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ÔNG PHÚC DỤ 

 

Sinh năm 1943 tại huyện Nhân Đài tỉnh Gia Nghĩa 

Đài Loan, tốt nghiệp trường cảnh sát, là nhân viên cảnh sát, 

sau đó tốt nghiệp trường cảnh sát Trung ương (Cảnh đại), 

là điều tra viên hình sự 

 

 Năm 1992 được Tự cường quốc tế sư tử hội khen 

ngợi 
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 Năm 1993 được chọn làm công chức hành chính 

viện điển hình  

 

 Năm 1994 được làm cảnh sát điển hình toàn quốc 

 

 Năm 1999 được bổ nhiệm phó tổ trưởng hình sự, tự 

nguyện xin nghỉ hưu sớm 

 

 Chuyên nghiên cứu ngũ thuật y, tướng, Mệnh, bốc 

hơn mười năm, am hiểu đẩu số diễn dịch vận dụng với hình 

án và đột phá trinh sát. 

 

Hiện chủ trì trung tâm Hoành nhiên lưu sinh linh trị 

bản, cũng dạy và viết sách đẩu số, kiêm chữa bệnh từ thiện 
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Lời nói đầu 

 

 Thiên nhiên vũ trụ lấy "Tượng" Thái Cực Đồ. Thái 

Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ 

Tượng diễn bát quái. Thiên nhiên thai nghén vạn vật, vạn 

vật đều quy về Thái Cực. Nhân "Tượng" – tiểu Thái Cực, 

người có âm dương, âm dương phân nam nữ, nam nữ giao 

hợp mà sinh sôi không ngừng, sinh sôi không ngừng mà có 

muôn màu. Âm dương chủ chính phản, nội ngoại, cao thấp, 

dài ngắn, chủ tớ, cương nhu, đen trắng. Muôn màu người, 

có người tốt người xấu, chính phái phản diện, phái hổ báo 

phái chủ hòa, chủ thống chủ độc. Cho nên "Biết" người, có 

khẩu thị tâm phi, có tự đại và tự ti, có nhả nhớt có nghiêm 

túc. Mà "Nhận" sự, có tán thành có phản đối, có tin tưởng 

có không tin. Do đó người nhất định phải biết Mệnh, hiểu 

số mệnh thì con người mới có định kiến, mới không bị 

người khác đùa bỡn, mới không hàm hồ vượt quá năng lực 

của bản thân, cũng mới không bị người khác thổi lên trời 

làm cho mê hoặc mà mù quáng. 

 

 Bất luận kẻ nào chỉ cần hiểu số mệnh con người, đều 

có thể tự ý thức được. Bản thân thuộc hậu thiên, hiểu số 

mệnh chính là mệnh tiên thiên, ta tuyệt không có khả năng 

thao túng tiên thiên. Hậu thiên, chính là có cũng được mà 

không có cũng không sao, có thể cần phải cũng có thể 

không cần, ta đương nhiên có thể thao túng. Ta có thể thao 

túng chính là tiến thoái, tất cả cát hung họa phúc đều ở việc 

có biết tiến thoái hay không. Còn như phú quý chính là 

thuộc tiên thiên, chỉ cần làm hết sức mình và nghe thiên 

mệnh. Ngũ thuật tuyệt không phải chỉ có duy nhất y là có 
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nghiệm chứng khoa học, Mệnh học cũng không phải là thứ 

để người không tin phê bình giang hồ sĩ thuật. 

 

 Ngũ thuật học chính là kết tinh trí tuệ của cổ nhân, 

chỉ vì một chút dân đen bất tranh khí, dưới chiêu bài làm 

công cụ mưu Tài mà bị người mượn cớ công kích. Học 

thuật vô tội, người chớ vì thế mà tạo nghiệp. Người theo 

ngũ thuật, cần biết cát hung họa phúc mà tiến thoái, cái gọi 

là tiết lộ hay không tiết lộ Thiên Cơ, cần xem ngươi có tuân 

thủ khẩu đức hay không? Phải chăng có vi phạm lương 

tâm? 

 

 Người không tự tư, thiên thù địa diệt! Người người 

ái tài, đương nhiên, nhưng cần có đạo! Người người yêu 

danh, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cần bằng thực 

lực của mình. Người người thích chưng diện, đương nhiên, 

nhưng không nên quên tự nhiên chính là đẹp. Tự nhiên 

chính là định luật của vũ trụ, chính là về với Thái Cực. Thái 

Cực "Tượng" viên mãn, "tượng" âm dương vậy, cho nên 

trong viên mãn nhất định phải có âm dương bổ sung, để 

cầu cân bằng mà trí trung hòa. 

 

 Thiên tai là tiên thiên, thuộc định số. Vũ trụ vận 

chuyển sinh ra phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch ngũ hành 

cân bằng trong tự nhiên, hiện tượng cân bằng là tiên thiên. 

Nhân họa là hậu thiên, hậu thiên không thuộc định số. 

Người mưu toan thắng trời, kia là vô tri và cuồng ngạo. 

Nhân loại kiệt trí phát triển khoa học, nghiên cứu phát 

minh khí cụ, truy cầu tốc thành, truy cầu hưởng thụ, cực 

điểm phá hư Ngũ Hành sinh thái, khoa học kỹ thuật ngược 
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lại cuối cùng thành rác rưởi. Thủy tai, hoả hoạn, núi lở, tai 

nạn xe cộ, bẩn thỉu dơ dáy, ô nhiễm, phạm tội, đều là hiện 

tượng mất cân bằng, đây đều là hậu thiên nhân họa tạo 

thành. Người Đài Loan nghiệp chướng như thế, cần chuẩn 

bị tùy thời hóa thành bụi đất, trở về Thái Cực. 

 

 Ngũ thuật tuyệt không phải mê tín, cũng không phải 

huyền học, càng không thể dưới chiêu bài quỷ thần để mê 

hoặc người, để tránh tăng thêm nghiệp chướng. Học tập 

mệnh lý giống như học tập y lý, không nên coi học mệnh 

lý là bất nhập lưu. Mệnh lý học, là một trong tam giáo, 

thuộc "Đạo" học. Học đạo cần nhờ trí tuệ không phải dựa 

vào thông minh, cửu lưu cũng là nhất lưu, "Cửu" dùng 

trong Hà Đồ, Lạc Thư. Vũ trụ vạn vật duyên sinh duyên 

diệt? Đều tại trong Hà Đồ. Người đang đắc ý không tin tà, 

người dương dương tự đắc cũng không tin tà, kỳ thật tâm 

lý của bọn họ cũng đều có "Quỷ" - không phải sao? Những 

nhân vật chính trị luôn chế nhạo công kích người khác mê 

tín nhưng khi tuyển cử kiểu gì cũng sẽ không hẹn mà cùng 

tại một lành để đăng ký, cũng sẽ "vụng trộm" mời một ít 

nhân sĩ trong giới mệnh lý xem chọn đất để đặt tổng bộ 

tranh cử. Đám quan chức chính phủ cũng sẽ chọn ngày 

khánh thành bất động sản, lại có thể tham gia pháp hội, tố 

pháp sự, dâng hương, tuyên thệ, rửa tội, nghênh Phật, khắp 

nơi không đều là mê tín? Người vừa được ý, liền bày tư 

thái, kiểu gì cũng sẽ quên ta là ai? Công năng chính diện 

của Mệnh lý học, có thể hiệp trợ mọi người, dò xét quỹ tích 

tâm linh tiên thiên, chỉ điểm nắm chắc hậu thiên tiến thoái, 

để tránh hung khu cát, hoặc vận dụng trong công tác của 

bản thân, tham khảo trợ giúp sự nghiệp phát triển. 
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Tự 

 

 Ta xuất sinh trong gia đình nông thôn nghèo khó ở 

thôn Nghĩa Trúc huyện Gia Nghĩa, có năm anh em, thân là 

anh cả, từ bé đã cố làm việc để giúp đỡ bố mẹ, bỏ qua đại 

học, đầu nhập trường cảnh sát, tốt nghiệp thực tập mãn 

khoá, được triệu tập phục vụ trong hải quân lục chiến ba 

năm, xuất ngũ phục chức, từ cơ sở nhất làm lên, thi lại 

trường cảnh sát, cùng nhau đi tới, theo trinh thám xử lý vô 

số hình án mà trưởng thành, trong lúc tích lũy trí tuệ, cảm 

thụ giới cảnh sát từ dương uy biến dương nuy bi phẫn, nhìn 

hết thăng quan dựa vào hậu thuẫn, kiếm tiền dựa vào làm 

loạn, truyền thông bóp méo chân lý, thanh quan tại sân 

khấu kịch nhân gian muôn màu, trải nghiệm nhân gian lạnh 

ái, lạnh xem đen trắng tăng giảm, chính thương móc ngoặc, 

xã hội mất trật tự, nam nhân liệt dương, nữ nhân lạc điệu. 

Quan viên thượng tầng xã hội, ngươi lừa ta gạt, như con 

rối, trăm họ ở tầng dưới xã hội, tựa như tâm đều cho chó 

ăn, khắp nơi sinh tử một đường, làm cho người chẳng thể 

từ bi hay buồn bã, càng làm cho người ta không hiểu được 

sinh trưởng ở cái đảo mỹ lệ được ca tụng là tự do dân chủ 

này là tốt số hay là xấu vận! Ta sinh ra ở Đài Loan chính 

là Mệnh, nhà ta sinh trưởng chính là Mệnh, ta là nam nhân 

chính là Mệnh, ta xin về hưu sớm trước năm năm, sở dĩ tự 

nguyện về hưu sớm chính là ta hiểu số mệnh con người. Ta 

biết mệnh cách của chính mình là "Cung Quan lộc tọa Lộc 

Tồn, Kình Đà giáp Quan lộc, cung Nô bộc hóa Kỵ xung 

Quan lộc, mà Quan lộc hóa Kỵ nhập bản Mệnh". Hiện nay 

hành vận của ta là "Cung Mệnh đại hạn Kỵ xung cung 

Quan lộc bản Mệnh", cung Quan lộc bản Mệnh bị xung, 
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đồng đạo hiểu mệnh lý nói còn có thể hỗn sao? Đương 

nhiên có thể hỗn, nhưng mà người có lý tưởng sẽ rất thống 

khổ. Cho nên khi ta xin về hưu viết báo cáo kiểu này "Tuy 

tự nhận kinh nghiệm phong phú, sức khỏe tốt, nhưng xem 

kỹ nội quy ngoại cảnh, kinh nghiệm khó chống đỡ được 

học lịch, anh hùng chung quy xuất thiếu niên. Gần đây học 

phật phụng đạo, cạn nghiên mệnh lý, đốn ngộ nhân sinh vô 

thường, các phụ thiên mệnh, sáng sớm mộng tỉnh, không 

bằng trở lại, nguyện đem những năm còn lại lưu cho chính 

mình, tiếu ngạo loại sân khấu khác, huy sái phàm bụi!". Có 

vài hảo hữu đồng sự cảm thấy kinh ngạc nhắc nhở ta "Xã 

hội rất hiện thực, sau khi về hưu ngươi sẽ cảm thụ đối đãi 

ân tình khác biệt với khi tại chức".  

