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MỞ ĐẦU 

 

Giả Bỉnh Nhiên là một tác giả không còn quá xa lạ 

với giới Dịch học Việt Nam nhưng mỗi quyển sách của ông 

lại có một nét mới lạ đáng để suy ngẫm. 

 

Điều đầu tiên có thể nói Giả là một nhà nghiên cứu 

cực kỳ cẩn thận, mọi lý luận của Giả đều cực kỳ logic và 

chặt chẽ. Những cái không hợp logic đều bị Giả loại bỏ, 

điều đó cực kỳ có lợi cho những độc giả nào thích sự chặt 

chẽ, đào sâu nghiên cứu về Dịch. 

 

Điều thứ hai là Giả luôn chịu khó đào sâu và tìm 

những cái mới dựa trên nền tảng suy luận logic chặt chẽ 

của mình. Giả không chấp nhận những cái xuề xòa. Ngay 

trong quyển sách này, Giả cũng tự sáng tạo ra một cách lập 

quẻ Mệnh lý riêng biệt dù trước đó có vài người cũng đi 

con đường này nhưng không đưa ra sự sáng tạo như Giả. 

Dã Hạc cũng xem quẻ chung thân nhưng hoàn toàn gieo 

xu, tính xác suất của nó quá lớn. Thiệu Vĩ Hoa cũng đưa 

ra cách lập quẻ chung thân nhưng cách của Thiệu vẫn quá 

trùng lặp. Cách của Giả thực sự có thể tổng hợp được nhiều 

yếu tố và đưa ra được quẻ Mệnh lý khá đặc biệt khác biệt. 
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Đây là người thứ hai được dịch ở Việt Nam trong giới 

Huyền học có lập luận về dữ liệu của bố mẹ khi dự đoán 

tương lai. Thực sự là một điều cần cân nhắc. 

 

Cũng như các tác giả khác, Giả vẫn có nhiều điều 

giữ lại cho mình vì còn dậy học, nhiều kiến thức sẽ chỉ 

được nói trong lớp học. Tuy nhiên, thông qua những gì 

được nêu ra trong sách, độc giả nếu đào sâu chắc chắn sẽ 

có được những đúc rút riêng cho cá nhân mình, thông qua 

đó có thể thực sự tìm lành tránh dữ, giúp bản thân nhẹ bước 

hơn trong con đường nhân sinh 

 

Quyển sách này có nhiều ý hay nhưng cũng có nhiều 

điều chưa thực rõ vì sự khác biệt văn hóa. Nếu có vấn đề 

gì thắc mắc cần trao đổi, góp ý, đừng ngần ngại liên hệ để 

chúng ta có thể làm rõ được thêm nhiều điều. 

 

Email: nghiencuuluchao@gmail.com - 

https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5 

 

Hà Nội, ngày Đinh Mão tháng Quý Mùi năm Canh 

Tý. 

 

An Hạ./. 

 

  

mailto:nghiencuuluchao@gmail.com
https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Tính danh học là một nhánh của Dịch Học mới xuất 

hiện ở thời cận đại, pháp đầu tiên xuất hiện tại Nhật bản, 

tên là Ngũ cách phẫu tượng pháp, là do người Nhật Bản 

Hùng Kỳ Kiện Ông sáng tạo từ thế kỷ mười chín, mấy trăm 

năm về sau, phương pháp này đã được lưu hành rất rộng, 

hiện nay mọi người trên internet còn có thể thấy phần mềm 

chấm điểm tính danh, cơ bản đều là áp dụng loại phương 

pháp này. 

 

 Nhưng loại phương pháp này kỳ thật căn bản không 

đủ làm bằng, là một trong những "Ngụy pháp" trong tính 

danh học. Bởi vì căn cứ căn bản phán đoán một cái tính 

danh là cát là hung của phương pháp này là đếm số nét của 

tính danh để xác định, cũng chính là tổ tiên quy định phạm 

vi từ 1 đến 81, mỗi con số cát hung, lại đem tính danh dựa 

theo trình tự nhất định, chia làm Thiên, Địa, Nhân, Tổng, 

Ngoại năm cách, sau đó dùng số nét chữ Hán từ năm cách 

này đối chiếu với số mà đoán cát hung, xem số cát nhiều 
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hay là số hung nhiều để xác định tổng thể cát hung của tính 

danh. 

 

 Nhưng mà loại phương pháp này căn bản không phù 

hợp nguyên lý Dịch Học, bởi vì "Dịch, dịch vậy", biến hóa 

chi đạo vậy. Dịch Học tinh túy ở chỗ biến hóa, bất kỳ một 

con số gì đều không nên cố định là cát hoặc cố định là 

hung, mà hẳn là đối với một bộ phận người mà nói là cát, 

đối với một bộ phận khác mà nói là hung mới đúng, cho 

nên loại quy định này của Ngũ cách pháp một ít số may 

mắn, một ít số là hung, thì tương đương với người hiện đại 

đem "8", "6" xem như là số cát, đem "4" xem như là hung 

vậy, có thể làm thành một loại dân tục, nhưng tuyệt không 

thể làm nguyên lý Dịch Học để dùng. 

