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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Từ năm Dân Quốc thứ 74 (1985), to i ở Đài Loan viết chuyê n mục “Tự xêm Tử Vi 

Đảu Só” trê n nguyê ̣ t san Gia Đình, đến nay đã được 16 na m, có rát nhiều đo ̣ c giả gửi thư 

đến hỏi về va ̣n mê ̣nh và đều vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau, điều đó càng 

khiến cho tôi vững tin hơn để đi sâu vào nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số. Trong cuón sách này 

có mo ̣ t ví dụ luận mệnh mà nhân vật chính có thể đối chiếu mười phần xác thực (Mọi 

người chắc cũng biết ví dụ luận mệnh đó là nói về ai rồi chứ?), có rát nhiều bạn bè của to i 

trong giới mê ̣nh lý cũng từng thông qua việc viết sách hoa ̣ c tạp chí, dùng các thuật đoán 

mệnh như Tử Vi Đảu Só, Tứ Trụ, Tính Danh Học… để thảo lua ̣n về vận trình của người đó 

sau khi ra tù thi ̀sẽ phát triển như thế nào? Đa só mọi người đều tỏ thái đo ̣  lạc quan, cho 

ràng khi người ấy ra tù sễ được gia to ̣ c giúp đỡ để mà Đo ng Sơn tái khởi (nghĩa là: đây là 

thành ngữ chỉ sự hưng phục lại thanh thế lẫy lừng đã từng có). Khi đó, trong một bài viết 

xuất bản công khai năm Dân Quốc thứ 75 (1986), tôi đã từng nói lên quan điểm ngược lại 

hoàn toàn với họ, ấy là "Chết trong tù". Sau đó vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 76 thi ̀dự 

báo đó đã ứng nghiê ̣m tha ̣ t, thành thử người ta đến chơi và phỏng vấn liên miên kho ng 

ngớt, làm cho sinh hoạt cá nhân bị ảnh hưởng rất lớn, buộc phải chuyển nhà đồng thời 

hạn chế tiếp khách để chuyê n ta m sự nghiê ̣p. Bây giờ mới rảnh rõi một chút, liền muốn 

đêm ta m huyết của mình mà viết ra để chỉ lối cho những người mới bước chân vào thế 

giới của Tử Vi Đảu Só. To i hết sức chú ý đến sự suy diễn giữa lý lua ̣n với thực tiễn, bạn 

đọc chỉ càn dựa theo từng bước rồi nghiễn ngãm từ từ, nhất định sẽ đạt được cảnh giới 

tự học tự khai thông. 

 

 Cuón sách này phù hợp cho những bạn đọc nào nghiên cứu nhằm hiểu rõ về sự 

biến ảo khôn lường của mệnh vận cá nha n. Số phận vốn là một thể hoàn chỉnh, không bị 

biến đổi liên tiếp hay là lịch trình thăng trầm không có quy luật, cho nên cần dựa vào 

nhiều đại lượng biến thiên, thông qua sự phân tích sàng lọc nhiều tầng có thứ tự lớp 

lang, thì có thể lần ra cái đầu mối sợi tơ, từ trong cái mông lung mà nắm bắt được sự kiện 

với hình tượng hoàn chỉnh, mà hiểu rõ được số phận cá nhân. Bởi vậy, cơ cấu suy luận 

của Tử Vi Đẩu Số cũng cần phải đêm các loại đại lượng biến thiên mà nạp vào trong sự 

khảo xét. Chỉ có điều nó không giống như phép tính toán học thông thường là đêm dùng 

các ký hiệu X, Ý để đại diện cho các đại lượng biến thiên, mà Đẩu Số dùng các ký hiệu 

[Thiên Can – Địa Chi – Tinh Diệu]. Hơn nữa, phương pháp suy luận ký hiệu của khoa học 
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phương Tây mà chúng ta đã quên dùng cũng hoàn toàn khác, đối với những cái ta đã 

nắm rõ về kiến thức khoa học phương Ta y thì thách thức lớn nhát là làm thế nào để tận 

dụng kiến thức hiện đại mà lý giải những bí ản Tử Vi Đảu Só của cỏ nha n để lại. 