 

Ta trả lời: "Ta đã quyết định từ trước khi tỉnh dậy 

chuẩn bị đi làm, cũng không phải là nửa đêm tỉnh mộng 

giật mình nói mơ, ta mệt mỏi việc xem sắc mặt người khác 

sống qua ngày. Cảnh sát đã từ rất lâu không còn có tôn 

nghiêm và địa vị trong xã hội, ta nỗ lực và nỗ lực, nhiều 

lần phá đại án, nhiều lần bắt trọng phạm, được chọn là công 

chức điển hình và cảnh sát điển hình, cũng chỉ là ba phút 

hư lạc vỗ tay, ta không còn cần khom lưng vì năm đấu gạo, 

ta muốn sống cho bản thân mình". Có chút trưởng quan nói 

với ta: "Cảnh sát hình sự già dặn kinh nghiệm như cậu mà 

về hưu ở tuổi này thì thật sự là tổn thất cho quốc gia và xã 

hội". Ta cười to nói: "Ta không có chứng tự luyến, cũng 

không có chứng si ngốc, ta đã biết trong số mệnh mình 

cũng không phải là loại được cấp trên thưởng thức, đồng 

thời cũng là cách cục hận đời, dù thăng quan cũng sẽ chỉ là 

tham mưu cơ yếu hoặc tổ trưởng mà thôi, cho nên ta không 
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hi vọng xa vời thăng quan, càng không quyến luyến chức 

vị". Nhưng không nên hiểu lầm con người hiểu số mệnh 

chính là nhận mệnh, con người hiểu số mệnh biết được như 

thế nào nắm chắc tiến thoái, đã biết thoái, đương nhiên 

cũng biết chỗ nào tiến, bởi vì ta cũng rõ ràng Kỵ đại Mệnh 

xung Quan gốc, mà "Lộc Quyền nhập Phúc gốc chiếu Tài 

gốc, là đại Tật của đại hạn chiếu đại Phụ, Khoa nhập Điền 

gốc chiếu Tử gốc, là đại Tài chiếu đại Phúc", do đó dứt 

khoát giao nộp súng ống, giải giáp về với đạo, chuyên tâm 

nghiên cứu mệnh lý, dạy học, dẫn dắt quan niệm mệnh lý, 

và kết duyên với đạo chẳng qua là chuyển đổi một kiểu 

phục vụ xã hội khác mà thôi. 

 

Vì kiếp số hơn mười năm trước bị một trận bệnh 

nặng, châm cứu khỏi bệnh mất ngủ, vì hiếu kì mà nghiên 

cứu, đột phá bình cảnh "Tý Ngọ lưu chú", "Linh quy Bát 

Pháp" về châm cứu mà bắt đầu tiếp xúc Tử bình bát tự, quẻ 

Dịch, Dương trạch, Đẩu số. Nhưng ở phương diện đẩu số 

từ đầu đến cuối quấn đầy tinh tính và cách cục, luôn bị mê 

hoặc bởi hàng đống tinh diệu mà không biết mở miệng như 

thế nào. Cũng là tế hội nhân duyên, năm dân quốc bảy 

mươi lăm vì điều tra và giải quyết vụ án Tử Dương ân sư 

bị ăn trộm mất ấn bản, may mắn đi theo ân sư là chưởng 

môn đời thứ ba mươi bảy Khâm Thiên Vô Cực Môn, đệ tử 

nhập thất của Đại dịch nguyên chính tông đời thứ hai, học 

tập Tử Vi Đấu Sổ phi tinh bí nghi và tính danh số lý triết 

học, cuối cùng giống như khai quang điểm mắt, Phật quang 

xâu đỉnh, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bỗng nhiên hiểu 

ra, nguyên lai chỉ cần giải Mệnh Bàn lý lẽ pháp tắc, quan 

hệ hành vận cung vị, Tứ hóa tinh túy và tinh diệu, một lá 
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số hoàn toàn chính xác có thể biết người trong nháy mắt. 

Mười mấy năm qua vì quan hệ công tác, sưu tập vô số lá 

số của hình án tội phạm, người gia hại, người bị hại và 

trưởng quan đồng nghiệp thăng thiên để nghiệm chứng, 

nhất là vận dụng với tình tiết vụ án, dò hỏi tâm lý nghi 

phạm mà đột phá, tích lũy vô số tâm đắc, biết rõ bình cảnh 

và nhu cầu của người học tập Tử Vi Đấu Sổ, cho nên sau 

khi về hưu bắt đầu chỉnh lý tư liệu trong tay, làm giáo trình 

giảng bài và viết sách cho độc giả có duyên. 

 

Tội trình trong cuộc sống không ngoài có ba loại 

chứng bệnh tức thể bệnh, tình bệnh và tài bệnh. Thể bệnh 

là chủ an nguy của thân thể ta; tình bệnh bao gồm tình phụ 

tử, tình mẫu nữ, tình phu thê, tình nam nữ, tình bạn bè, tình 

anh em; Tài bệnh bao gồm những thứ không yên về tài vật, 

đầu tư, sự nghiệp, công việc. Ba loại chứng bệnh này cũng 

chính là được mất "Phúc, Lộc, Thọ" trong thế tục, trong 

một lá số lại khắp nơi hiển lộ huyền cơ. Người tin tưởng 

chỉ cần chân chính học được phương pháp diễn dịch đẩu 

số, không chỉ có thể bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể 

rộng kết thiện duyên. 

 

Quyển sách này chia làm hai phần, phần thứ nhất là 

ta tham dự điều tra và giải quyết nhiều sự kiện án mạng 

trọng đại oanh động xã hội, vận dụng đẩu số phân tích tình 

tiết vụ án, dò xét lá số người trong cuộc diễn dịch ghi lại 

sự thật, phần thứ hai là nói về tâm pháp an lá số và lý niệm 

cơ bản phi tinh Tứ hóa diễn dịch. Đối với những người học 

tập đẩu số đã lâu mà vẫn đoán không chuẩn, cuốn sách này 

tất để ngươi có kinh hỉ "như nhặt được chí bảo". Đương 
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nhiên ta vẫn sẽ tiếp tục chỉnh lý các lá số đã nghiệm chứng 

từ các cuộc điều tra và giải quyết hình án nhiều năm qua, 

cũng đem phương pháp giải bàn phân tích Dụng thần, làm 

thế nào vận dụng với công việc thường ngày viết thành 

sách, chỉ mong người cùng sở thích "nghiền ngẫm" lại 

cùng nghiền ngẫm. 
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Dẫn Đạo 

 

 Người hiện đại cần học Tử Vi Đẩu Số luận Mệnh 

 

 Người Đài Loan hiện đại nhìn đều rất tốt số, phương 

diện vật chất sung túc, có thể nói rất xa hoa mà không biết 

tiếc phúc. Bởi vì quá thuận tiện, quá mức hưởng thụ, mà 

tích lũy thành một loại "Vô tri" tốt còn muốn càng tốt hơn, 

tham không oán, vĩnh viễn không thỏa mãn. Một người 

không biết đủ tham không oán, dần dà, ân tình tùy theo đó 

mà trở nên lạnh lùng, tình người lạnh lùng, nhẹ thì ảnh 

hưởng cảm xúc, nặng thì ảnh hưởng giữa người và người 

lẫn nhau tất nhiên sẽ phát sinh vấn đề. Tình người tự có thể 

ảnh hưởng giữa người và người, giữa người và người ảnh 

hưởng lẫn nhau, như là bố mẹ, anh em, chị em, con cháu, 

vợ chồng, bạn bè, trưởng quan thuộc hạ, đồng hành đồng 

nghiệp các loại, một khi sinh ra vấn đề sẽ mất đi tin tưởng 

lẫn nhau, liền dẫn phát hiếu và bất hiếu giữa các thế hệ, 

yêu và không yêu ly hôn, trung và bất trung công kích, thị 

thị phi phi, chém chém giết giết án mạng, khiến cho xã hội 

chướng khí ngày càng mù mịt. Như thế như vậy, mọi người 

không nhưng không kiểm điểm bản thân, không biết mình 

mất khống chế cảm xúc tự tạo nghiệt, lại luôn một mực 

chửi mắng quan viên chính phủ, quan viên chính phủ xui 

xẻo nhất toàn Đài Loan chính là "Cảnh sát". Ta đã từng xui 

xẻo ba mươi lăm năm, hiện tại cuối cùng thoát ly khổ hải, 

tuy nhiên trong ba mươi lăm năm tuế nguyệt là tinh hoa cả 

đời, điều tra và giải quyết không ít hình án lớn nhỏ, công 

đức an lương trừ bạo, cũng coi là trả sạch nghiệp chướng 

mấy đời. Bởi vì mười mấy năm qua lợi dụng lúc rảnh 
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nghiên cứu mệnh lý, tiếp xúc và nghiệm chứng phát hiện, 

cổ nhân lưu truyền lại ngũ thuật thật ra là chí bảo vô thượng 

tạo phúc cho nhân loại, là tập kết trí tuệ chí cao Vô Tự 

Thiên Thư. Nhưng mà bởi vì "Người" tự cho mình siêu 

phàm, sùng dương vô trí, mưu tài tham niệm, vui đùa túng 

dục các loại cảm xúc, khiến ngũ thuật mệnh lý học trở 

thành trò lừa gạt "Mê tín" bất nhập lưu, thật làm cho người 

luận mệnh lý niệm như ta làm sao chịu nổi! 