 

 Sở dĩ loại phương pháp không hợp lý này hiện nay 

lại có ảnh hưởng khá lớn, theo Bỉnh Nhiên phân tích, 

nguyên nhân chủ yếu hẳn là loại mô thức này dễ dàng có 

thể lập trình, cho nên hiện nay phần mềm chấm điểm tính 

danh trên internet đều là lấy loại mô thức này để viết 

chương trình, theo internet phổ cập hóa, ảnh hưởng của 

phương pháp này cũng càng lúc càng lớn. 

 

 Nhưng là, sai lầm chính là sai lầm, đối với những 

phần mềm máy tính này, mọi người có thể coi như một loại 

du hí, xem xem tên của mình nhiều ít số, sau đó cười một 

tiếng mà không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng trịnh 

trọng việc coi nó là làm nguyên tắc đặt tên, vậy liền tuyệt 

đối là dạy hư học sinh. Do đó tại Bỉnh Nhiên sáng tạo 

Hoàng Cực tính danh học, loại phương pháp này sẽ bị loại 
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bỏ hoàn toàn, trên thực tế, loại phương pháp đặt tên truyền 

tới từ Nhật Bản này, hiện nay đã bị giới Dịch Học công 

nhận là ngụy pháp, trừ phi là những người không có bất kỳ 

bản lĩnh Dịch học nào nhưng nóng lòng học một loại 

phương pháp để đặt tên kiếm tiền thì bình thường rất ít 

người lại dùng pháp này để đặt tên. 

 

 Cũng chính là vì có loại nhận thức chung này, hiện 

tại rất nhiều Dịch học gia bắt đầu thăm dò phương pháp đặt 

tên khác biệt, lại xuất hiện tỉ như thuyết Sinh tiêu khởi danh 

pháp, Nạp phôi khởi danh pháp. Cái gọi là Sinh tiêu khởi 

danh pháp chính là lấy một người cầm tinh làm căn cứ để 

tiến hành đặt tên, tỉ như nói người tuổi "Chuột", Sinh tiêu 

khởi danh pháp liền quy định không thể dùng bộ thủ có 

"Ất", "Xích", đối với cái này giải thích là bởi vì bộ "Ất" 

giống Xà, Xà ăn chuột, cho nên không thể dùng; bộ "Xích" 

thì sao? Chuột chạy ra phố người người kêu đánh, đương 

nhiên cũng không thể dùng. Mà bộ thủ "Miệng" ("口"), 

"Lúa" ("禾") thích hợp nhất cho người tuổi chuột, bởi vì 

bộ "Miệng" giống một cái hang chuột, cho nên có lợi; bộ 

"Lúa" là hoa màu, đại biểu chuột có cái ăn, cho nên cũng 

là bộ thủ tốt. 

 

 Dạng nguyên lý này đại hưng tại thế, tuyệt đối là 

Dịch học bi ai, những vật này, ngoài có tính "Buồn cười" 

cực cao ra thì không có bất kỳ giá trị gì! Bởi vì người chính 

là người, không có bất cứ quan hệ nào với chuột động vật, 

cầm tinh chỉ là một loại dân tục, cũng không có nguyên lý 

Dịch Học nào ở trong đó. Bỉnh Nhiên coi là đây đều là một 
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chút "Người thông minh" làm ra lý luận đầu cơ trục lợi, là 

một loại biểu hiện tập tục táo bạo, học tập dạng lý luận này 

có thể mất ít thời gian tinh lực nhất nhưng kiếm được nhiều 

tiền nhất, so ra thì tuyệt đối có lợi. Nhưng có dạy hư học 

sinh hay không thì không phải phạm vi cân nhắc của những 

"người thông minh" này. 

 

 Ngoài những lý luận khó mà đến được nơi thanh nhã 

này ra hiện nay được giới Dịch Học công nhận phương 

pháp đặt tên tốt nhất là Bát tự đặt tên pháp, cũng chính là 

dùng Mệnh chủ sinh thần bát tự làm cơ sở, phân tích trong 

tám chữ ngũ hành hỉ Kỵ, sau đó chọn lựa thỏa đáng chữ 

Hán để dùng, dùng chữ Hán thuộc tính ngũ hành để di bổ 

ngũ hành thiếu hụt trong bát tự, từ đó đưa đến tác dụng xu 

cát tị hung. 

 

 Loại phương pháp này đích thật là phương pháp hợp 

lý nhất trong tính danh học hiện nay, nhưng sau khi Bỉnh 

Nhiên phân tích thì phát hiện trong đó vẫn có tồn tại một 

chút địa phương không như ý muốn. Đầu tiên chính là hệ 

thống bát tự bản thân xác suất không đủ, tổ hợp bát tự hết 

thảy chỉ có hơn 51 vạn loại, mà trên thế giới nhân khẩu lại 

có 70 ức, cái này mang ý nghĩa mỗi cái bát tự ít nhất đều 

có hơn một vạn người lặp lại, mà loại tình huống có bát tự 

giống nhau này, vô luận trong cổ kim ghi chép đều có tình 

huống Vận Mệnh khác biệt, do đó dùng bát tự làm mệnh 

lý một người, sẽ có mâu thuẫn logic. Bát tự, cũng không 

phải là một hệ thống mệnh lý chân chính hoàn thiện. 
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 Mặt khác, hiện nay chữ Hán ngũ hành thông dụng 