 

 Chúng ta "Nghĩ" như thế nào thi ̀ nó sễ ảnh hưởng tới Góc độ nhìn nhận của 

chúng ta về một sự viê ̣c như thế, thêo đó mà nó quyết định Bộ khung hành xử của 

chúng ta đối với sự viê ̣c ấy. Tương tự thì Mê ̣nh lý học cũng là mo ̣ t mo n tri thức, nhưng 

mọi người lại nhìn nha ̣n nó với các khung khảo xét khác nhau. Giống như trong nhóm 

người đang học về Mê ̣nh lý, do điểm xuát phát kho ng gióng nhau nê n sễ dãn đến cái 

khung suy lua ̣n về no ̣ i hàm cáu trúc của Tử Vi Đảu Só cũng kho ng gióng nhau. Vì thế, Tử 

Vi Đảu Só chia thành các trường phái mà tranh lua ̣n với nhau kho ng ngớt. Thà chẳng 

tranh lua ̣n mà hãy nghiê ̣m chứng còn hơn, vì "Kiểm nghiê ̣m là chân lý duy nhát", có thể 

thông qua kết quả nghiê ̣m chứng thì khỏi cần cãi nhau nữa. Hy vọng ràng những người 

có kiến thức sễ đi vào nghiê n cứu, xây dựng mo ̣ t hê ̣  thóng lý lua ̣n hoàn chin̉h, tạo thành 

cột mốc của những người nghiê n cứu mai sau. Cuốn sách này được đặt tê n là "Tử Vi Đẩu 

Số - mệnh vận phân tích" nhằm đại diện cho kỳ vọng của bản thân tôi, còn tôi thì tài hèn 

sức mọn, kiến thức vẫn chưa đủ, nê n nếu có điểm nào chưa hoàn thiê ̣n thì kính mong 

những bậc tài đức đừng ngại góp ý chỉ giáo. 

 

 Nói chung, về mo ̣ t mo n học thua ̣ t hoa ̣ c về tư tưởng của mo ̣ t cá nha n, thì không thể 

nào nói hết được qua mo ̣ t cuốn sách nho nhỏ. Quyển sách này chỉ là những thứ ta m đác 

mà tôi lĩnh hội được trong quá trình hơn 20 năm nghiê n cứu Tử Vi Đảu Só, sử dụng tư 

duy con người thời đại ngày nay, với quan điểm khoa học để giải thích những bí ma ̣ t cỏ 

xưa của huyền học. No ̣ i dung của sách này bao gồm Lý lua ̣n, Sự viê ̣c thực tế, Các ví dụ 

thực tế tham khảo,… trong đó chỉ có một vài trích dẫn các kiến giải của các bậc tiê n hiền 

cỏ thánh, nếu như ai muốn đi sa u vào để biết những kinh nghiệm luận mệnh của các bậc 

tiê n hiền thì có thể tham khảo ở các cuốn khác có liên quan tại các tiệm sách. 

 

 Do tính chất công vệc mà tôi từng đảm nhiệm, đã được tiếp xúc với nhiều o ng chủ 

thành đạt và cá nhân tôi cũng nhờ sự thuận tiê ̣n của co ng viê ̣c mà sử dụng Tử Vi Đảu Só 

để xêm qua cho các o ng chủ, thực sự là trong số đó thì va ̣n trình thăng trầm hầu hết đều 

phù hợp với kết quả suy tính của Đảu Só. Cũng vì việc suy đoán không vụ lợi của tôi, cho 

nên tất cả mọi người cũng tha ̣ t thà bày tỏ hết về nguyên nhân và ha ̣u quả của sự việc, để 
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tạo thành rát nhiều vi ́dụ luận mệnh hoàn chỉnh. Lại vì, từ trong số đó mà thóng kê , rồi 

tổng kết để đưa ra rất nhiều quy luật phép tắc, mới phát hiê ̣n được sự huyền bí trong Tử 

Vi Đảu Só. Nhớ lại hồi xưa, bỏ tiền mua sách tự học hoa ̣ c đi bái sư học nghê ̣ , ông thầy có 

nói là giữa nguyên lý và sự viê ̣c thực tế luo n luo n có mo ̣ t khoảng cách nhất định, mà 

trong đó ván đề máu chót chính là ở chỗ còn thiếu sự rền luyê ̣n thực chiến. Cho nê n cuón 

sách này có gáng ta ̣ p trung vào ví dụ ứng nghiê ̣m thực tế để đói chứng với lý lua ̣n của 

quyển sách. Hy vọng đo ̣ c giả có thể nhờ quyển sách mà học được lý lua ̣n chính xác về 

Đảu Só và đoán được mê ̣nh thực tế. 