 

 Vật chất hữu hình dư dả, hưởng thụ vô độ, tất nhiên 

sẽ mất đi lực lượng tinh thần vô hình, tâm linh trở nên trống 

rỗng, đây là đạo lý Thái Cực Lưỡng Nghi âm dương tăng 

giảm. Nếu mọi người đều có thể triệt để hiểu rõ bản thân 

mình, lúc nào cũng ước thúc tâm tình của mình, kiểm điểm 

lời nói cử chỉ của mình, rất nhiều bi kịch bất hạnh xã hội 

sẽ không phát sinh. Cần chính mình hiểu rõ nhân cách của 

mình thì mượn nhờ mệnh lý học bát tự Ngũ Hành hỉ kỵ 

hoặc Tử Vi Đẩu Số Lá số Tứ hóa diễn dịch, tất có thể liếc 

qua thấy ngay, đây là góc nhìn của cá nhân. Cũng do đó 

người hiện đại nếu người người đều học mệnh lý diễn dịch, 

chẳng những sẽ không bị lừa gạt tổn tài, càng có thể nắm 

giữ tiến thoái và phương hướng xu cát tị hung, lợi mình 

giúp người. Nhất là nhân viên công vụ, ngươi có thể đoán 

được sự tình sắp phát sinh để phòng ngừa, tra rõ nhân quả 

sự tình đã phát sinh để xử lý, hoặc đạo tác hợp tự xử thích 

hợp. Ta thường nói thẳng với người hỏi Mệnh: "Ngươi chỉ 

luôn trách người khác không thể thay đổi, ngươi có thể đầu 

tiên cải biến chính mình sao?" Rồi sau đó ta sẽ phân tích 

nhân cách của họ, vấn đề đặc trưng, tình trạng vận hạn, đề 

nghị phương pháp người khác xử lý hoặc tự xử. Còn nếu 



 

 
16 

họ không thể tiếp nhận đề nghị của ta, thì hãy tự xem tạo 

hóa của họ đi. 

 

 Mệnh lý có thể xem xét để biết tiên thiên, đã biết 

tiên thiên, hậu thiên vẫn là cần dựa vào tu vi bản thân, 

nhưng ngược lại nếu không biết tiên thiên sẽ không thể biết 

làm sao phù hợp với đạo". Nếu là người làm ăn, khi học 

xong luận mệnh lý thì đối với việc vận hành công ty, quản 

lý điều hành nhân viên có thể chắc chắn nắm giữ và lựa 

chọn, công dụng của việc học mệnh lý là như thế. Người 

không học cũng không nên bài xích. 

 

 Hiện nay có quá nhiều người, đặc biệt là giai tầng an 

ổn đang đi làm muốn học mệnh lý, nhất là Tử Vi Đấu Sổ. 

Bởi vì Tử Vi Đấu Sổ chỉ cần mua sách để xem là sẽ có thể 

an lá số, cũng có thể dựa vào tinh tính để giải thích. Nhưng 

mà nói không kịp nghĩa, nói gì không hiểu, giống như mặc 

áo len bị ngứa. Muốn tìm người để học cũng không biết 

lão sư nào là tốt? Học phí nhiều ít? Lại cân nhắc bỏ ra học 

phí như thế không biết có thể học được hay không? Ở chỗ 

này ta không ngại nói cho ngươi, cái tình thầy trò này là kỳ 

ngộ và duyên phận. Tốt nghiệp trung học chỉ mất mười 

năm là có thể thành bác sĩ, nhưng tương tự bỏ ra mười năm 

học đẩu số mệnh lý có khi vẫn chỉ là trình độ gà mờ. 

 

 Có quá nhiều người học đẩu số, mua một đống sách, 

Nhất thôi huyền vi luận, Cốt tủy phú, Hình tính phú, Nữ 

Mệnh phú, Thái vi phú, Ngọc chiêm phát vi luận, Chuẩn 

thằng luận các loại cổ văn phú, chờ đến khi thuộc lòng cái 

đống sách đó thì đem hứng thú đã mất hơn phân nửa, huống 
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chi cổ văn phú đối với luận thuật tinh tính lại có quá nhiều 

khác biệt, khiến người mới học khó mà lấy hay bỏ. Có một 

số người thậm chí cũng bái sư học tập, nhưng vẫn không 

dám mở miệng luận Mệnh, có mở miệng ra cũng thường 

thường mập mờ không rõ ràng. An một lá số phải tốn nửa 

giờ, còn phải dở sách mà tra, thậm chí không có máy tính 

thì nói chung là tèo, thật sự là quá chán. Ta yêu cầu đối với 

học sinh là an một lá số không quá 5 phút và cũng không 

được giở sách. Một lá số chỉ cần hai mươi chín tinh diệu, 

nhiều nhất ba mươi mốt khỏa tinh là đủ để đoán cát hung, 

luận tiến thoái. 

 

 Đầy bàn tinh diệu cũng chẳng đại biểu cho học vấn, 

ngược lại khiến người ta hoa mắt loạn thần. Đương nhiên, 

ta sẽ nói cho học sinh quyết khiếu. Ta cũng nói cho học 

sinh có thể học được cái gì? Không có ngươi học không 

được đến đạo lý. Học không được có năm loại nguyên nhân 

 

(một) ngươi cũng là giải thích luẩn quẩn lạc cung 

tinh tính, không hiểu góc độ luận sự. 

 

 (hai) ngươi không hiểu các cấp lá số trùng điệp rủ 

xuống tượng và lấy tượng.  

 

(ba) ngươi không biết phương pháp hóa tinh xem 

"Khí" và tinh diệu xem "Tính".  

 

(bốn) ngươi không biết phi tinh kỳ phổ và Dụng 

thần.  
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(năm) ngươi bắt không chuẩn thể dụng.  

 

Chỉ cần ngươi hiểu được những nguyên tắc căn bản 

này, là có thể nhẹ nhõm lấy các cung vị Tứ hóa phi bố 

xuyên qua lá số để xem hiểu tượng thật giả, chuyển hóa 

đồng loại dị loại mà định cát hung, làm ra phán đoán và đề 

nghị chính xác. 

 

 Học được cũng phải có tam đại văn kiện quan trọng,  

 

(một) Về tâm lý cần tôn trọng bản thân mệnh lý học, 

phải có tự tin không sợ người khác cười.  

 

(hai) Phải có duyên gặp được lão sư có thể đánh 

thông hai mạch Nhâm Đốc, có thể giải đáp bình cảnh mà 

ngươi nghi ngờ.  

 

(ba) Đầu tiên cần tự diễn luyện thuần thục chính lá 

số của mình, tiến tới diễn toán bạn thân, đồng sự, đồng học, 

khách hàng. Như là bác sĩ ngoại khoa tìm cơ hội phẫu thuật 

đối với bệnh nhân, luyện thành kỹ thuật tốt. 
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Chương I: Ai giết giáo sư Lý Nhã Bình của trường 

Khải Trí  

 

 Vụ án phát sinh vào ngày chín tháng bảy năm dân 

quốc bảy mươi chín, là ngày mười bảy tháng năm năm 

canh ngọ âm lịch nhuận. (Lấy nguyên tắc an lá số mười sáu 

ngày về sau là tháng sáu, cho nên ngày mười bảy lấy tháng 

sáu luận). Nơi phát sinh là công viên trong huyện, thời gian 

phá được án là 5h15 chiều ngày ba tháng chín năm cùng 

năm, chính là mười lăm tháng bảy âm lịch. Thời gian tìm 

thấy thi thể người bị hại là giờ Mùi ngày mười sáu tháng 

bảy âm lịch, địa điểm chôn thi là thôn Tân Bộ huyện Tân 

Trúc ở một con đường núi bên cạnh ruộng dốc. 

 

 Nghi phạm là Lâm Nhân Đài, nam, sinh giờ Tý ngày 

mười bốn tháng mười một năm Giáp Ngọ. Không nghề 

nghiệp, đào binh, có tiền án lừa đảo. Người bị hại là Lý 

Nhã Bình, nữ, 43 tuổi năm dân quốc bốn mươi năm, sinh 

giờ Thìn ngày hai mươi bốn tháng năm năm Tân Mão, là 

giáo sư trường Khải Trí, có hai con trai. 

 

 Ngày hai mươi lăm tháng tám năm dân quốc bảy 

mươi chín chồng của người bị hại Lý lão sư là Trác Nhất 

Minh thông qua huấn luyện viên Hoàng ở đại học cảnh sát 

(nguyên là trường cảnh sát trung ương) đến gặp ta lúc đó 

đang nhậm chức tình cảnh sát trinh thám cục hình sự để 

báo án: Vợ anh ta mất tích vào ngày 9 tháng 7, buổi sáng 

ngày mười một tháng đã báo án tại đồn công an nơi đó, 

cũng hoài nghi bị khách trọ mưu tài mà sát hại tính mệnh, 
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cung cấp manh mối cho cảnh sát, kiểm sát trưởng Trần 

Thụy Nghiêu ký lệnh bắt giữ điều tra kẻ hiềm nghi là Lâm 

Nhân Đài. Lúc đó có mời tổ điều tra Bắc khu hiến binh, 

thuê tư nhân Trưng Tín xã tham dự điều tra, tổ chức họp 

báo, cũng thông qua đại biểu Dân ý địa phương và các quan 

chức khác tạo áp lực với cảnh sát nơi đó, thậm chí đăng 

báo, treo thưởng một trăm vạn nguyên tìm kiếm manh mối, 

trải qua nửa tháng hao hết tâm lực xin giúp đỡ từ các nơi 

nhưng kiểm, cảnh, hiến đều thúc thủ vô sách, không thể 

nào đột phá tình tiết vụ án, nghi phạm liều chết phủ nhận, 

mà thời gian tạm giam theo pháp định là hai tháng cũng 

sắp hết, cảnh sát quản hạt chẳng những không coi trọng 

manh mối được cung cấp mà tiến hành kiểm chứng, lại còn 

hoài nghi động cơ báo án, nên người này bất đắc dĩ và quá 

phẫn nộ. Cố sức nhờ bạn bè là Hoàng giáo quan đưa đến 

gặp ta thỉnh cầu cục hình sự hiệp trợ điều tra và giải quyết. 