cũng có rất nhiều sai lầm, tỉ như nói chữ "Thần" (晨), nghĩa 

gốc là mặt trời mọc, Thái Dương phát sáng, cho nên cái 

chữ này hẳn là có ngũ hành là "Hỏa", nhưng là hiện nay 

cái chữ này ngũ hành thông dụng lại là "Kim". Lại ví dụ 

như chữ "Lý", nghĩa gốc là chỉ cây mận, là danh xưng, 

trồng cây do đó ngũ hành vô luận như thế nào hẳn là 

"Mộc", nhưng là ngũ hành thông dụng hiện nay được sử 

dụng lại là "Hỏa", những sai lầm rõ ràng này, tại trước kia 

chữ Hán ngũ hành phân chia chỗ nào cũng có, đại khái xem 

được chữ Hán thường dùng nhiều hơn phân nửa, sai lầm 

như vậy kiểu như thầy thuốc tính sai dược tính của dược 

vật, sẽ tạo thành kết quả dạng gì thì có thể nghĩ mà biết. 

 

 Chính là nhìn thấy những thiếu hụt sai lầm này, Bỉnh 

Nhiên mới không thể không y theo nguyên lý Dịch Học, 

một lần nữa sáng lập một phương pháp đặt tên hoàn toàn 

mới, mệnh danh là Hoàng Cực tính danh học, phương pháp 

này lấy bát tự làm thời gian tứ trị, lại phối hợp Phụ Mẫu 

cầm tinh lên được tiên thiên chung thân quẻ, dùng cái này 

làm căn cứ mệnh lý tiên thiên một người, đồng thời, lại lấy 

số nét tính danh một người thiết kế quẻ tính danh hậu thiên 

tốt nhất, để mà đền bù thiếu hụt trong quẻ Mệnh tiên thiên. 

Ngoài cái đó ra, còn hiệu đính đối với ngũ hành của mấy 

ngàn chữ Hán thường dùng, cuối cùng xác định tính danh 

học hoàn toàn mới. Phương pháp này đến nay Bỉnh Nhiên 

đã sử dụng mười năm, được khách hàng khen ngợi, đến 

nay đem ra công khai, hi vọng có thể dựa vào cái này để 

giảm bớt một chút "Lang băm giết người" xuất hiện.  
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CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VẬN MỆNH  

 

Tiết 1: Vận Mệnh đến tột cùng 

là cái gì? 

 Vận Mệnh là chủ đề vĩnh hằng của nhân loại, bởi vì 

nó thần bí khó lường, bởi vì nó kháng cự bất đồng, ngàn 

năm qua vô luận thánh hiền phàm nhân cũng vì đó cảm 

thán. Mà Dịch Học chính là loại phương thức tư duy đặc 

biệt chúng ta dùng để lý giải và ứng dụng đối với bản chất 

của Vận Mệnh, cho nên nó mới có thể sử dụng để dự đoán 

Vận Mệnh, cải thiện Vận Mệnh. Nhưng vì tập tục xấu của 

người xem bói, căn cứ lý luận của Dịch học trong quá trình 

lưu truyền dần bị mất đi, do đó, mặc dù dịch học diễn sinh 

ra dự đoán học, đến trước mắt đã phát triển ra mấy trăm 

loại phương pháp để xem, nhưng chúng ta khi quay đầu lại 

nhìn thì lại kinh ngạc phát hiện, chúng ta đã mất đi căn 

nguyên, chúng ta dự đoán "Vận Mệnh", nhưng chúng ta lại 
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quên đi "Vận Mệnh" rốt cuộc là gì! Chúng ta có hệ thống 

Dịch Học, nhưng chúng ta nhưng lại không biết những hệ 

thống này là thế nào tới! Chúng ta có các loại kỹ thuật dự 

đoán hỗn loạn làm cho người hoa mắt, nhưng chúng ta lại 

không biết ưu khuyết của những kỹ thuật này, không biết 

trong đó có thiếu hụt hay không, cũng không biết nên hoàn 

thiện như thế nào, đây thật là hiện trạng hại người dở khóc 

dở cười. 

 

 Hiện tại mọi người lý giải đối với phổ biến Vận 

Mệnh là "Tính cách quyết định Vận Mệnh", hoặc là thuyết 

pháp tương đối trừu tượng "Mệnh là tiên thiên chú định, 

vận là hậu thiên người làm", những thuyết pháp này đúng 

hay không đây? Đúng, nhưng lại không khắc sâu, nói 

tương đương như không nói. Tính cách quyết định Vận 

Mệnh là không sai, nhưng tính cách vì sao có thể quyết 

định Vận Mệnh? Đồng thời tính cách có phải là nhân tố 

duy nhất quyết định Vận Mệnh hay không? "Mệnh" là tiên 

thiên chú định không sai, nhưng nó chú định như thế nào? 

Lại chú định ở phương diện nào? "Vận" là hậu thiên do con 

người làm ra cũng không sai, nhưng người có thể "Làm" 

chính là cái gì? "Người làm" lại nên như thế nào đây? 

