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 Nam Cát 

 
M�y anh em l�n tu�i nh� chúng tôi, g�p 

nhau th��ng hay nói chuy�n “��i x�a”, �	 mà 
nh
c nh� ��n nhng k� ni�m xa x�a, và nhng 
chuy�n lý thú vào b�c nh�t ph�i nói là nhng 
chuy�n t��ng s� và ��a lý. 

Tôi ���c cái may m
n là trong g�n 20 
n�m, t� n�m 1956 ��n 1975, tôi ���c g�n g�i 
v�i m�t nhà t��ng s� b�c nh�t tr�n gian, và 
ng��i �y là c� Ngô Hùng Di�n. 

Tôi ���c bi�t c� trong m�t tr��ng h�p 
��c bi�t, cho ��n ngày c� t� tr�n, c�ng trong 
m�t d�p ��c bi�t. 

Trong nhng n�m quen bi�t, ��n r�t là 
thân tình, ph�i nói là c� �ã th��ng tôi và 
th��ng gia �ình tôi r�t nhi�u, và nh� v�y c� �ã 
c� v�n cho tôi ���c thoát ch�t m�y l�n. 

M�i l�n nh� l�i c�, tôi �ã ghi l�i nhng 
chuy�n r�t “s�ng” mà tôi ���c m�c kích c�ng 
nh� ���c c� gi�i thích và ch� b�o cho. Tôi 
không ph�i là nhà t��ng s�, cho nên tôi không 
tìm tòi �	 bi�t nhi�u h�n, và chính nh� cái tính 
�ó c a tôi, c� r�t th��ng và m�n tôi. 

C� th��ng b�o: Thiên c� b�t kh� l�u. 
Nh� c� b� cái nghi�p, bi�t xem t��ng, cho 

nên b� gi�m phúc, gi�m l�c và gi�m th! na. 
C� không có con trai, ch� có m�t gái. Và 

cô này sinh h� ���c nhi�u con v�a trai v�a 
gái, nh�ng �"a trai ��u lòng, c�ng b� ch"ng 
“lo�n óc”. C� b�o v�i tôi, “toi” coi, cháu ngo�i 
thôi, mà c�ng b� �nh h��ng ��y. 

Tôi �ã ghi ���c g�n 50 chuy�n dài ng
n, 
nh�ng ��u h�p d#n, r�t s�ng ��ng và r�t “qúy 
giá”. 

L�n l��t tôi s$ xin k	 cho các b�n nghe. 
Hôm nay tôi b
t ��u b%ng ba câu chuy�n 

lý thú. 
 
Tr��c khi vào ��, c�ng nên nói qua v� 

t��ng s� m�t chút. T��ng s� ch� là m�t “k& 
thu�t” d'a trên kinh nghi�m mà có. 

Gi� nh� �ôi m
t nh� th� này, thì s� ph�i 
nh� th� này; và c�ng trên giáng m�t ng��i 
này, cái m�i nh� v�y thì s� m�ng ra sao. Nhà 

t��ng s� gi(i, ch� c�n li�c qua vài giây là th�y 
ngay cái gì chính, và nói ngay ra cái s� m�ng. 

Trong ��u óc m�t nhà t��ng s� gi(i, làm 
nh� có m�t máy �i�n toán, h�t s"c tinh vi . 
Nh� c� Di�n, c� ch� c�n nhìn qua là c� nói 
ngay, và nói �úng tr�m ph�n tr�m hoài hoài . 

Ch)ng có sách nào d�y t��ng s� c�. Vì 
v�y mà có r�t ít ng��i nói ���c t��ng s�. 
Nh�ng nhi�u ng��i bi�t ���c r%ng trong ��u 
óc m�t nhà t��ng s� gi(i, ph�i có ít nh�t là 6 
chi�u, nh� là: ba chi�u (cao, ngang, và sâu) r*i 
m�u s
c, ti�ng nói và giáng �i�u. Nghe gi!ng 
nói, th�y m�u s
c trên m�t, và th�y giáng �i�u 
�i �"ng là ph�i bi�t ��n 100% t��ng s� c a 
ng��i ta r*i. 

Ph�i siêu h�n na m�i bi�t ���c t��ng s� 
qua th�i gian và không gian. 

Sau �ây là hai v� siêu nhân v� t��ng s� �ã 
có ���c thêm hai chi�u kia: chi�u không gian 
và chi�u th�i gian. Tôi mu�n nói ��n ông Gia 
Cát và ông Tr�ng Trình. 