 

 Chồng của người bị hại có mơ hồ giải trình trong thư 

như sau: 

 

 Ngày hai mươi tháng sáu năm bảy mươi chín có 

đăng quảng cáo cho thuê phòng ở tầng 1, 6h20 ngày một 

tháng bảy có người tự xưng là Lâm Nhân Đài gọi điện đến 

hỏi thuê phòng, ta dẫn hắn lên tầng 5, vì anh ta nói là cần 

ể rửa ảnh nên thuê tầng 1 làm phòng tối nhưng cũng sẽ 

không treo biển, không mở cửa tiệm, đồng thời cũng đừng 

nói với người khác là anh ta thuê phòng này. Song phương 

đồng ý, Lâm mỗ giao một tháng tiền thuê nhà và một tháng 

tiền thế chấp, Lâm cũng nói tháng thứ hai sẽ chuyển hai 

tháng tiền thế chấp. Song phương ký kết thì Lâm mỗ mới 
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đầu không muốn đưa thẻ căn cước, vì ta kiên trì mới đưa 

ra để đăng ký. Hợp đồng thuê vốn nên có dấu của song 

phương nhưng Lâm mỗ nói anh ta trả tiền chẳng cần dấu 

má gì hết. 7 pm Lâm mỗ rời đi đến tận ngày chín tháng bảy 

là ngày vụ án phát sinh thì cũng chỉ chuyển đến hai ba cái 

bàn với mấy cái ghế. 

 

 Vụ án phát sinh khoảng chừng mười ngày, thì có 

một vị là Ngụy tiên sinh đến hỏi mua tầng một, đúng lúc 

đó trùng hợp là ta ở nhà, cho nên biết được Ngụy tiên sinh 

là được công ty môi giới Trường vinh giới thiệu, ta gọi đến 

công ty Trường vinh hỏi thì được biết ngày mồng bốn 

tháng bảy Lâm mỗ báo với Trường vinh là có căn nhà 

thuộc sở hữu của vợ ở đó cần bán với giá hai trăm vạn 

nguyên, nhưng cần đối phương đầu tiên giao một trăm vạn 

nguyên tiền mặt. 

 

 7h20 ngày bốn tháng bảy năm bảy mươi chín, Lâm 

mỗ lần thứ hai tới nhà của ta nói chuyện với vợ chồng ta là 

ông chủ công ty ra giá hai thiên vạn nguyên để mua cả tòa 

nhà, cũng hỏi chúng ta cả nhà bốn người sinh hoạt thường 

ngày thế nào, con cái học ở trường nào lớp mấy thời gian 

ra sao, lúc đó ta và vợ cũng chỉ cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. 

9h30 ngày bảy tháng bảy Lâm mỗ lần thứ ba đến chỗ ta ở, 

vì ta đi làm chỉ có vợ ở nhà, Lâm mỗ yêu cầu xem bản 

chính sổ đỏ, vợ ta mời anh ta ngồi đợi ở phòng khách rồi 

vào thư phòng lấy sổ đỏ, nhưng Lâm mỗ chưa được đồng 

ý đã đi theo vào thư phòng. Đêm hôm bảy tháng bảy đó khi 

ta về nhà thì vợ có nói cho ta hành vi quái dị của Lâm mỗ 

nhưng cũng nói không có phát sinh vấn đề gì, ta bảo vợ 
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nếu có đàm phán bán nhà thì nhất định phải cho ta biết, ta 

sẽ xin phép nghỉ để về xử lý. 

 

 Buổi chiều ngày chín tháng bảy năm bảy mươi chín 

ta tan tầm về nhà thì phát hiện cửa sắt không khóa, không 

có ai ở nhà, bản kiến trúc nhà và một số sách vở để lộn xộn 

bày trên bàn, sau khi kiểm kê thì thấy mất quyển sổ đỏ, ta 

lập tức gọi điện cho bố vợ thì biết là hôm đó khi ta rời khỏi 

nhà thì Lâm mỗ đến sau đó không lâu thì không thấy vợ ta 

đâu nữa. Con của ta ở trong nhà chờ mãi đến tận chiều cũng 

không thấy mẹ về nấu cơm nên tự đi học, buổi chiều học 

xong về nhà bà ngoại cũng nói chưa ăn cơm trưa. Bố vợ ta 

cảm thấy sự tình không ổn thì đề nghị ta báo công an vào 

lúc 9h30 tối. 

 

 Ngày mười tháng bảy năm bảy mươi chín ta đến mà 

Lâm mỗ thuê trong thành phố ở ngõ sáu mươi ba đường 

Long cương nghe ngóng hàng xóm chung quanh thì được 

biết Diệp tiên sinh ở công ty bảo hiểm nhân thọ Nam Sơn 

có bán bảo hiểm cho Lâm mỗ nhưng vẫn chưa trả tiền và 

bổ sung các giấy tờ bảo đảm quan trọng. Lại thẩm tra chị 

của Lâm mỗ là Lâm Mỹ Dung thì được biết Lâm mỗ 3h 

chiều ngày chín tháng bảy có lái xe đến chỗ rửa xe. Tra hỏi 

chủ thuê nhà Trần tiên sinh thì biết là 4h chiều ngày chín 

tháng bảy Lâm mỗ đã vội vàng đưa vợ con rời đi. 

 

 10 pm ngày mười hai tháng bảy năm bảy mươi chín 

có một nhân chứng họ Liêu đến gặp báo Liên Hợp rồi lại 

chủ động tố giác là Lâm Nhân Đài từng đề nghị mình hợp 

tác mở một công ty môi giới nhà đất giả, kế hoạch dùng để 
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giết người cướp của, còn giật dây là thừa dịp tuổi trẻ nên 

làm mấy cái thẻ, cũng đưa ra thẻ căn cước "Lâm Gia Hào". 

 

 2h30 chiều ngày mười ba tháng bảy năm bảy mươi 

chín Lâm mỗ ủy thác cho chị họ là Hoàng tiểu thư cùng 

với vợ, và hai chị gọi xe hàng dọn nhà, còn mình thì tránh 

ở một chỗ chờ xe hàng đến, trên đường đến chỗ hẹn Hoàng 

tiểu thư âm thầm thông tri nên cảnh sát bám theo bắt giữ. 

Nhưng Lâm mỗ kiên quyết phủ nhận việc mình có quan hệ 

với sự mất tích của bà Lý, cảnh sát hình sự từng chụp ảnh 

phần cổ và khuỷu tay của Lâm mỗ có vết thương lờ mờ bị 

móng tay cào, ngày đêm đó đã bắt tạm giam. Mười bốn 

tháng bảy năm bảy mươi chín, ta dán hơn 200 tấm quảng 

cáo trong mười lăm ngày và đăng báo treo thưởng năm 

mươi vạn nguyên tìm người biết tin tức. Ngày mười sáu 

cùng tháng lại họp báo treo thưởng một trăm vạn nguyên 

thỉnh cầu các giới cùng hỗ trợ tìm kiếm nhưng đều không 

có tin tức gì. Buổi chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy năm 

bảy mươi chín có nhân chứng Hoàng Lệ Quyên tiểu thư 

gọi điện tới nói có thể cung cấp manh mối, ta và bố mẹ vợ 

đúng giờ phó ước. Căn cứ Hoàng tiểu thư nói, Lâm mỗ 

sớm đã dự mưu sát hại cả nhà chúng ta để lấy sổ đỏ ngôi 

nhà rồi dụ người mua mắc câu, sau đó lại tùy thời chờ 

người mua giao tiền không để ý thì giết chết, phân thi thể 

rồi nấu nhừ ra để phi tang. 8h30 ngày chín tháng bảy chính 

là ngày phát sinh vụ án, Lâm mỗ từng đi tìm Hoàng tiểu 

thư rồi rời đi. 6h chiều ngày mười hai tháng bảy Lâm mỗ 

có nói với Hoàng tiểu thư là hắn xảy ra chuyện, cũng nói 

cảnh sát hoài nghi hắn có quan hệ với việc Lý Nhã bình 

mất tích, yêu cầu Hoàng tiểu thư giả vờ khai với cảnh sát 
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là ngày chín tháng bảy cả buổi sáng hắn đều ở chỗ cô ấy, 

nhưng Hoàng tiểu thư cự tuyệt. Hoàng tiểu thư cũng từng 

hỏi Lâm mỗ là để sổ đỏ của Lý Nhã Bình ở đâu thì Lâm 

mỗ trả lời đốt hết rồi. Cục cảnh sát cũng tra được là đêm 

ngày tám tháng bảy năm bảy mươi chín năm Lâm Nhân 

Đài từng mượn của người em gái một cái nồi áp suất và xế 

chiều ngày chín tháng bảy là ngày vợ ta mất tích thì trả lại. 

 

 Chồng của người bị hại còn đưa thêm một phần tư 

liệu tham khảo khác: 

 

 2h30 rạng sáng ngày mười hai tháng bảy năm bảy 

mươi chín, nghe chó nhà bên gào rú rên rỉ đến nửa giờ, 

thanh âm như khóc như gào, khiến người ta rùng mình. 

 

 Đêm ngày mười ba tháng bảy năm bảy mươi chín 

khi ta đang ngủ thì vợ ta báo mộng nói Lâm Nhân Đài 

muốn hiếp cô ấy. Ngày mười sáu tháng bảy năm bảy mươi 

chín có Hoàng, Trần hai vị tiên sinh ở Đài Bắc (bố điện 

thoại không rõ lắm) thay mặt hỏi kỳ môn độn giáp nói ngày 

chín tháng bảy đã bị Lâm Nhân Đài bóp chết sau đó cho 

vào ống sắt vứt ở phía đông nam khoảng năm cây số chỗ 

mép nước. 

 

 Ngày mười sáu tháng bảy năm bảy mươi chín có 

người nói Vụ Phong ở Đài Trung có thể thỉnh giáo thần 

minh gọi vong người chết. Ngày hai mươi bốn tháng bảy 

năm bảy mươi chín năm thỉnh giáo tông sư Phủ thần minh 

(bố điện thoại không rõ lắm) nói không nhìn thấy người, bị 

đồ vật che mất để ở gần nước. 
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 10h35 đêm ngày hai mươi lăm tháng bảy năm bảy 

mươi chín ta và anh trai và anh họ đồng loạt nghe thấy có 

tiếng kêu gào của một người nữ trong vài giây từ hướng 

đối diện tiến vào tầng một của nhà ta, ba người chúng ta 

lập tức xuống lầu kiểm tra nhưng không phát hiện thấy có 

bất kỳ nữ nhân nào ở gần nhà ta. 

 

 Ngày chín tháng tám năm bảy mươi chín lại lần thứ 

hai thỉnh giáo chủ trì chùa Thổ thành thạch quan âm cam 

lộ có Âm Dương Nhãn là Trịnh Biện (bố điện thoại không 

rõ lắm) nói nhìn thấy vợ ta không tại dương gian, hồn đang 

bay. 