 

 Nói cách khác, cơ chế hình thành của "Mệnh" và 

"Vận" đến cùng là cái gì? Nếu làm minh bạch vấn đề này, 

Vận Mệnh chi mê thần bí như vậy cuối cùng có thể bị phát 

lộ hay không. Phiền não khiến giới Dịch Học thậm chí cả 

xã hội nhân loại có đủ loại nghi vấn, như là người đến cùng 

có Mệnh Vận hay không? Vận Mệnh con người đến cùng 

có quy luật hay không? Vận Mệnh con người đến tột cùng 
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có thể dự đoán sớm hay không? Và Vận Mệnh có phải chú 

định không thể thay đổi hay không? Vận Mệnh có thể cải 

biến sao? Làm sao cải biến? Các loại các loại, đều có thể 

giải đáp từng cái! 

 

 Cơ chế hình thành "Vận Mệnh" đến tột cùng là cái 

gì đây? Bỉnh Nhiên thông qua hơn 20 năm nghiên cứu Dịch 

Học, rốt cục lĩnh ngộ chân lý trong đó. Vận Mệnh từng cái 

chính là kết quả hoàn cảnh không ngừng tác dụng đối với 

"Ta"! Trong đó "Mệnh" xác định chính là "Ta", mà trong 

đó "Vận" chính là hoàn cảnh biến hóa. 

 

 "Mệnh" chính là "Ta", là "Ta" làm một cá thể độc 

lập, tiên thiên tuân theo nhân tố hoàn cảnh. "Vận" chính là 

hoàn cảnh biến hóa, là hình thức và quá trình hoàn cảnh 

chung quanh "Ta" biến hóa. 

 

 Hoàn cảnh biến hóa là có quy luật, nóng lạnh luân 

chuyển, trăng tròn trăng khuyết, mặt trời mọc, mặt trời lặn, 

đều có nhịp chu kỳ nghiêm khắc. Do đó, vị trí hoàn cảnh 

của "Người" cũng là có tiết luật biến hóa ---- cỏ cây khô 

vinh, mùa luân chuyển, thủy triều lên xuống; hết thảy đều 

biến hóa đâu vào đấy. Đối ứng với cái này, "Ta" tiên thiên 

tuân theo "Mệnh", cũng theo hoàn cảnh biến hóa, không 

ngừng bị kích phát hoặc ức chế, từ đó tạo thành quỹ tích 

vận động sinh mệnh cả đời của "Ta", đây chính là cái mọi 

người nói tới Vận Mệnh!! 

 

 Có cái nhận biết này, chúng ta lại đến xem lý giải 

của mọi người đối với Vận Mệnh, từ đó sẽ dễ giải thích, tỉ 
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như "Tính cách quyết định Vận Mệnh", vì sao tính cách có 

thể quyết định Vận Mệnh, bởi vì tính cách chính là một bộ 

phận tạo thành "Ta", thuộc về một loại nhân tố "Mệnh", nó 

đối với Vận Mệnh là có ảnh hưởng, nhưng là thuyết pháp 

"Tính cách quyết định Vận Mệnh" cũng không hoàn toàn, 

tính cách chỉ là phản ánh thói quen của người đối với hoàn 

cảnh biến hóa, chân chính quyết định Vận Mệnh chính là 

hoàn cảnh, cũng chính là chúng ta thường nói "Thời thế tạo 

anh hùng", tỉ như nói Lưu, Quan, Trương trong Tam quốc, 

bất quá chỉ là người buôn bán nhỏ, hạng người mổ heo bán 

táo, nhưng là hoàn cảnh "Gió nổi mây bay, hóa thành 

vương hầu" cho phép vậy! Nếu bọn họ không phải sinh ở 

loạn thế như thế, mà là sinh ở năm tháng bình thường, với 

tính cách của bọn họ, có lẽ chính là một bang cướp bóc 

mao tặc mà thôi. 

 

 Cho nên, chỉ từ cái góc độ tính cách này mà nói, Vận 

Mệnh chân thực là hai loại nhân tố hoàn cảnh và tính cách 

cùng quyết định, tính cách bản thân không quan trọng tốt 

xấu, bất kỳ người có loại tính cách gì cũng sẽ có khả năng 

thành công, mấu chốt là xem loại tính cách đặc thù này và 

hoàn cảnh vị trí của người đó có phải phù hợp hay không, 

chỉ từ góc độ này mà nói, tính cách chính là "Mệnh", mà 

hoàn cảnh chính là "Vận", tính cách và hoàn cảnh có thuận 

có nghịch, thuận thì sinh, nghịch thì vong, đây là cơ chế 

căn bản nhất hình thành Vận Mệnh. Mà hệ thống Dịch Học 

sở dĩ có thể dùng để dự đoán Vận Mệnh, cũng là do bản 

chất của Dịch Học là mô phỏng đối với hoàn cảnh biến 

hóa, tất cả nguyên lý cơ sở của Dịch Học đều là nói về đặc 

điểm và hình thức biến hóa của hoàn cảnh, tất cả các 
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phương pháp đoán mệnh đều là định vị trong hình thức này 

một "Ta" cụ thể, sau đó thông qua thôi diễn hình thức, để 

mô phỏng hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng đối với "Ta". Từ 

đó suy tính quỹ tích vận động sinh mệnh từng cái "Ta" --- 

Vận Mệnh. 