*    
*
    * 

Hai chuy�n sau �ây là v� c� Tr�ng Trình 
x" ta. 

 
1. Chuy�n ông Nguy�n Hoàng. 
 
Ông Nguy�n Kim �ã phò nhà Lê cho ��n 

khi l�p lên nhà H�u Lê, r*i thì ông Nguy�n 
Kim qua ��i. Ông Nguy�n Kim �ã nâng �+ 
con r	 là Tr�nh Ki	m lên hàng T	 T��ng và 
��!c vua Lê cho k� v� cha v� là Nguy�n Kim. 

Ông Nguy�n Kim c�ng �	 l�i cho ��i , 
m�t gái và hai trai, và cô con gái này ch)ng ai 
khác h�n là v� Tr�nh Ki	m. 

Vì c� hai con trai c a Nguy�n Kim là 
Nguy�n Uông và Nguy�n Hoàng ��u v�n võ 
toàn tài, cho nên Tr�nh Ki	m �em lòng ghen t� 
và âm m�u hãm h�i c� hai ng��i em v� 
này.Nguy�n Uông b� gi�t tr��c. 

Bà Ng!c B�o, v� c a Tr�nh Ki	m ngh, 
r%ng ch*ng mình s$ tìm cách gi�t luôn ng��i 
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em th" hai là Nguy�n Hoàng, bèn khuyên 
Nguy�n Hoàng nên tìm ��n v�n k� c� Tr�ng 
Trình. 

C� Tr�ng bèn d#n Nguy�n Hoàng ra sân, 
ch� vào hòn non b� và r%ng: 

 
 “Hoành s�n nh�t �ái, 
 V�n ��i dung thân.” 
 
Nói xong c� b( vào nhà, không thêm m�t 

ch nào c�. Nên bi�t là d�o �y Tr�nh Ki	m hét 
ra l-a, ai c�ng s�. 

Nguy�n Hoàng v� trình v�i ch�, và hai ch� 
em ��u hi	u là Nguy�n Hoàng ph�i tìm cách �i 
th�t xa, tr��c là �	 tránh tai n�n s
p x�y t�i, 
sau là may ra có th	 d'ng lên c� nghi�p v� sau 
này. 

Bà Ng!c B�o ng��i thông minh, khôn 
khéo, li�n b�o nh( v�i ch*ng: Nên ��y 
Nguy�n Hoàng vào trong Nam, th�t xa �i (th�i 
�ó mi�n Nam là vùng Th�a Thiên, Qu�ng 
Nam, mà ng��i ngài B
c cho là vùng “r�ng 
thiêng n��c ��c”, là vùng “kh� ho cò gáy”, là 
vùng “m!i r� man ri”) r*i nó s$ ch�t d�n ch�t 
nòn trong �y, tránh ph�i ám h�i nó, làm lòng 
dân b�t mãn. 

Tr�nh Ki	m �ã b� m
c m�u v�. 
Nguy�n Hoàng �ã �i vào Nam, và cùng �i 

theo ông, có r�t nhi�u ph� tá tài ba, v�a v�n 
l#n võ, tr��c �ây �ã giúp Nguy�n Kim. 

Và l�ch s- �ã cho th�y l�i tiên tri c a c� 
Tr�ng là Ðúng, và nhà Nguy�n �ã d'ng lên 
���c n��c, m� mang b� cõi r�ng l�n g�p ba, 
và tr� vì g�n 400 n�m. 

 
2. Chuy�n ông Nguy�n Công Tr�. 

 
M�t hôm �i qua m�t làng n!, Th�y dân 

�ang xây c�t m�t ngôi �ình to l�n, �.p �$, mà 
l�i c�t vào m�t v� trí không t�t ( th�y ��a lý thì 
b�o r%ng “��t ��ng”). 

C� Tr�ng b�o nh( v�i m�y ng��i b�n 
cùng �i theo: R*i �ây ngôi �ình s$ ph�i d�i �i 
n�i khác. 

M�y ng��i b�n h(i l�i c�: Sao c� không 
nói cho ng��i ta ng�ng xây c�t bây gi� �i, cho 
�+ t�n công t�n c a. 

C� Tr�ng b�o: Nh�ng còn lâu. 

Và c� b�o tên c�n v� �i tìm m�t t�m ván 
nh(, c� vi�t lên ��y m�y ch r*i b�o �em lên 
�óng vào m�t cây �à cao nh�t. T�m ván có 
m�y ch: 

 
 “Minh M�ng th�p t�, 
 Th	ng Tr� phá �ình.” 
 