 

 Thư trần tình cuối cùng viết: Những thông tin ở trên 

đều là sự thật, hành vi của Lâm Nhân Đài trước và sau khi 

vụ án phát sinh đều có thể phán định dính líu rất lớn, nhưng 

từ khi vụ án phát sinh đến nay, người tuy đã bắt giữ mà từ 

đầu đến cuối không thể nào đột phá tình tiết vụ án, ngưỡng 

mộ quý cục phá án thần tốc, lại nhìn rõ mọi việc, nhiều lần 

phá kỳ án, do đó đến đây khẩn cầu hiệp trợ phá án, ta cùng 

tất cả gia thuộc, thân hữu đều cảm kích vạn phần, vĩnh chí 

không quên! 

 

 Ta lúc đó vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đến công 

tác tại tổ 2 cục hình sự, tổ trưởng Lâm Côn Hoàng hiện tại 

là phân cục trưởng Nam cảng Đài Bắc, nghe xong trần 

thuật thì gọi ta đến phòng làm việc của mình rồi nói: "Tiên 

tử" vụ án này giao cho cậu xử lý. Kẻ hiềm nghi hiện nay 

đang bị tạm giam nhưng thiếu chứng cứ trực tiếp, thời gian 

tạm giam sắp hết là phải thả người, gia đình người bị hại 
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lo lắng, kiểm sát trưởng cũng rất đau đầu, nếu có thể phá 

án không chỉ cục hình sự có mặt mũi, mà Lý lão sư mất 

tích thật sự đã bất hạnh bị hại, nếu có thể tìm được thi thể, 

cũng là vì người chết giải oan, đây là chức trách mà cũng 

là công đức. 

 

Ta cười cười trả lời "Hiện tại là tháng bảy âm lịch, 

nếu người mất tích thật bị hại chết oan, cô ấy sẽ âm thầm 

trợ giúp chúng ta phá án". 

 

"Cậu tính toán có thể phá án hay không!" Lâm tổ 

trưởng biết ta khi rỗi rãi thường thích nghiên cứu châm cứu 

và Tử Vi Đấu Sổ mệnh lý học, cũng nói đùa với ta, ta lúc 

đó lập tức lấy Tử Vi hào quẻ xúc cơ pháp điểm tính trên 

lòng bàn tay rồi trả lời: "Nhất định sẽ phá được", đồng 

nghiệp ở bên cạnh nghe câu trả lời của ta một lũ cười ha ha 

nói: "Không phá liền nện chiêu bài của ngươi!"  

 

Ta xem qua nội dung trần tình rồi hỏi người ghi trần 

tình: Phân cục cánh sát Đài Trung căn cứ lý do gì mà bắt 

giữ Lâm Nhân Đài?  

 

Đáp: Vì hành động, cử chỉ và lời nói của Lâm Nhân 

Đài trong quá trình thuê phòng khiến ta nghi ngờ, sau đó 

buổi sáng cùng ngày vợ ta mất tích thì con ta có nhìn thấy 

Lâm Nhân Đài tiến vào nhà ta, lúc đó con ta đi vệ sinh, vệ 

sinh xong thì không thấy được vợ ta đâu nữa, từ đó về sau 

là mất tích, cho nên ta báo án với phân cục cảnh sát Đài 

Trung là Lâm Nhân Đài bắt vợ ta đi. 
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 Hỏi: Là ông báo phân cục Đài Trung bắt giữ Lâm 

Nhân Đài sao? Làm thế nào mà ông có thể biết được Lâm 

Nhân Đài ở đâu?  

 

Đáp: Lâm Nhân Đài cùng ngày mà vợ ta mất tích thì 

vội vàng dời khỏi nơi đang ở về ở trong nhà bố vợ, thêm 

vào đó khi hắn ta thuê nhà ta thì ta kiên trì sao chụp CMND 

của hắn, ta hoài nghi hắn nên mới lần theo địa chỉ tìm tới 

nhà hắn, cũng nhờ dân chúng phụ cận nếu thấy hắn trở về 

dọn nhà thì báo cho ta biết, cho nên khi ta được thông tri 

thì liên lạc tổ hình sự phái người chặn đường bắt giữ.  

 

Hỏi: Ông có nhắc tới một vài nhân chứng trong trần 

tình, làm thế nào mà tìm được?  

 

Đáp: Là vì ta dán quảng cáo, chiêu đãi phóng viên 

đưa tin, đăng quảng cáo, nhân chứng đều là thấy thế rồi 

chủ động liên hệ với ta.  

 

Hỏi: Những nhân chứng này cảnh sát Đài trung có 

gọi đến điều tra hay không?  

 

Đáp: Hình như đều có gọi đến điều tra. 

 

Hỏi: Viện kiểm sát có gọi những chứng nhân này 

không?  

 

Đáp: Hẳn là có! Ta không rõ lắm. 
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Ta làm xong ghi chép sau thuận tiện hỏi người viết 

trần tình là có tin tưởng mệnh lý hay không, có biết bát tự 

của vợ mình hay không, khi anh ta cung cấp thì tại chỗ an 

lá số - như ở trang sau: Ta thôi diễn một chút rồi nói cho 

anh ta biết dữ nhiều lành ít. Tại sao dám chắc chắn như 

thế? Đoán mệnh lý rất đơn giản lấy cung Mệnh lưu niên 

mượn đấu quân xem, đấu quân chính là khí lưu hành của 

năm đó, dùng đấu quân hóa tượng xem. Năm bảy mươi 

chín Lý nữ bốn mươi tuổi, đấu quân tại Quan Lộc cũng là 

cung Mệnh lưu niên. Can cung Giáp làm Liêm Trinh hóa 

Lộc nhập cung Huynh đệ bản Mệnh và Thất Sát, Thiên 

Hình, Hỏa Tinh sát tinh đồng độ. Cung Huynh đệ bản 

Mệnh là cung Tật ách của lưu niên bốn mươi tuổi càng dễ 

như vậy cung Quan lộc khí thế vị của cung Tật Ách bản 

Mệnh, chính là chủ thân thể vận khí. Mà can cung Giáp lại 

khiến Thái Dương tinh ở cung vị đấu quân tự hóa Kỵ, cùng 

cung lại có Kỵ năm sinh gặp gỡ thành là song Kỵ, chính là 

chủ phá thể nghiêm trọng. Kỵ nhập Quan lộc bản Mệnh 

cũng là cung Mệnh lưu niên bốn mươi tuổi. Kỵ xung cung 

chính là cung Phu thê bản Mệnh, có ám chỉ mãnh liệt là 

phối ngẫu rời đi. Xung cung Phu thê bản Mệnh lại là cung 

Tật ách đại hạn, cũng là thân thể kiếp số. Thái dương tinh 

chủ huyết quang cũng chủ đầu, cũng có quan hệ đến nam 

tính. Hóa Lộc nhập Huynh đệ bản Mệnh là cung Tài bạch 

đại hạn. Theo suy luận "Lộc" chủ nguyên nhân, "Kỵ" chủ 

kết quả, rõ ràng chỉ ra vì "Tài" mà dẫn đến đại kiếp số. Giả 

thiết đã bị hại, như vậy làm sao có thể phán đoán thân thể 

ở đâu? Lại lấy can cung của cung Mệnh lưu Nguyệt năm 

phát sinh xem hóa Kỵ phi lạc cung gì? Cũng có thể lấy can 

cung của cung Tật ách ngày phát sinh xem hóa Kỵ phi lạc 
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cung gì? Lại lấy quái vị cung đó để đoán nhân sự. Lý nữ 

mất tích vào tháng năm âm lịch nhuận ở cung Tử tức bản 

Mệnh, can cung Kỷ làm Văn Khúc hóa Kỵ nhập cung 

Thiên di bản Mệnh. Cung Tật ách của ngày mười bảy tháng 

năm ở cung Tài bạch bản Mệnh, can cung cũng làm Thiên 

Cơ hoá Kỵ bay vào cung Thiên di bản Mệnh. Cung Thiên 

di bản Mệnh chính là quẻ Khôn thuộc phía Tây nam, cho 

nên suy đoán thân thể ở phía Tây nam. Cung Tật ách lưu 

Nguyệt can Giáp làm Liêm Trinh hóa Lộc, cung Tật ách 

lưu Nhật can Mậu làm Tham Lang hóa Lộc, Lộc chủ 

nguyên nhân, Liêm Trinh chủ hoang giao dã địa, cũng chủ 

chỗ lộn xộn, Tham Lang tính thuộc thủy chất thuộc mộc, 

cho nên nghiên cứu có thể phán đoán nơi vứt bỏ thi thể ở 

phía Tây nam vùng ngoại ô tạp nhạp, nơi đó có nước, có 

cây. Lại vì Tử Vi và Tham Lang đồng cung, cho nên khả 

năng nơi đó cũng có cây trúc. Mà lại lấy can cung Đinh của 

cung vị bị cung Tật ách lưu Nhật phi hóa Lộc đến chuyển 

Kỵ xem, làm Cự Môn hóa Kỵ nhập Phụ mẫu lưu Nhật xung 

Tật ách, Cự Môn chủ tảng đá, cũng chủ có cống ngầm. Lại 

cung Thiên di ở Khôn vị có Thái Âm, Thái Âm tinh cũng 

chủ thủy, cho nên nghiên phán chỗ chôn thi thể là tại mép 

nước. 
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Lấy lưu niên thất tinh định điểm can cung Tứ hóa 

xem, Lý nữ bốn mươi tuổi lưu niên thất tinh định điểm lạc 
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cung Tật ách bản Mệnh, can cung Đinh, làm Cự Môn hóa 

Kỵ phi lạc cung Tài bạch bản Mệnh, Quan Lộc lưu niên, 

cung Nô bộc đại hạn. Tài bạch và Quan Lộc đều chủ vấn 

đề Tài và vận của người đó, cần lấy đại hạn làm môi giới, 

cung Nô bộc chủ bạn bè, khách hàng, khách trọ (cung Nô 

bộc chính là nhất khí tử chi vị), cung Nô bộc xung Huynh 

đệ là kiếp số, Kỵ nhập thì biết là kiếp số có quan hệ đến 

Tài. Lại lấy can cung mà Kỵ nhập để chuyển Lộc, chuyển 

Kỵ xem, Mậu Tham Lang hóa Lộc nhập Tật ách bản Mệnh 

xung Phụ mẫu bản Mệnh (Phụ Mẫu là nhất khí sinh chi vị), 

Thiên Cơ hóa Kỵ nhập Thiên di bản Mệnh xung bản Mệnh, 

Thiên Cơ tinh hóa Kỵ xung Mệnh là tử vong. 