 

 Có thể các bạn sễ nói ràng, “Chẳng phải đã có rất nhiều các sách tham khảo về các 

ví dụ thực tế rồi đó sao? Mua để nghiê n cứu cũng kho ng được à.” Kho ng được! Nhất định 

không được nghĩ đơn giản như va ̣ y. Thị trường sách hiê ̣n tại luo n luo n bỏ sót vài chõ 

trong việc ghi chép lại sự kiện. Ví dụ như việc kết ho n, thì kiểu ghi chép phổ biến nhất là 

tuỏi nào đó kết ho n. Cách ghi chếp này đói với quy tắc suy lua ̣n của Tử Vi Đảu Só chẳng 

giúp được mấy, bởi vì nó kho ng ghi lại nguyê n nha n thúc đảy kết ho n là gì, làm cho đến 

lúc cần nghiê n cứu quy tác suy lua ̣n trong Tử Vi Đảu Só, lại vẫn kho ng biết suy lua ̣n về 

mối quan hê ̣  tác động qua lại giữa các dấu hiệu. Cho nê n người mới học cần phải ghi tỉ mỉ 

từ nguyê n nha n đến kết quả của các sự viê ̣c thì mới có thể gọi là "Ghi lại kỹ càng sự kiê ̣n, 

đó là bước thành co ng đàu tiê n trong việc học Tử Vi Đảu Só." 

 

 Đói với những người mới học, to i cũng đề nghi ̣nê n nghiê n cứu nhiều ví dụ nhân 

mê ̣nh, bởi vì lá số có hàng vạn loại tỏ hợp, trong khi đời người thì muôn màu muôn vẻ 

không thể thấy được hết. Do đó mà các bạn chưa biết suy lua ̣n như thế nào, nên chỉ có 

xem thật nhiều ví dụ nhân mệnh mới có thể xác định được hướng đi các sự kiê ̣n. Theo đó 

để căn cứ vào các quy tác suy lua ̣n mà giải thích sự kiê ̣n, đa y là quá trình tón rất nhiều 

thời gian. To i biết rõ kỹ năng tổ chức học ta ̣ p, mọi người cần thảo lua ̣n qua lại, học hỏi 

lãn nhau, mới có thể tạo lập nhiều mối quan hệ định hướng các sự kiê ̣n, những điểm này 

được coi là bí ma ̣ t nên dù có thầy dạy cũng chưa chác đã được truyền. Cho nên quý vị 

đừng ngại thu tha ̣p nhiều ví dụ nhân mệnh, tự tạo nê n các bí quyết lập hướng của riêng 

bản thân, có thể đạt tới mức "La ̣p Hướng" là biểu hiện đã thành co ng trong viê ̣c đi vào 

cung điện của Phi Tinh Tử Vi Đảu Só rồi đó. 

 Rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của mọi người, email của to i: 

ericshyu@ms2hinet.net hoặc ziwi88@hotmail.com.  

mailto:ericshyu@ms2hinet.net
mailto:ziwi88@hotmail.com
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CHƯƠNG 0: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ 

 

Đảu Só dễ học nhưng khó tinh tho ng, có thể nói rằng đây là nỗi lòng của co ̣ ng 

đòng người mới học, đến nõi tạo ra cảnh có đầy rẫy bí kíp rợp trời ngoài thị trường 

nhưng có giá bán quá đát, dẫu mua được bí kíp mà kho ng trải qua nghiê ̣m chứng thì cũng 

hoàn toàn vô dụng. Hãy ngẫm lại trước đây, nếu như được thử một lần xem qua cuốn 

Bách Linh bí tịch thì sẽ thấy việc vận dụng nó đâu có đơn giản? 

 

Do đó, nguyên tắc đàu tiê n càn xác định là “Đã học Tử Vi Đẩu Số thì đừng hòng 

đốt cháy giai đoạn”. 