 

 Có loại nhận biết này, tất cả nguyên lý Dịch Học, 

đều có thể tìm tới đáp án. 

 

 Mọi người đều biết lý luận ngũ hành là một cái lý 

luận trọng yếu nhất trong Dịch Học, nó là nguyên tắc tổng 

thể của tất cả dự đoán, là lực lượng chi phối quyết định vận 

mạng của chúng ta. Nhưng là bản chất ngũ hành là thế nào? 

Cho tới nay đều rất thần bí, trong lý giải của đại đa số 

người, ngũ hành từ sâu xa là một loại lực lượng thần bí căn 

bản không có cách nào chứng tỏ, là sự vật cực kỳ huyền bí, 

là "Thiên Cơ" bất khả lộ. Thật là như vậy sao? 

 

 Sự thật không phải như vậy, ngũ hành tuyệt không 

thần bí, nó là chuyện rất bình thường, dựa theo phương 

thức biểu đạt của cổ nhân, ngũ hành chính là "Thiên đạo", 

mà phiên dịch thành phương thức biểu đạt của người hiện 

đại thì ngũ hành chính là hoàn cảnh biến hóa, ngũ hành là 

một bộ hệ thống ký hiệu tổ tiên của chúng ta dùng để biểu 

thị hoàn cảnh biến hóa. Nó có nguyên lý hoàn toàn giống 

vật lý học dùng hào "+" đại biểu điện cực dương, dùng hào 

"-" đại biểu điện cực âm; mà ngũ hành vượng suy và sinh 

khắc, kỳ thật chính là một bộ ký hiệu mô phỏng hoàn cảnh 

biến hóa. 
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 Trong giới tự nhiên hoàn cảnh biến hóa là một loại 

phương thức giao hóa tổng hợp hai loại nhân tố thời gian 

và không gian, về thời gian chủ yếu biểu hiện là mùa xuân, 

hạ, thu, đông biến thiên; về không gian chủ yếu biểu hiện 

là khí hậu lạnh, nóng, khô, ẩm ướt khác biệt, những cái này 

chính là ngũ hành đại biểu cho đặc điểm vị trí hoàn cảnh 

của từng nhịp giao hóa giữa không gian và thời gian hoàn 

cảnh. Chính là những cái này quyết định Vận Mệnh của 

chúng ta! Mỗi người vừa ra đời đã có tổ hợp hai loại tọa 

độ nhân tố bao hàm thời gian (sinh thần bát tự), không gian 

(hoàn cảnh phong thuỷ), tọa độ này xác định cá thể "Ta". 

Sau đó theo đại ngũ hành vận khí (xuân hạ thu đông, nóng 

lạnh khô ẩm ướt môi trường tự nhiên) biến hóa, "Ta" sẽ 

hình thành quỹ tích vận động tương ứng ---- Vận Mệnh!! 

 

 Chỉ đơn giản như vậy sao? Ha ha, chỉ đơn giản như 

vậy!! "Đại đạo rất bằng phẳng mà dân tốt kính". Kỳ thật 

toàn bộ hệ thống Dịch Học, nói đến chỗ cuối cùng là ngay 

tại trong lý luận ngũ hành; mà căn bản của lý luận ngũ hành 

là ngay tại hoàn cảnh!! Đáp án của vấn đề này mặc dù đơn 

giản, lại phiền não giới Dịch Học gần ngàn năm, tuyệt đối 

không nên xem thường! Biết rõ vấn đề này, như vậy hết 

thảy nghi nan trong hệ thống Dịch Học đều có thể giải 

quyết dễ dàng. Liên quan tới đủ loại nghi vấn về Vận Mệnh 

đều có thể giải đáp. 

 

 Người có Vận Mệnh hay không? 
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 Đáp: Người có Vận Mệnh! Vận Mệnh chính là kết 

quả của hoàn cảnh biến hóa không ngừng tác dụng đối với 

"Ta". 

 

 Vận Mệnh con người có quy luật hay không? 

 

 Đáp: Có, hoàn cảnh biến hóa là có quy luật, cho nên 

Vận Mệnh con người sẽ có quy luật!  

 

Vận Mệnh con người có thể dự đoán sao? 

 

 Đáp: Đương nhiên có thể, Vận Mệnh đã có quy luật 

mà theo thì có thể theo quy luật mà dự đoán!  

 

Vận Mệnh con người là chú định sao? 

 

 Đáp: Không phải, người vô định Mệnh, hoàn cảnh 

có thể điều chỉnh vì người, cho nên Vận Mệnh là có thể vì 

người mà điều chỉnh! 

 

 Vận Mệnh con người có thể tùy ý an bài sao?  

 

Đáp: Không thể, nhân tố tiên thiên là không thể cải 

biến, cho nên Vận Mệnh con người có thể điều chỉnh, 

nhưng không thể tùy ý an bài!! 
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Tiết 2: Nhân tố nào quyết định 

Vận Mệnh con người? 