 

Lý nữ bốn mươi tuổi lưu niên do đại hạn cung Điền 

trạch bản Mệnh quản lý, can cung là Quý, Quý chính là 

Thiên Địa Nhân tam không dựa vào chi vị, ám chỉ bản đại 

hạn gia vận hoặc điền sản ruộng đất tất có phá hao. Quý 

làm bản cung đại hạn Phá Quân tự hóa Lộc, làm Tham 

Lang hóa Kỵ phi lạc Tật ách bản Mệnh, biểu thị thân thể 

bản thân có tai họa liên quan đến gia đình hoặc điền sản 

ruộng đất. Tham Lang hóa Kỵ tinh là cung Điền trạch lưu 

niên hành vận bốn mươi tuổi, tuyến Tử Điền chính là tứ 

chính vị, chủ biến động. Đưa về cung Quan lộc đại hạn làm 

môi giới, chính là vận khí không tốt. Ứng nghiệm bốn 

mươi tuổi lưu niên là thân thể trong nhà vận khí không tốt. 

Phương pháp này tức là cái gọi là thiên nhân hợp nhất, lấy 

đại hạn để phân biệt trọng giới. Làm sao không tốt? Hai 

tuyến tử vong của Đẩu số chính là: Kỵ nhập Quan Lộc 

xung Phu thê; Kỵ nhập Phụ Mẫu xung Tật ách. Lấy can 

cung Quan lộc đại hạn Tứ hóa đối với đại hạn. Đồng thời 
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tra chỗ lạc Kỵ tinh là cung Quan lộc của lưu niên nào hoặc 

xung cung Quan Lộc của năm nào. Cung Quan Lộc đại hạn 

của Lý nữ tại cung Tật ách bản Mệnh, can cung Đinh, làm 

Cự Môn hóa Kỵ phi lạc cung Tài bạch bản Mệnh, là cung 

Quan Lộc lưu niên bốn mươi tuổi, lưu niên dẫm lên nếu 

không biết đề phòng thì sẽ phát sinh, cũng qua đó có thể 

thấy được là sự tình về thân thể và Tài. Kỵ vị của Cự Môn 

là cung Nô bộc đại hạn, cung Nô bộc chủ có quan hệ với 

bạn bè, đồng sự, cấp trên, khách hàng.  

 

Lấy Tứ hóa can cung Quan lộc lưu niên bộ nhập lá 

số gốc kiêm xem lá số đại hạn để phán đoán: cung Quan 

lộc lưu niên bốn mươi tuổi của Lý nữ lạc cung Tài bạch 

bản Mệnh, can cung Mậu, làm Tham Lang hóa Lộc bay 

vào Tật ách bản Mệnh, làm Thiên Cơ hóa Kỵ bay vào cung 

Thiên di bản Mệnh xung bản Mệnh, là Phúc đức lưu niên 

xung Tài bạch, rất dễ có thể kết luận là dữ nhiều lành ít. 

 

Lời tuy như thế, sau khi phán đoán sơ bộ thì ta cũng 

chỉ có cách là an ủi người này, nhưng ta nói với anh ta, 

mạng người là quan trọng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực 

điều tra và giải quyết, bản án nhất định sẽ được bàn giao, 

cũng hi vọng anh ta tùy thời bảo trì liên lạc. Đầu tiên ta và 

Trình đồng sự đến phân cục hình sự Đài Trung sao chụp tư 

liệu để tiến hành nghiên phán, mô phỏng ra mấy hạng mục 

trọng điểm theo trình tự từng ngày tiến hành kiểm chứng. 

 

Người, bất luận sống hay chết, cũng không thể là 

"Tang vật". Nhưng vật chứng trực tiếp của bản án là 
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"Người", người sống gặp người, người chết gặp thi, bản án 

chỉ cần tìm được "Người" thì sẽ được phá. 

 

Gia đình giàu có, có hai đứa con trai ngoan, có một 

người chồng tốt, có nghề nghiệp tốt, bỗng nhiên mất đi 

bóng dáng, tuyệt đối không có lý do gì để chính mình trốn 

đi, trừ phi bị cưỡng ép mất đi tự do, nếu không hẳn là đã 

gặp bất hạnh mà mất đi sinh mệnh. Ngoài ra thì ta nghĩ mãi 

không ra lý do mất tích tốt hơn. Trác tiểu đệ đệ thật sự mắt 

thấy mẹ bị nghi phạm cưỡng ép sao? Vì sao không lập tức 

lấy điện thoại gọi cho bố? Mà người bố đêm ngày chín 

tháng bảy báo án thì chỉ nói mất tích chưa nói bị cưỡng ép? 

Trải qua chứng cứ thực địa điều tra nhà vệ sinh và phòng 

khách thì đơn thuần chỉ là hư cấu, mục đích là muốn bắt 

tạm giam nghi phạm, lý lẽ để thỉnh thị cảnh sát bắt giữ nghi 

phạm là hành tung của nghi phạm từ 9h đến 10h sáng ngày 

Lý lão sư mất tích khai không rõ ràng. Cảnh sát ở Đài 

Trung hoài nghi Trác tiên sinh ngoại tình hoặc vì nguyên 

nhân khác nên sát hại vợ rồi lại tự biên tự diễn muốn giá 

họa cho Lâm nghi phạm, chứ chẳng tự nhiên khắp nơi trần 

tình tạo áp lực cho cảnh sát, nhưng tại sao Lâm nghi phạm 

lại trùng hợp vội vàng chuyển nhà? Lời nói của nhân chứng 

có phải là thật hay không nhất định phải kiểm chứng kỹ 

càng, đồng thời thuyết phục nhân chứng khi cần thì dũng 

cảm ra mặt hiệp trợ cảnh sát đối chất với nghi phạm, lần 

nữa hoàn thành bút án. Cái dụng cụ chuyển điện áp mà 

nhân chứng họ Liêu nói nghi phạm dùng để dự mưu giết 

người ở đâu? Cảnh sát Đài Trung cũng không xem trọng 

truy tra, sau khi ta lần mò mãi mới tra ra chỗ ở của mẹ đẻ 

nghi phạm vừa tái giá ở huyện Tân trúc, hướng kiểm sát 
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trưởng xin lệnh lục soát thì quả nhiên ở nhà mẹ đẻ hắn tìm 

được cái dụng cụ chuyển đổi điện áp này, chứng thực lời 

khai của nhân chứng không phải là giả, cũng không phải là 

mang oán mà vu hãm. Lợi dụng thời điểm lục soát, điều tra 

mẹ đẻ và hàng xóm hiểu rõ quá trình trưởng thành và hoàn 

cảnh gia đình xã hội của nghi phạm. Đồng thời kiểm tra và 

ngăn cấm có thể lợi dụng dò hỏi đột phá tâm đề phòng giả 

tạo văn kiện, thư tín, danh thiếp và một bức ảnh của nghi 

phạm và con có bối cảnh có một chữ "Phật". 

 

Điều tra kỹ càng sàn nhà, vách tường căn phòng mà 

nghi phạm thuê thì phát hiện ở trên vách tường trong phòng 

ngủ bên cạnh giường có dấu vết của hai chiếc dép lê, chụp 

ảnh lại làm chứng cứ. 

 

Điều tra kỹ càng cái xe chở hàng trong phân cục thì 

lấy được vài sợi lông tóc, gộp lại với lông tóc mà Lý lão sư 

mất tích lưu ở trên lược đi giám định so sánh. 

 

Sau một tuần điều tra có kết luận, gặp mặt kiểm sát 

trưởng Trần Thụy Nghiêu, báo cáo kiểm chứng tình hình 

đề nghị gặp nghi phạm cũng như thỉnh cầu chỉ huy điều tra 

và giải quyết, lập tức thu hoạch được tán đồng và cổ vũ. 

 

"Lúc nào gặp?" Trần kiểm sát trưởng hỏi. 

 

Ta nói "Hiện tại là chiều thứ sáu không còn kịp rồi, 

ngày mai lại là lễ bái lục, chờ chúng ta quyết định rồi sẽ 

liên hệ". 
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"Càng nhanh càng tốt, tuy nhiên người này rất khó 

đối phó, hắn luôn luôn không nói hoặc cố ý giả ngu, nói 

không có câu nào có thể tin tưởng, bắt hắn thừa nhận sợ 

không phải chuyện dễ, dù sao ta giao cho các ngươi một 

cái chân sống, các ngươi đưa ta một cục dăm bông là được, 

chờ các ngươi cho ta tin tức tốt!" Trần Kiểm đi cùng hai 

người chúng ta tới cửa khôi hài nói lại tựa hồ mang theo 

ám chỉ "Hình cầu" có chút bất đắc dĩ.  

 

Ta trả lời hắn một câu: "A Di Đà phật!" 

 

Ta chọn ngày mà người trong nước gọi là quỷ tiết 

tức ngày ba tháng chín, ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, 

cầm văn kiện đến phân cục cảnh sát vác nghi phạm về cục 

hình sự để thẩm vấn. 

 

Nghi phạm từ lúc bắt đầu đã giả dạng làm một bộ 

dáng vô tội, chậm rãi giảo hoạt chống chế, luôn miệng biểu 

thị mình bị oan uổng. 

 

Hỏi hắn vì sao lại vội vàng dọn nhà?  

 

Đáp gọi muốn tới nam bộ tìm việc làm. 

 

Hỏi hắn có rủ người khác lên kế hoạch dùng phương 

thức điện giật để giết người mưu tài hay không?  

 

Đáp là ơ nói đùa há có thể coi là thật.  
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Hỏi hắn buổi sáng ngày mồng chín tháng bảy tại sai 

hành tung lại không phú hợp với lời vợ hắn?  

 

Đáp vợ hắn không biết hắn đã về nhà ở dưới lầu nấu 

đậu đỏ. 

 

 Hỏi hắn vì sao dọn nhà mà lại không chuyển mấy đồ 

đạc mới mua để ở tầng một nhà Trác đi luôn? Vì sao không 

đòi Trác gia tiền thế chấp?  

 

Đáp sau này sẽ quay lại lấy. 

 

 Hỏi hắn vì sao mua dụng cụ chuyển đổi điện áp?  

 

Đáp là để chính mình nạp điện sử dụng. Lúc này hắn 

hỏi lại ta tại sao lại nói hắn hiếp hoặc sát hại Lý lão sư?  

 

Đến đây thì việc thẩm vấn tắc tị. 