Có khoảng 520.000 tỏ hợp lá số, cùng với sinh mê ̣nh kéo dài đến cả trăm năm, 

nên vô phương khi định đêm tát cả con số ấy để bày ra mà xét từng cái một. Thê m vào đó 

là con số các hiện tượng đời người cũng lên đến hàng vạn kiểu, thì một cái mê ̣nh bàn cỏn 

con làm sao để bao quát toàn bo ̣  nhân sinh bao la vạn tượng. Chỉ có cách là đi nghiê ̣m 

chứng không ngừng các tỏ hợp Tinh Đẩu, Hóa Diệu, Cung Vị, Phi tinh Tứ Hóa trong các 

loại tình huóng. Sau đó, sử dụng năng lực của các phép loại suy, phép diễn dịch, phép quy 

nạp để thành la ̣ p các loại tư liệu về quy tác Tứ Hóa Phi Tinh, tính chát ý nghĩa các sao, ý 

nghĩa hình tượng của chúng (gọi tắt ý tượng), mới có thể phân tách lý giải cho từng lá số 

cụ thể. Đọc xong cuón sách này sễ đêm cho bạn đường lối chính xác để học Tử Vi Đảu Só, 

kho ng gióng như thuyền đi giữa biển lớn, mờ mịt kho ng biết đàu mói và phương hướng.  

 

Nguyê n tác thứ hai, “Cần phải phân biệt rõ Thật - Giả, Hư – Thực”. 

Các môn phái của Tử Vi Đảu Só hiện nay gồm: Thấu phái, Chiêm nghiệm phái, Tứ 

hóa Phi tinh phái, Quá cung phái, Tiểu hạn phái, Côn Luân phái, Lạc Dương phái,... Mõi 

mo n phái đều có quy tác lua ̣n mê ̣nh riê ng, kho ng hoàn toàn gióng nhau, có phái thì xem 

Tiểu Hạn chứ không xem Lưu Niê n, có phái dùng Lưu Niê n phi tinh, có phái chỉ chuyên 

xem Tỏ hợp sao mà kho ng luận đến Tứ Hóa,... Mõi mo n phái đều có lua ̣n điê ̣u riê ng, nếu 

như có mo ̣ t phái sai làm, mà ta cứ cám đàu đi vào, đến cuối mới biết đó là ngõ cụt, quay 

lại thì đã mát nhiều thời gian và tiền bạc, thực là lợi bất cập hại. 

 

Phương pháp khảo nghiê ̣m đơn giản nhát vãn là dùng chính lá só Tử Vi của mình 

để nghiê ̣m chứng. Nếu thấy chuản thì chứng tỏ cái lý luận đó vững chắc, nếu thấy kho ng 

chuản thì cho dù tác giả đó viết hơn chục cuón sách chuyê n về Tử Vi Đảu Só luận mệnh 
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thì ta cũng kho ng càn tón tiền mua sách của tác giả đó mà lãng phí thời gian của mình. 

Nếu những ai đã là chuyê n gia Đảu Só lua ̣n đoán chuẩn xác như thàn, thì nhát định người 

ấy sễ bị mất sạch thời gian vì có nhiều người đến nhà viếng thăm và nhờ vả, chứ làm gi ̀

mà có thời gian để mà viết đến cả chục cuốn sách chuyê n ngành như thế. 

 

Lại còn có kiểu người viết sách chỉ sử dụng tê n giả, mà trong sách ghi mo ̣ t đóng 

chữ, đại loại như "Sư phụ của ta.... thế này thế nọ, cái lọ cái chai..." hay "Ngoài đời trong 

các Đảu Só kỳ nhân... cái này cái kia, cái chai cái lọ....". Các loại như trê n, đều để ngỏ sẵn 

cho mình mo ̣ t đường rút lui, dùng mo ̣ t cái tên che dấu thân phận, sau đó lại đỏi sang cái 

tê n khác để thay phiê n lê n thi ̣ trường sách, kỳ thực phía sau cũng chỉ là mo ̣ t người, cỏ 

nha n nói "Văn chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri" (nghĩa là: Việc viết sách cả ngàn 

đời nay, Kiến thức trong đó cái hay cái dở thì 1 tấc lòng cũng rõ"). Khi các bố ấy đã nêu 

khẩu hiệu kiểu trang nghiêm thàn thánh là: dùng việc viết sách để đứng trên đời và đêm 

na ng lực với kết tinh ta m huyết của mình mà viết ra, để cho những người có chung sở 

thích trong thiê n hạ cùng được nhờ,… Với riêng cơ sở lý lua ̣n nghiên cứu của môn Đảu Só 

mà nói là rất tuyệt vời đấy, được như thế thì sẽ tạo ra hàng loạt tiên tri cụ thể với những 

kiến giải độc đáo. Đã tốt như vậy thì hà cớ gì mà các bố ấy lại kho ng dám ghi cụ thể tên 

thật,... cái nguyên nhân ẩn chứa bên trong đó, mời quý vị cứ suy ngẫm kỹ đi sẽ rõ! 