Th%ng Tr" �ây là ông Nguy�n Công Tr", 

vào d�o �y làm T�ng Ð�c cái t�nh này, và �ã 
ra l�nh d�i cái �ình �i �	 l�p con ���ng “qu�c 
l�” �i ngang qua �ó, vào h�n 200 n�m sau l�i 
tiên tri c a c� Tr�ng.    

 
Trên �ây là hai chuy�n tiêu bi	u cho hai 

cái chi�u không gian và th�i gian mà c� Tr�ng 
�ã có ���c. 

Tôi h(i nh( c� Di�n: Th� c� có ���c thêm 
chi�u nào ngoài sáu chi�u nói trên. 

C� c��i và tr� l�i: “moi” mu�n h!c l
m, 
mà ch)ng tìm ra th�y �âu c�. 

Theo tôi thì c� c�ng bi�t ���c chút nào v� 
hai cái chi�u kia, và trong nhng chuy�n tôi s$ 
k	, tôi s$ ch� cho các b�n v� cái bi�t này c a 
c� Di�n.   

*    
*
    * 

Và sau �ây là ba câu chuy�n vui v� t��ng 
s�, mà c� Di�n �ã nói trúng 100%, hoài hoài 
trong nhi�u n�m tháng thiên h� th- thách c�. 

 
1. Chuy�n ng
�i Pháp tuy�n dân Vi�t �i 

qua vùng gi là Tân Th� Gi�i, vào 
nh�ng n�m 1940-45. (Tân Th� Gi�i 
là nh�ng ��o � Thái Bình D
�ng gi 
là Nouvelle Calédonie). 

 
Khi vào ��i công ch"c, c� Di�n ���c 

tuy	n vào làm th� ký s� Công An Hà n�i. Và 
c� ph�i gi h* s� c a �ám dân tình nguy�n �i 
Tân Th� Gi�i. D�o �ó h! tuy	n c� �àn ông l#n 
�àn bà, ph�n l�n là thanh niên. T�t c� ��u ph�i 
qua m�t cu�c khám nghi�m v� s"c kho/. 

M�i ng��i tình nguy�n này, tr��c khi 
���c ��a vào bác s, khám, thì ph�i trình di�n 
v�i c�. Trên m�i h* s� c� ��u ghi: Ð hay K. 
Ch Ð là ���c �i và ch K là không ���c �i. 

C�ng r�t l� là ai có s� �i xa, c� ��u �!c 
���c trên m�t c a ng��i �y h�t. 
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B!n y tá th�y v�y bèn trình v�i bác s,. 

M�y ông này l�y làm thích thú bi�t ���c là c� 
bi�t coi t��ng, và trúng ��n 100%. R*i thì có 
lúc có ông bác s, b� b�n không khám ���c, có 
��n nh� c� phê giùm trên h* s�, kh(i ph�i 
khám. 

C� tr� l�i khéo: Các v� m�i là gi(i, khám 
�úng. Còn tôi, tôi ch� xem tôi nói �úng ���c 
bao nhiêu ph�n tr�m, th� thôi. Và c� t� ch�i 
không dám làm giùm vi�c �y. 

C� c�ng bi�t có �"a ch�y ch!t r*i c�ng 
���c phép �i, nh�ng n�u không có s� �i xa thì 
có khi b� trúng gió ch�t tr��c khi �i, hay là qua 
bên kia r*i m�i trúng gió, thì c�ng v�y. 

 
2. Chuy�n các cô gái b� b�t oan vào nhà 

th
�ng B�c Hà, Hanoi. 
 

D�o �y m�i tháng c� ph�i b� tr'c (gác) 
m�t �êm � s� C0m Hanoi. Và t�i �ây m�i �êm 
b!n C�nh sát �ã b
t v� �  m!i thành ph�n, và 
m�t s� l�n là gái �i �êm mà không có gi�y t�. 
Khi b� b
t v� �ó, ch� cho �  m�t s� nào �ó thì 
C�nh sát m�i ch� �ám �àn bà con gái qua nhà 
th��ng B�c Hà khám, xem ai b� b
t oan thì 
���c th� v�, còn các cô khác thì gi l�i qua 
ngày hôm sau xét h(i thêm. Ða s� là b� b
t 
oan, nh�ng c�ng ph�i ch� ��n sáng thì m�i 
���c tha v�. Nhng �êm có c� gác, ch� trông 
vào m�t, c� bi�t ngay cô nào là gái �n s��ng, 
cô nào con nhà lành, nên tha cho v�. Tr�m l�n 
nh� m�t, h! v#n b� ��a qua nhà th��ng B�c 
Hà khám, mà k�t qu� thì nh� c� �ã ghi s1n r*i 
trên h* s� m�i ng��i. B!n y tá và c� bác s, r�t 
ph�c tài c a c� và �ôi l�n, có ngày bác s, quá 
b�n, không khám k�p, b!n y tá �ã nh� c� phê 
vào h* s� giùm, �	 kh(i b
t ng��i ta ch� ��i 
lâu t�i nghi�p. 