 

 Ta đành cải biến phương thức nói chuyện, cắt ý thở 

dài, lấy ngữ điệu nhẹ nhõm lại có vẻ quan tâm hỏi hắn: "Có 

lẽ ngươi thật vận khí không tốt mới gặp phải loại sự tình 

này, ngươi có tin vận mệnh hay không? Ngươi có biết ngày 

sinh tháng đẻ âm lịch của mình không? Ta có thể giúp 

ngươi nhìn xem cái Quan Phù này sẽ còn bị giam bao lâu 

nữa?" 

 

 Hắn rất kì lạ nhưng cũng tựa hồ chờ mong xem kết 

quả kiện cáo của mình, liếc mắt nhìn ta rồi nói ngày sinh 

tháng đẻ của mình, ta bảo đồng sự tạm thời mở còng tay 
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cho hắn rồi đưa cho hắn một cốc nước trái cây, nhằm hòa 

hoãn phòng tuyến tinh thần đang căng thẳng của hắn, 

quanh co xuất kích. 

 

 Ta bài xuất lá số của Lâm Nhân Đài như sau: 
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 Ta phân tích nhân cách phẩm chất như sau: 
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 Lộc năm sinh, Liêm Trinh tọa bản Mệnh lại tự hóa 

Kỵ thành Lộc Kỵ chiến khắc, là Kỵ xuất, kéo theo nhập 

Thiên di hội Quyền năm sinh, chủ cá tính lên xuống không 

chừng, tài vận cũng lên xuống không thuận. Giỏi tâm cơ, 

ở bên ngoài sẽ xúi giục người khác tranh chấp với nhau. 

Lấy Lộc chuyển Lộc xem xét nguồn gốc, can cung của Lộc 

năm sinh là Bính, làm Thiên Đồng hóa Lộc bay vào cung 

Điền trạch, người này có quan hệ với nhân tố gia đình. Mà 

cung Điền trạch lại tự hóa Quyền, Thiên Đồng là phúc tinh, 

là tinh diệu lười biếng, người này sống kiểu ảo tưởng, hết 

ăn lại nằm, nghĩ mọi thủ đoạn để kiếm chác. Kỵ năm sinh 

Thái Dương tinh tọa cung Nô bộc, cung Nô bộc chủ bạn 

bè, đồng sự, Tật ách của phối ngẫu, Tài bạch của Tử tức, 

Phúc đức của Điền trạch, chủ không được bạn bè, vợ trợ 

giúp, phiền não về chi tiêu của con cái, phiền não về chi 

tiêu của gia đình vân vân. Kỵ chủ tự "Tâm" của “Bản thân", 

chủ không thuận, chủ thiếu nợ, chủ tiếc tình, chủ thiếu, chủ 

úc trệ. Lấy Kỵ chuyển Kỵ để thẩm tra nơi phát ra, can cung 

Kỵ năm sinh là Kỷ, làm Văn Khúc tinh hóa Kỵ bay vào 

cung Quan lộc bản Mệnh, sự nghiệp, công việc của người 

này không như ý. 

 

 Cung Tật ách của nghi phạm có tọa Thiên Cơ, Thiên 

Hình nhị tinh, Thiên Cơ chủ giỏi tâm cơ, thiết kế, kế hoạch, 

Thiên Hình chủ hình ngục, thị phi, huyết quang, hỏa tinh. 

Can cung Tân, làm Cự Môn tinh hóa Lộc bay vào cung 

Huynh đệ bản Mệnh, làm Văn Xương tinh hóa Kỵ bay vào 

cung Phu thê. Cự Môn Tinh chủ khẩu tài, sĩ diện, thị phi. 

Hóa Lộc nhập cung Huynh đệ, chủ hay tán nhảm với bạn 

bè, không giữ mồm miệng, hay nói khoác. Hóa Kỵ nhập 



 

 
45 

cung Phu thê, Phu thê chủ phối ngẫu, chủ người khác phái. 

Văn Xương tinh chủ văn thư, khế ước, cam đoan, giấy tờ 

chủ quyền. Hóa Kỵ chính là biểu thị tại những phương diện 

này xảy ra tình trạng mà đối với hắn bất lợi. Cung bản 

Mệnh của nghi phạm có tọa Liêm Trinh, Liêm Trinh chính 

là chủ tù tinh, liệt hóa (cường liệt thay đổi) tinh, đào hoa 

tinh, háo sắc lại khó thuyết phục. Cung Phúc đức tọa Thất 

Sát, Lộc Tồn nhị tinh, Lộc Tồn là Quả Tú tinh, Thất Sát là 

sát tinh, dễ xung động, tinh diệu xung động và tinh diệu 

mẹ goá con côi lại đồng độ với cung tạo hóa (Phúc đức) 

của tinh thần vị, liền sẽ trở nên có suy nghĩ âm độc tàn 

nhẫn. Can cung Bính làm Liêm Trinh hóa Kỵ nhập bản 

Mệnh, bản Mệnh tự hóa Kỵ là thoái mã kỵ chính là tứ dụng, 

Kỵ này thoái hai cung lạc cung Phu thê bản Mệnh xung 

cung Quan lộc, cung Quan lộc là cung Phúc đức của cung 

Phúc đức. Đó là người tính không bằng trời tính, ác giả ác 

báo, hại người hại mình, hết thảy đều là uổng công. 

 

Tiên thiên của nghi phạm hình khắc cực nặng, tâm 

tính phản phúc, nếu không biết về phẩm chất của hắn, 

người bình thường rất khó nếu không có chút chứng cứ nào 

có thể bắt hắn nhận tội. Nhưng mà lấy đẩu số diễn dịch, rất 

dễ hiểu rõ thế giới tâm linh hỉ kỵ, mà lấy mâu đâm thuẫn. 

 

 Cung bản Mệnh, cung Phúc đức, cung Tật ách của 

nghi phạm đều hóa Kỵ bay vào Phu thê bản Mệnh, phối 

ngẫu và bằng hữu khác phái là chỗ trí mạng. Mà cung bản 

Mệnh và cung Phúc đức đều hóa Lộc bay vào cung Điền 

trạch, cho nên lấy hoàn cảnh gia đình, lục thân đối đãi, phải 

chăng tưởng niệm nhi tử, phải chăng nguyện gánh chịu 
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nghiệp chướng từ nhi tử, lấy tình động. Nhân chứng họ 

Liêu là mâu, gia đình nhi nữ là thuẫn. Kỵ là mâu, Lộc là 

thuẫn. Cho nên đẩu số nói "Kỵ xung phá Lộc là phá cục" 

 

 Ta lập lá số của hắn, tâm lý đã nắm chắc, nhưng cố 

ý không nói gì mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng dùng 

thần sắc chờ mong lại sợ bị thương tổn nhìn ta.  

 

Ta nói: "Coi như ngươi cũng là người đáng thương, 

ngươi cả đời long đong, lục thân không dựa vào, duyên 

mỏng với bố mẹ, từ nhỏ đã không có gia đình ấm áp, đúng 

hay không?  

 

Hắn mặt không thay đổi cúi đầu xuống. Ta nói: 

Cũng bởi vì quan hệ xấu với cha mẹ, tinh thần bất lực, mà 

trở nên bất kể phương pháp thủ đoạn, một lòng muốn tranh 

lấy tiền tài thỏa mãn chính mình, cũng bởi vì mệnh cách 

tiềm ẩn phẩm chất như thế, cũng khiến cho ngươi thường 

xuyên kiện cáo quấn thân. Không chỉ có như thế, hiện nay 

ngươi cũng không được anh chị em và mẹ quan tâm. Vụ 

kiện cáo này người chạy không thoát, cũng không có khả 

năng thả ngươi ra, bất quá ta xem cuối cùng vẫn không có 

chết, vẫn là có cơ hội ra được". 

 

 Lúc này cảm xúc của nghi phạm dần dần lộ vẻ kích 

động, nước mắt chảy đầy mặt, ta lập tức ám chỉ đồng sự 

đem nữ nhân chứng Hoàng tiểu thư mời vào gặp nghi phạm 

đối diện để an ủi và khuyên bảo. Ta đem bức ảnh nghi 

phạm ôm con tìm được trong nhà mẹ của hắn mà bối cảnh 

có một chữ "Phật" đưa ra cho hắn xem, hỏi hắn phải chăng 
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tưởng niệm nhi tử? Phải chăng tin phật? Phải chăng nguyện 

ý nhi tử cũng không có bố mẹ, giống như ngươi khi còn bé 

hay không? Có tin tưởng oan oan tương báo nhân quả hay 

không? Nghi phạm đột nhiên gục xuống bàn tay ôm đầu 

lẩm bẩm nói: "Ta nên làm thế nào, ta ngồi tù đều ngồi rồi!" 

Lúc này Hoàng tiểu thư bỗng nhiên lấy ngón tay chỉ vào 

nghi phạm lớn tiếng nói: "Đại tỷ biết là ngươi làm, ngươi 

tại sao lại hồ đồ như thế! Người đã làm chuyện sai, phải 

dũng cảm nhận sai lầm, đại tỷ nhất định giúp ngươi chiếu 

cố nhi tử, ngày mai mang nhi tử tới gặp ngươi, đừng để nhi 

tử vì ngươi gánh chịu nhân quả được không?"  

 

Ta thấy nghi phạm biểu lộ mờ mịt cúi đầu không 

nói, nên hỏi hắn: "Ngươi biết hôm nay là thời gian gì 

không?"  

 

"Ta không biết, ta ngay cả ngủ cũng đều ngủ không 

yên, làm sao mà nhớ được thời gian gì" Hắn trả lời. 

 

 "Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, tết 

Trung Nguyên, là ngày lễ tế bái cô hồn dã quỷ, ngươi tin 

tưởng báo ứng sao?" Ta hỏi hắn, hắn như có điều suy nghĩ 

muốn nói lại dừng lại. 

 

 "Cái chữ này là cái gì?" Ta xuất ra tấm ảnh tìm thấy 

tại nhà mẹ đẻ hắn chỉ vào chữ "Phật" hỏi hắn. 

 

 "Phật!" Hắn trả lời. 
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 "Ngươi và nhi tử tại đâu mà tìm được cái phật tự có 

bối cảnh này?" 

 

 "Ta quên." 

 

 "Ngươi là có hay không thường đến chùa miếu bái 

lễ?" 

 

 "Phải!" Hắn trả lời, ngữ khí cũng biến thành thấp 

thẩm bất lực. 

