phi pháp; lười biếng thì nhiệt độ & thời tiết nóng nhiều, còn tư tưởng mờ ám thì nhiều 
gió, hành động gấp rút, vội vã thì lạnh, thường bão tuyết, v,v…  

Trước đây con người phải trải qua trăm năm hay lâu hơn mới xẩy ra những vụ thiên tai 
như động đất, cuồng phong, sóng thần, bão tố… để hủy diệt cả vạn người. Bây giờ thì 
hầu như không tới một thập niên đã xẩy ra 6 biến cố lớn nhất lịch sử nhân loại : sóng 
thần bên Thái Lan (2004), bão Katrina (2005), động đất 7.0 ở Haiti (2010); động đất & 
sóng thần bên Nhật (2011), Bão Sandy (2012), và mới đây bên Phi Luật Tân (2013) - 
mà năm 2013 vẫn chưa chấm dứt.  Bạn nghĩ sao về những chuyện mới vừa xẩy ra đã 
có hoặc sẽ có liên quan gì đến bạn, đến cái lá số Tử-Vi của bạn? 

 

Riêng tôi, nếu cái lá số tử-vi của mình toàn gặp chuyện may - đó cũng chưa hẳn là 
đúng, mà còn phải đợi đến giây phút cuối đời mới biết. Còn nếu như lá số của mình 
toàn chuyện xui, hoặc có khi bị đoán trật lất mà làm sao để kiểm chứng? không kiểm 
chứng để biết có phải mình số con rệp, bạn sẽ chán đời không thiết sống ư? Trên cõi 
đời này cái gì cũng như con dao hai lưỡi, biết dùng thì tốt cho mình, không biết dùng 
thì sẽ thiệt vào thân. Tử-Vi cũng chẳng thoát khỏi cái quy luật, định luật này - thành 
thử câu hỏi kế tiếp sẽ là: Thế thì mình nên tin vào đâu và vào ai?  Bạn nghĩ xem, trên 
cõi đời và trong vũ trụ này, điều gì đã và mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi hoặc biến 
mất? Câu hỏi cũng là câu trả lời đấy các bạn. 

HẾT 

SVT 11/2013 

 

 

 

 

 



 

 