 

 ngũ hành trong Dịch Học chi phối Vận Mệnh của 

vạn sự vạn vật. Trong văn hóa truyền thống, ngũ hành là 

một loại lực lượng tuyệt đối, bởi vì nó là hình thức "Thiên" 

vận hành, mà cái khái niệm "Thiên" này đối với cổ nhân 

mà nói thì giống như "Thượng Đế" trong văn hóa phương 

tây, đại biểu tồn tại chí cao vô thượng trong vũ trụ, người 

chế định hết thảy quy tắc. 

 

 Khác biệt với "Thượng Đế" trong văn hóa phương 

tây chính là, người Trung Quốc "Thiên" cũng không phải 

là chỉ "Thần” nào đó, Lão Tử trong « Đạo Đức Kinh » có 

nói rõ: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo 

pháp tự nhiên", nói cách khác thiên = đạo = tự nhiên, 

"Thiên" trong văn hóa Trung Quốc thật ra là chỉ quy luật 

tự nhiên, mà không phải cái "Thần" nào đó. 

 

 Có lẽ mọi người sẽ hỏi, cái này khác nhau ở chỗ nào? 

Đúng vậy, có khác nhau, mà lại là khác nhau về bản chất, 

"Thần" là hư vô mờ ảo, ngươi không thể nào chứng minh 

hắn tồn tại, cũng vô pháp chứng minh hắn không tồn tại, 

cho nên ngươi không thể nào hiểu rõ "Ý nghĩ" của "Thần", 

không cách nào biết được hắn "vui hay giận"; mà "Tự 

nhiên" lại là thực tại, nó thời thời khắc khắc tồn tại ở chung 

quanh của chúng ta, xem được, nghe được, cảm giác được. 
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Cho nên chúng ta có thể giải "Ý nghĩ" của nó, nắm giữ quy 

luật của nó. 

 

 Liền lấy Mệnh Vận mà nói đi, trong văn hóa phương 

tây vẫn cho rằng Vận Mệnh là từ "Thần" an bài, cho nên 

nó là hư vô mờ mịt, là không có quy luật, là không thể nào 

dự báo. Tưởng tượng một chút, nếu ngươi chính là "Thần" 

an bài Vận Mệnh, một người hành vi hôm nay làm ngươi 

cao hứng, ngươi đương nhiên sẽ ban thưởng cho hắn, cho 

hắn một cái Vận Mệnh tốt; nhưng ngày mai hành vi của 

hắn khiến ngươi tức giận, như vậy ngươi đương nhiên sẽ 

làm ra trừng phạt đối với hắn, để hắn chịu đựng điều xấu 

tra tấn, có khi dứt khoát hủy diệt hắn, liền như "Atlantis" 

hủy diệt vậy. 

 

 Nhưng khái niệm của cổ nhân lại khác biệt, trong 

văn hóa Trung Quốc Vận Mệnh là từ "Thiên" đến an bài, 

cũng chính là từ "Tự nhiên" đến an bài, "Tự nhiên" và 

"Thần" được nhân cách hoá có khác biệt lớn nhất chính là 

tính quy luật và tính khách quan của nó, nó sẽ không vì 

"Cao hứng" hoặc "Không cao hứng" mà tùy ý sắp xếp Vận 

Mệnh của con người, cho nên trong « Đạo Đức Kinh » nói: 

"Thiên Địa bất nhân, lấy vạn vật như sô cẩu", tự nhiên 

không có yêu ghét, không có hỉ nộ, nó sẽ chỉ lấy quy luật 

nghiêm cẩn để an bài hết thảy, bao gồm cả Vận Mệnh. Cho 

nên ở trong mắt người Trung Quốc, Vận Mệnh là quy luật 

vận động, là có thể dự đoán, chỉ cần ngươi nắm giữ quy 

luật tự nhiên là có thể, cái quy luật này hiển nhiên chính là 

ngũ hành của từng môi trường tự nhiên biến hóa. 
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 Cùng một nguyên lý, nhân tố nào chi phối Vận 

Mệnh của con người? Tông giáo và Dịch học trả lời cũng 

hoàn toàn khác biệt, tông giáo trả lời là lấy lòng thần, thần 

thích gì, người cần làm cái gì, tỉ như thần Maya thích huyết 

tế, người Maya cần giết người sống hiến tế để thần vui vẻ; 

Thượng Đế và Chân Chủ thích hết thảy mọi người chỉ tín 

ngưỡng chính mình, cho nên Thiên Chúa giáo và giáo đồ 

Islamabad liền cần tiêu diệt dị giáo đồ không để lại dư lực, 

để lấy lòng Thượng Đế và Chân Chủ, chỉ có để "Thần" cao 

hứng, hắn mới có thể an bài cho ngươi một cái Vận Mệnh 

tốt. Cho nên, hành vi khiến thần thích, chính là nhân tố 

quyết định Vận Mệnh. Nhưng nội dung cụ thể là không xác 

định, cần xem ngươi tin tưởng "Thần" yêu thích. 