 

 "Ngươi đã tin Phật lại vô ý có thể cùng phật tự hợp 

chiếu, cái này biểu thị ngươi có phật tâm phật duyên, tục 

ngữ nói trên đầu ba thước có thần minh, ngươi giết chết Lý 

Nhã Bình, có thể lừa gạt được người khác nhưng không lừa 

được chính mình và thần phật, huống chi ngươi vừa nhắm 

mắt thì cái bóng của Lý Nhã Bình liền sẽ hiển hiện, đã tin 

Phật thì cũng không nên để cho Lý Nhã Bình mãi là cô hồn 

dã quỷ, miễn cho quỷ mị oan hồn quấn thân suốt đời sống 

ở bất an” 

 

 Ta nói còn chưa có xong, nghi phạm đột nhiên lấy 

tay ôm đầu nhắm mắt lại thì thào nói: "Các ngươi cứu ta, 

ta không biết sao lại biến thành dạng này!" 

 

 "Chúng ta nhất định giúp ngươi, người chết đã chết, 

chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi đem Lý lão sư chôn ở đâu, 

để bọn ta tìm ra thi thể, để an ủi vong linh cô ấy, mà quan 

toà cũng sẽ cho ngươi cơ hội ăn năn hối lỗi, ngươi suy nghĩ 

một chút hôm nay là tết Trung Nguyên, sự tình Linh giới, 
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đừng tưởng rằng ngươi không nhìn thấy là không tồn tại, 

cô ấy khả năng đang đứng cạnh ngươi nhìn xem ngươi còn 

có lương tâm hay không". 

 

 Nghi phạm song quyền nắm chặt, cắn môi, hiển 

nhiên thiên nhân giao chiến, tâm đề phòng đã bị đột phá. 

Ta xem thời cơ không thể mất, nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải 

là đầu tiên ngươi giật điện cho cô ấy bất tỉnh rồi lại cưỡng 

gian hay không?" 

 

 "Ta không có cưỡng gian cô ấy!" Hắn vội vàng trả 

lời. 

 

 "Không có cưỡng gian cô ấy thế sao trên vách tường 

trước giường có lưu dấu vết dép lê? Không phải là khi 

ngươi ôm cô ấy vào phòng cưỡng hiếp, cô ấy giãy dụa lấy 

hai chân đá phải vách tường lưu lại dấu vết sao?" 

 

 "Không phải, ta chỉ thích tự thủ dâm, không thích 

cái kia!" 

 

 "Lừa gạt ai?" Ta nói. 

 

 "Vợ ta biết, cô ấy đều cười ta từ sướng" Hắn cấp 

bách giải thích. 

 

 "Như vậy ngươi dùng búa sắt đánh chết cô ấy?" Ta 

hỏi. 

 

 "Không phải, ta chỉ là trốn ở bên cạnh xem!" 
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 "Xem cái gì?" Ta cảm thấy kỳ quái. 

 

 "Ta sẽ không nói, ta xem bọn họ đánh nhau rất sợ 

hãi, chờ một hồi hắn gọi ta đến hỗ trợ ta mới đi vào". 

 

 "Hắn là ai? Là ngươi mời tới giúp đỡ?" Đồng sự 

cùng thẩm vấn và ta không hẹn mà cùng hỏi. 

 

 "Ta không biết, các ngươi phải cứu ta!" 

 

 "Nhất định giúp ngươi! Nhưng ngươi cần nói ra hắn 

là ai chúng ta mới có thể tìm được hắn" Ta nói. 

 

 "Ta cũng không nhận ra hắn, các ngươi tìm thế 

nào?" 

 

 "Ngươi không biết hắn sao khi sát hại Lý lão sư thì 

lại bảo ngươi hỗ trợ?" Ta hỏi. 

 

 "Lúc ta tới đó, bọn hắn đã đánh nhau!" 

 

 "Nhà là ngươi mướn, ngươi lại không biết hắn là ai, 

ngươi không cho hắn chìa khoá mở cửa thì hắn sao có thể 

đi vào nhà! Là ngươi tìm đến hỗ trợ mưu hại Lý lão sư 

đúng không?" Ta hỏi. 

 

 "Không có!" Nghi phạm lại phủ nhận. 

 

 "Như vậy tại sao hắn lại bảo ngươi hỗ trợ?" Ta lớn 

tiếng chất vấn hắn. 
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 “Đừng có chối quanh, ngươi muốn chúng ta cứu 

ngươi cũng không cần nói dối, ngươi không giật điện cô ấy 

cũng không có hiếp cô ấy thì nhất định là dùng búa sắt đánh 

vào đầu cô ấy rồi?" 

 

 "Không phải!" 

 

 "Ngươi có cởi sạch quần áo cô ấy hay không?" 

 

 "Không có!" Nghi phạm vội vã biện bạch. 

 

 "Ta không tin!" Ta cố ý lấy giọng điệu mỉa mai nói. 

 

 "Các ngươi không tin lời của ta, chờ đào được thi 

thể các ngươi sẽ biết" 

 

 "Lý Nhã bình mặc quần áo gì trên người?" 

 

 "Ta nhớ hình như là quần đùi, áo cũng là ngắn" 

 

 Tâm lý đề phòng của nghi phạm đã được giải, mà 

đoạn đối thoại trên cũng đã được máy ghi âm ghi lại toàn 

bộ, đồng thời cũng ghi lại lời nghi phạm chậm rãi khai đã 

giết Lý Nhã Bình như thế nào. 

 

 Nguyên lai nghi phạm mưu toan cướp sổ đỏ cái nhà 

của Lý Nhã Bình, để sau đó đăng báo lừa đảo bán nhà, vào 

buổi sáng ngày chín tháng bảy có điện hẹn Lý Nhã Bình 

xuống lầu, đợi Lý nữ đi vào trong phòng thì đột nhiên tập 

kích Lý nữ. Nghi phạm nói dùng tay phải bóp cổ Lý nữ 
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khiến cô ấy không thể kêu to, dùng tay trái tóm tóc Lý nữ 

ấn vào tường, đợi Lý nữ xụi lơ hôn mê ngã xuống đất thì 

lấy chân phải dẫm vào cổ Lý nữ cho đến khi thất khiếu 

chảy máu. Mắt đã thất thần, đầu lưỡi thè ra thì mới buông 

lỏng chân đi ra bên ngoài đem xe chở hàng chuyển nhập 

trong phòng, lấy ra dây diện định dùng để giật điện quấn 

chặt cổ Lý nữ rồi lại đem thi thể để vào một cái túi chăn 

bông đã chuẩn bị xong ôm vào xe hàng chở đến Trúc Sơn 

để chôn. 

 

 Mặc dù nghi phạm đã tự mình thừa nhận phạm án, 

nhưng không tìm được "Vật chứng" duy nhất là thi thể thì 

vẫn còn quá nhiều biến số, bản án còn chưa được tính là 

phá án và bắt giam. Ghi chép xong mọi thứ thì đã 6h chiều, 

trời lại mưa rào xối xả, vẫn hoả tốc áp giải nghi phạm đến 

thẳng Trúc Sơn. Nơi đó cực kỳ khó đi, nếu không có nghi 

phạm dẫn đường thì chẳng ai có thể phát hiện được nơi 

hoang giao dã địa đó chôn oan hồn một vị nữ giáo sư. Khi 

đến thì đã tối muộn nhìn chẳng rõ, trời mưa đường trơn 

nước ở khe núi chảy xiết, qua hơn nửa giờ tìm kiếm, đồng 

sự đều một thân ướt đẫm, nhưng vẫn không thể nào tìm 

được địa điểm xác thực chôn thi thể. Bất đắc dĩ phải hỏa 

tốc đem nghi phạm trở lại Đài Bắc nhốt vào trại tạm giam. 

Màn đêm buông xuống cả đêm chưa ngủ, lo lắng một đêm 

tỉnh lại nghi phạm lại giở quẻ không nói ra địa điểm chính 

xác chôn thi, lo lắng hơn nữa là trước đó không lâu có lần 

bão mưa to có thể khiến thi thể bị xói mòn cuốn đi, làm sao 

có thể giao phó? 
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 Sáng ngày thứ hai từ trại tạm giam Đài Bắc đưa nghi 

phạm chạy thẳng đến Tân Trúc, sắp đến thì ta ra hiệu lái 

xe cố ý chạy qua địa điểm tìm thi đêm qua, để thăm dò hư 

thực nghi phạm. Lúc này nghi phạm thò đầu ra bên ngoài 

nhìn quanh liên tục nói: "Không đúng không đúng, quá xa, 

không xa như thế, quay về đi!" Đợi xe chậm rãi quay lại, 

nghi phạm nhìn bên ngoài nói: "Chính là chỗ này không 

sai!". Quả nhiên là chỗ hôm qua đã tìm. 

 

 Dừng lại ở bờ ruộng sườn núi lội nước qua khe núi, 

đến một mảnh đất trống lộn xộn trong rừng trúc, vì bão 

thủy tai xung xoát, mặt đất đã có biến động, nhất thời vẫn 

không có biện pháp phân biệt địa điểm xác thực, chợt nghe 

tổ trưởng tay cầm một cây trúc tự lẩm bẩm: "Lý lão sư cô 

nếu có linh liền mau để chồng cô tìm được cô đi!". Ước 

chừng qua hơn mười phút tìm kiếm thăm dò, cây gậy trúc 

trên tay tổ trưởng đột nhiên chọc vào một khối đá rồi phát 

xuất một tiếng "Ba!" thanh thúy. Tổ trưởng nói: "Thế nào 

có tảng đá?". Lúc này nghi phạm ở một bên lập tức trả lời 

nói: "Đúng rồi, ta có dùng một khối đá để chặn thi thể!" 

Tinh thần mọi người không hẹn mà nghĩ về người đã tạ thế, 

hợp lực đem tảng đá đẩy ra sau, quả nhiên lộ ra một cái túi 

màu lam, giòi màu trắng lúc nhúc bò ra bên ngoài, hơi thối 

của thi thể cũng thoát ra. Đào được thi thể hư thối, Trác 

tiên sinh nhìn thấy quần áo của thi thể, xác nhận là Lý Nhã 

Bình đã thất tung gần hai tháng, nghi phạm cũng lập tức 

vỗ tay quỳ xuống hướng người chết sám hối, nhưng mà hết 

thảy đều quá trễ. Thân là cảnh sát hình sự, nhiều chuyện 

xảy ra mà cạn kiệt tâm trí, ngay trong nháy mắt này được 
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các bên thừa nhận. Tiếc nuối nhất là, cũng khẳng định hai 

gia đình khó mà bù đắp bi thương. 

  