 

Nguyê n tác thứ 3 “Sử dụng linh hoạt các ví dụ luận mệnh, phân loại và quy 

nạp để xây dựng quy tắc”. 

Nhát định phải làm ngay 1 cuón sỏ nhật ký luận mê ̣nh, thiết lập gióng như cấu 

trúc cuón hồ sơ bệnh lý của bệnh viê ̣n va ̣ y, đêm những "Việc thực" đã xảy ra mà ghi chếp 

lại để sau này nghiê n cứu. Sử dụng linh hoạt việc quản lý só liê ̣u, phương pháp pha n tích 

quy nạp lại rồi lại diễn dịch ra quy tác xêm mê ̣nh, tho ng qua nghiê ̣m chứng để tạo thành 

bộ quy tác, mới có thể nám được đạo lý pha n tích mê ̣nh bàn, từ các dữ kiê ̣n chẳng đầu 

chẳng đuôi mà lại suy lua ̣n thành mói quan hê ̣  có đầu có cuối. 

 

Đương nhiên việc thiết la ̣ p só liê ̣u nhất định cần phải hoàn chỉnh các yếu tó như 

bên dưới đa y: 
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Như: Năm A tháng B phát sinh tai nạn xe cộ mà bỏ mạng, và năm A tháng B đó 

vì nguyên nhân đi liên hoan chia tay bạn bè, uóng rượu say mà lại lái xê rồi đa m vào 

co ̣ t điê ̣n, bị trọng thương ở đàu nê n tử vong. 

Đó là cách ghi lại 2 loại "Sự kiê ̣n", đương nhiê n phương thức của người sau này lại 

càng tỉ mỉ rõ ràng hơn, ở trê n lá số (mê ̣nh bàn) liền có thể ca n cứ vào các yếu tố “Bạn bè”, 

“say rượu”, “co ̣ t điê ̣n”, “cái đàu”, “tử vong” để truy xét các mối quan hệ tương ứng với 

“Cung Vị”, “Tỏ hợp các Sao”, “Tứ Hóa” mà thiết lập mối quan hệ tương ứng giữa [Các dáu 

hiê ̣u trê n mê ̣nh bàn & Sự kiê ̣n đời người]. 

 

Nguyê n tác thứ 4, “Có mệnh là xem, không ngại thử nghiệm, làm không biết 

mệt”. 

Đã dán tha n vào nghiê n cứu Đảu Só, thì kho ng càn sợ người ta cha m biếm là 

"Thày bói", cứ có mệnh là bói, đòng thời phải dũng cảm đề xuất ra dự đoán một cách cản 

trọng tỉ mỉ, đêm các bộ quy tác đã biết áp dụng vào viê ̣c xêm só, trải qua sự khảo nghiệm 

xêm thử nó có đúng hay kho ng? Còn khi mà quy tác không khả dụng, thì cần phải triển 

khai na ng lực loại suy. Đoán được nhiều mê ̣nh thì mới có thể tích lũy được nhiều kinh 

nghiê ̣m, và tăng tốc độ thiết lập các quy tác mà hoàn chỉnh nó (nhưng với điều kiê ̣n là đói 

phương đòng ý cung cáp đúng só liê ̣u sự kiê ̣n, tạo điều kiện để bạn truy tầm dấu vết). 

 

Nguyê n tác thứ 5, “Giỏi dùng các công hỗ trợ, máy tính” 

Trí tuê ̣  của con người là vo  biê n, nhưng cũng có chỗ hạn chế, sự hiểu biết thì ta ng 

thêo tuỏi, nhưng trí nhớ lại giảm thêo thời gian. Những người nghiê n cứu Đảu Só thường 
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có những nuối tiếc về điều đó khi những quy tác xêm mê ̣nh vốn được sinh ra từ vệc tổng 

kết lại từ từng sự việc, nhưng do sức ghi nhớ kho ng tót nên khi nhìn những mê ̣nh bàn 

quên biết mà vát óc suy nghĩ cũng kho ng nhớ ra một quy tác nào để mà vận dụng. 