 

 Nhưng lý giải của Dịch Học thì hoàn toàn khác biệt, 

Dịch Học cho rằng Vận Mệnh là từ tự nhiên (Thiên) đến 

an bài, cho nên nhân tố ảnh hưởng Vận Mệnh quyết định 

bởi môi trường tự nhiên biến hóa, mà hoàn cảnh tự nhiên 

biến hóa là xác định, có quy luật, cho nên nhân tố quyết 

định Vận Mệnh cũng là xác định, có quy luật. Do đó, Vận 

Mệnh có thể dự đoán, cũng có thể vì người mà cải biến. 

loại giải thích này của Dịch Học đối với Vận Mệnh là thứ 

tông giáo không thể chịu đựng, cho nên ngoài Đạo giáo 

trực tiếp tới từ Dịch Học ra, các loại tông giáo khác đều 

nghiêm cấm đoán Mệnh. Ngẫm lại cũng rất dễ lý giải, Vận 

Mệnh không xác định và không thể dự báo, chính là một 

trong những nền tảng tồn tại của tông giáo, nếu "Người" 

đều có thể dự đoán Vận Mệnh, cải biến Vận Mệnh, vậy thì 

"Thần" ở chỗ nào đây? 
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 Nhưng mà từ lý tính để nói, Dịch Học giải thích càng 

khiến người ta tin phục, từ thực dụng mà nói, dự báo Vận 

Mệnh, cải biến Vận Mệnh cũng là nhu cầu bản năng của 

con người, nó có thể là "Tin mừng" để cho thế giới trở nên 

càng tốt đẹp, tựa như y học tiến bộ là "Tin mừng" đối với 

nhân loại vậy. Kỳ thật bản thân bệnh tật liền là một loại 

Vận Mệnh, mà chữa bệnh chính là một loại phương pháp 

cải biến Vận Mệnh, cho nên đồng dạng nguyên lý Dịch 

Học —— Âm Dương ngũ hành mới có thể dùng để đoán 

mệnh, lại có thể dùng để chữa bệnh. Cổ nhân nói: "Thánh 

nhân không tại triều đường, tất tại trong y bốc". Dự báo 

Vận Mệnh, cải biến Vận Mệnh mới có giá trị và phúc đức, 

giống với trị bệnh cứu người. Chỉ là phạm vi ứng dụng dự 

đoán càng rộng mà thôi. 

 

 Như vậy từ hệ thống Dịch Học để phân tích, nhân tố 

ảnh hưởng đến Vận Mệnh của con người là cái gì? Tổng 

thể mà nói có hai phương diện lớn, đồng thời đều có quan 

hệ với hoàn cảnh biến hóa, một cái là xác định "Ta" -- 

"hoàn cảnh tiên thiên", hai là cái ảnh hưởng đến "Ta" -- 

"hoàn cảnh hậu thiên". Cần chứng mình chính là, hai loại 

hoàn cảnh nhân tố, chỉ là cái "Ta" sinh vật cá thể này tương 

đối mà nói, trên bản chất chúng là cùng một hình thức hoàn 

cảnh biến hóa, nguyên lý hoàn cảnh tiên thiên như kiểu 

chụp ảnh, là một cái định cách trong nháy mắt trong hoàn 

cảnh biến hóa, là trạng thái vị trí hoàn cảnh biến hóa "Ta" 

trở thành "Ta" trong một khắc này. Ý nghĩa của nó thì việc 

xác định "Sinh thần bát tự" trong Dịch Học tương đương 

với việc xác định "Gen" trong khoa học hiện đại. Thuộc về 

nhân tố "Mệnh". 
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 Nhưng hoàn cảnh là biến hóa vĩnh hằng, "Ta" sau 

khi được xác định, nó vẫn sẽ dựa theo chương trình vận 

động biến hóa đặc biệt, nhưng hoàn cảnh biến hóa lúc này 

sẽ không lại xác định "Ta" --- "Mệnh", nhưng lại có thể 

dẫn phát hoặc ức chế cát hung xác định trong "Mệnh", cái 

này đối với "Ta" mà nói, hoàn cảnh biến hóa liền biến 

thành "Vận", "Mệnh" và "Vận" ảnh hưởng mỗi bên một 

nửa, hai loại nhân tố tổng hợp tác dụng liền tạo thành "Vận 

Mệnh" hoàn chỉnh của một người. 

 

 Trên tổng thể chính là hai đại nhân tố này quyết định 

Vận Mệnh con người. Bất quá, nếu cần triệt để lý giải cơ 

chế hình thành "Vận Mệnh", chúng ta còn cần thêm một 

bước tiến hành phân chia đối với hai loại nhân tố, chúng ta 

có thể kết hợp thành quả khoa học, dựa theo nghiên cứu 

khoa học, "Gen" chính là "Mệnh" của con người, nó là 

trình tự nội tại quyết định chúng ta cả đời cát hung thành 

bại, sinh lão bệnh tử, mà gen hình thành có hai điều kiện, 

một là cần vật liệu nguyên thủy, cũng chính là gen của bố 

mẹ, hai là cần một lần nữa tổ hợp thành thứ tự mới, quá 

trình này một mực được cho là hoàn toàn ngẫu nhiên, 

nhưng Dịch Học lại cho rằng loại tổ hợp này là có quy luật, 

là từ hoàn cảnh tiên thiên quyết định. 