C� b�o: qúy v� bác s, m�i là nhng ng��i 
bi�t ���c rõ 100%, còn tôi ch� là ng��i thí 
nghi�m cái hi	u bi�t nho nh( c a tôi, xem 
�úng ���c ch�ng nào, có th� thôi. Và c� 
không ch�u phê vào h* s�, ngh, r%ng �ây là 
ph�n s' c a các v� bác s,. 

Tôi ngh�ch ng�m h(i c�: Bi�t ���c nh� 
c�, thì m�i l�n �i �' ti�c h(i hay ti�c c��i, c" 
nhìn vào m�t cô dâu, mà c� th�y ���c chuy�n 
không hay, ch
c c� ph�i ôm b�ng mà c��i ��n 

ch�t thôi. C� b�o, bi�t �âu chính cái anh r	 �ã 
làm cái chuy�n phá cái “t” c a cô dâu này thì 
sao. C� nói nhìn vào lông mày có th	 bi�t 
���c là con gái còn nguyên si, hay �ã m�t �i 
r*i. Nhìn quen là th�y ngay. 

Tôi h(i c�, nh� v�y trúng ��n bao nhiêu 
ph�n tr�m. C� b�o: C�ng ��n trên 90%. 
Nh�ng m
t “moi” nay c�ng y�u nhi�u �i r*i, 
không còn b�o ��m l
m na �âu, cho nên 
“moi” c�ng tránh không dám nói v� cái m�c 
này nhi�u na �âu. 

 
Ð	 ch�m d"t bài này, sau �ây là câu 

chuy�n th" ba. 

3. Hôm �ó c� �ang dùng c�m tr
a v�i 
gia �ình chúng tôi, thì thình lình có 
m�t ông b�n (c�u Ð�i tá) ��n th�m và 
có d�n theo m�t ông b�n khác. 

Vì ông Ð�i tá này r�t thân tình v�i c�, cho 
nên c� ra hi�u b�o vào cùng �n cho vui. Ông 
b�n kia v�a vái chào c� thì c� b�o ngay: Xin 
m�i ông ng*i và xin nghe �ây: 

Ông ph�i �i v� ngay, tìm m�t c�n nhà th�t 
v
ng v/, vào trong m�t phòng ng , �óng c-a 
cho th�t t�i, �n � trong phòng �ó cho �  ba 
ngày ba �êm. Tuy�t không ���c nói chuy�n 
v�i ai, không ���c �i�n tho�i v�i ai, không 
���c có ánh sáng vào phòng. Sau ba ngày ông 
tìm ��n th�m tôi l�i. 

Ðúng ba ngày sau, ông b�n ��n g�p c� và 
c� nói: C�ng �� �+ r*i, nh�ng ông ph�i v� làm 
ti�p nh� v�y, thêm ba �êm ba ngày na. 

Sau �ó c�ng nh%m ngày c� lên nhà tôi 
dùng c�m tr�a, ông b�n này �ã tìm t�i, và c� 
b�o: Ð��c r*i khá l
m, và xin ông v� nhà �i, 
��ng h(i tôi chi na c�. 

Sau khi ông b�n này v�, c� nói: “moi” 
th�y nó �ang b� oan "c l
m l
m, cho nên 
“moi” mu�n c"u nó, th� thôi. 

Ba tháng sau, ông b�n này tìm ��n th�m 
c� và ch�p tay l�y c� hàng m�y ch�c l�y. Té ra 
ông này là m�t Ð�i tá, hi�n là T�nh tr��ng 
Qu�ng Ngãi, b� ng��i ta t� láo là có hi�p dâm 
m�t cô th� ký (c�t �	 chi�m cái ch"c v� này). 
Ra toà, toà tha b�ng vì thi�u b%ng ch"ng. 
Nh�ng theo c� thì c� �ã b( tù ông này tr��c 
�ó, và nh� v�y ông ta kh(i b� tù l�n th" hai. 
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