 

Máy tính tuy kho ng có tư duy, nhưng nó có sức nhớ siê u viê ̣ t, chỉ cần thiết lập các 

quy tác đầu vào (input) là chắc chắn nó sẽ ghi nhớ. Hơn nữa tóc đo ̣  tính toán nhanh lên 

đến hàng chục vạn quy tắc và đối chiếu từng điều một chỉ trong vòng vài phút là xong, so 

với não người thì nó vừa nhanh hơn mà lại kho ng có nhầm lẫn. Chỉ cần đêm cơ sở dữ liê ̣u 

và các quy tác toán mê ̣nh đã thiết lập thật tốt rồi phói hợp với tư duy con người để hàng 

ngày cập nhật các quy tắc, thì công hiệu hê ̣  thóng máy tính đoán mê ̣nh sễ ngày mo ̣ t ta ng 

và sễ thành mo ̣ t hê ̣  thóng chuyên nghiệp mà kết tinh được trí tuệ con người. Tới lúc đó 

thì con người có thể đêm toàn tâm toàn lực để làm các việc diễn dịch quy nạp “Quy tắc 

đoán mệnh” có độ tư duy phức tạp cao, còn các việc có tính chất cứng nhắc như “Ghi nhớ 

đối chiếu” thì đã có máy tính xử lý.  

 

Nguyê n tác thứ 6, “Sử dụng tốt năng lực tưởng tượng, liên tưởng”. 

Mối quan hê ̣  của con người với thế giới tự nhiê n, thoạt trông có vể như kho ng liê n 

quan nhưng kỳ thực là có quan hê ̣  rất ma ̣ t thiết. Như phong thủy với đời sống con người, 

cách dùng Tọa & Hướng của nhà cửa "đã có lý luận khoa học", trê n thực tế khó ai có thể 

kiểm nghiê ̣m có những loại quan hê ̣  ảnh hưởng tương hõ nào giữa người và chỗ ở của 

họ. Chỉ có những thày am tường phong thủy, mới có thể dựa vào lai long khứ mạch, cách 

cục, các yếu tó tọa hướng để phán định chõ ở của người đó, sễ ga ̣p những ván đề gì. Cho 

nê n, đói với mê ̣nh lý thì đừng có một mực có cháp mà quê n đi quan hê ̣  của các cung vị, 

các cung đó đều có sức ảnh hưởng mang tính chất quyết định. Vì thế, việc ghi lại tỉ mỉ các 

yếu tó của sự kiê ̣n có thể giúp cho viê ̣c liê n tưởng hoa ̣ c suy rộng ra cung vị "La ̣p hướng" 

của việc đoán mệnh. Từ đó diễn dịch, quy nạp, đưa ra quy tác mới, sự liê n tưởng càng 

phong phú càng làm cho na ng lực liñh ho ̣ i Đảu Só đi tới chõ tha m diê ̣u. 

 

Kho ng nê n quá phụ thuo ̣ c vào sách cỏ, tho ng thái rởm (ám chỉ người biết đọc cái 

cổ xưa mà không biết chuyển hóa vận dụng vào ngày nay) chỉ giỏi bắt chước sáo rỗng 

theo lời phú đoán mê ̣nh mà kho ng biết đỏi mới. Cần phải từ ca n bản để hiểu rõ Tử Vi Đảu 

Só mới có thể mở ra mo ̣ t cánh cửa sỏ mà khai thác tầm nhìn mới trong học tập để đạt tới 

cảnh giới mới của mệnh lý Đảu Só. 
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CHƯƠNG 1: ĐI VÀO NHẬN THỨC TỬ VI ĐẨU SỐ 

 

Thường xuyên có bạn bè hỏi tôi là tại sao phải đi học Tử Vi Đấu Số? Ngụ ý rằng 

"Thời đại khoa học rồi, sao lại đi học mấy trò đoán số mệnh nữa nhỉ!" Thực ra thì cũng 

như đại đa số người tân tiến mới bước chân vào xã hội, lúc tôi còn trẻ cũng có nhiều hoài 

bão và kế hoạch to lớn lớn về tương lai, kiếm rất nhiều công việc nhưng không phù hợp 

sở thích nên không thể phát huy năng lực, thành ra phải thay đổi nhiều nghề khác nhau. 