 

 Nói cách khác, "Mệnh" tiên thiên xác định, lại là sản 

phẩm tổng hợp hai loại nhân tố — — di truyền và biến dị, 

trong đó nhân tố di truyền là nhân tố "Người", là từ cơ nhân 

của bố mẹ quyết định, mà nhân tố biến dị là nhân tố "Yểu", 

là từ hoàn cảnh tiên thiên quyết định. Hoàn cảnh tiên thiên 
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trong Dịch Học có hệ thống thành thục để mô phỏng, đó 

chính là một người "Sinh thần bát tự". 

 

 Hoàn cảnh hậu thiên biến hóa, cũng chính là "Vận" 

ảnh hưởng đối với Vận Mệnh, khoa học còn không có cái 

đầu đề này, chỉ có một nhận biết mông lung, trong gen xác 

định cát hung, là phải có hoàn cảnh kích thích mới có thể 

đưa tới, nhưng cụ thể đến mỗi loại gen cần dạng hoàn cảnh 

gì đến kích thích dẫn phát, lại đến kích thích dẫn phát như 

thế nào thì hiện nay khoa học còn không có một điểm khái 

niệm. So sánh mà nói, Dịch Học nhận biết đối với phương 

diện này rõ ràng hơn nhiều, "Phong thủy âm dương trạch" 

truyền thống chính là một loại phương pháp ứng dụng, bản 

chất của phong thủy chính là thông qua việc cải hoàn cảnh 

biến hậu thiên, từ đó đạt tới mục đích cải biến Vận Mệnh. 

 

 Đương nhiên, chúng ta ở đây nói tới hoàn cảnh hậu 

thiên biến hóa cũng không hoàn toàn đồng đẳng với ý 

nghĩa của phong thủy âm dương trạch truyền thống, chúng 

ta nói tới nội hàm hoàn cảnh hậu thiên sẽ rộng hơn nhiều 

so với phong thủy truyền thống, cũng đã bao hàm hai loại 

nhân tố tổng hợp kết quả, một loại là nhân tố môi trường 

tự nhiên, một loại là nhân tố hoàn cảnh xã hội, phong thủy 

âm dương trạch truyền thống chỉ là một loại trong hoàn 

cảnh xã hội mà thôi. 

 

 Nhân tố môi trường tự nhiên lại gọi là điều tiết đại 

phong thủy, trên bản chất mà nói là thuộc về nhân tố hoàn 

cảnh khí hậu, nó là một loại nhân tố kết hợp thời gian và 

không gian khí hậu biến hóa. Toàn bộ lực ảnh hưởng của 
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loại nhân tố này gồm hoàn cảnh hậu thiên là một nửa, một 

nửa khác thì là nhân tố hoàn cảnh xã hội. Phong thủy âm 

dương trạch truyền thống trên ý nghĩa cũng chính là phong 

thủy nhà là một loại nhân tố chủ yếu trong đó, đại khái 

chiếm một nửa ở trên. Những cái khác tỉ như phối hợp họ 

tên, quần áo, xe, đồ trang sức các loại, tất cả sự vật chúng 

ta có thể tiếp xúc đến, là một nửa khác. 

 

 Tổng hợp để xem, Vận Mệnh là một khái niệm phức 

tạp, là sản phẩm của rất nhiều nhân tố tổng hợp tác dụng. 

Đại thể mà nói, các loại nhân tố chiếm đoạt tỉ lệ như sau: 

Sinh thần bát tự 25%, nhân tố di truyền 25%, hoàn cảnh 

khí hậu nơi ở 25%, hoàn cảnh nhà (phong thuỷ) 15%, kết 

cấu tính danh 5%, các hoàn cảnh xã hội khác 5%. Nhân tố 

có thể quyết định Vận Mệnh đại khái là những thứ này. 

 

 Có người nói con người có tướng, nhân tố tướng 

mạo cũng là nhân tố ảnh hưởng đến Vận Mệnh, đối với cái 

này Bỉnh Nhiên không quá đồng ý, tướng tay, tướng mặt 

chỉ là biểu tượng Vận Mệnh mà thôi, là tấm gương Vận 

Mệnh, là phản ánh bề ngoài của Vận Mệnh, cũng theo Vận 

Mệnh biến hóa mà biến hóa, giống với hệ thống dự đoán 

Lục hào, kỳ môn vậy, có thể dùng để dự đoán Vận Mệnh 

con người nhưng lại không phải thành phần ảnh hưởng đến 

Vận Mệnh. Trong tướng học có thuyết pháp "hữu tâm vô 

tướng, tướng tùy tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy 

tâm diệt". Liền có thể nói rất rõ vấn đề này! 

 

 Vẫn là câu nói kia, Vận Mệnh chính là kết quả hoàn 

cảnh không ngừng tác dụng đối với "Ta". Cái này tác dụng 
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trong bát tự và tính danh chính là xác định tọa độ nguyên 

điểm Vận Mệnh của ta; mà hoàn cảnh phong thuỷ chính là 

nhân tố hoàn cảnh biến hóa và hình thức biến hóa trong 

Vận Mệnh. 

  