Nhưng trở lực liên tục, ban đầu đối với tương lai có sự hoài nghi muốn tìm kiếm đáp án, 

lúc bấy giờ có một người bạn thân giới thiệu cho tôi đi xêm số mệnh, nhưng tôi từ nhỏ 

coi trọng khoa học và bài trừ mê tín, tư tưởng khoa học mênh mông đã mọc rễ trong não 

nên thẳng thừng bác bỏ bói toán, vì thế đối với đề xuất đi xêm bói để hỏi về vận trình số 

phận thì tôi đã đã cười nhạt bỏ qua. 

 

Hơn nửa năm sau, vẫn cảm thấy khó khăn, hậm hực không vui. Thôi được rồi! dù 

sao thì cũng đã trải qua các công việc chẳng thú vị và cũng đã hao tổn không ít thời gian. 

Mất một ít tiền để xem bói, tham khảo thêm một chút cũng không sao. Nghĩ vậy liền đột 

nhiên xin nghỉ phép 1 ngày để tránh việc người bạn kia có thể mật báo cho mấy lão thầy 

bói, và đi thẳng tới chỗ thầy bói xin thỉnh giáo. 

 

Ngày sinh tháng đẻ vừa được đưa ra là ông thầy lập rất nhanh mệnh bàn (lá số), 

quan sát 1 chút rồi viết ngay lên trên mệnh bàn hàng chữ “8 tuổi”, tôi không hiểu ý tứ 

ông ấy thế nào, câu đầu tiên của ông thầy là hỏi "Cậu chuyển nhà lúc nào?". Từ xưa cho 

tới lúc đi xêm bói, tôi chỉ chuyển nhà duy nhất một lần vào năm 8 tuổi. Cái ông thầy này 

ngay sau khi viết "8 tuổi" là chơi ngay vào vấn đề thứ 2 cũng đánh trúng tâm can luôn. 

Ngay lúc đó tôi cảm giác thực sự khiếp sợ! Vì sao chưa từng đề cập tới sự tình mà ông 

thầy có thể thông qua mệnh bàn để suy luận ra? Dù trong lòng vẫn còn hãi nhưng mà bán 

tín bán nghi, mới liền nhờ ông thầy suy đoán cho những thời điểm làm việc lớn trong 

tương lai để ghi chép lại, dùng làm nghiệm chứng sau này. Ông thầy chỉ đoán một vài sự 

kiện mà thôi, và sau đó đều ứng nghiệm cả. Lúc ấy ông thầy còn giới thiệu cho tôi 1 cuốn 

sách nhập môn là "Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư" của Trúc Lâm thư cục xuất bản, và muốn tôi 

lúc về thì nên đọc. 
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Bắt đầu từ đó tôi nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn tham khảo cái huyền bí của Tử Vi 

Đẩu Số, rốt cuộc mệnh bàn ẩn chứa bí mật gì có thể nhìn thấu số phận của con người. 

Thời ấy tôi chỉ xem cuốn nhập môn của Đẩu Số mà thôi, chỉ biết dùng tổ hợp tinh diệu 12 

cung để luận mệnh mà thôi, khoảng cách tới việc luận đoán chuẩn như thần còn xa vời 

vợi. Thế nhưng lòng hiếu kỳ muốn sáng tỏ bí mật thôi thúc, lại thêm được lão sư hướng 

dẫn tôi từng bước từng bước đi vào lĩnh vực nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số. 

 

Rốt cục là tại sao lão sư lại có những cái suy đoán chuẩn xác như thần vậy nhỉ? 

Mạn phép người thầy của tôi, vì thầy đã khuất núi gần 12 năm rồi, mà lời nói còn vẫn 

như văng vẳng đâu đây, tôi xin lấy ví dụ để chia sẻ: 

 

Thí dụ 1: Một ông chủ hiệu chụp ảnh, lúc trước khi gả con gái đã đến hỏi về vận 

trình tương lai sau khi kết hôn có hạnh phúc không. Khi chờ lão sư lập mệnh bàn của con 

gái của ông ấy xong, chỉ nghĩ là lão sư sẽ giảng về việc sau hôn nhân sẽ như thế này thế 

kia, ai dè đâu lão sư nói câu đầu tiên chính là "Con gái một khi đã gả đi rồi, thì bà mẹ 

chồng trong vòng 3 tháng sẽ qua đời". Những người đến hỏi số đều giật nảy mình, nhận 

xét của ông chủ hiệu ảnh và những người đang có mặt ở đó cùng như nhau là "Tại sao có 

thể như thế?", con gái đi lấy chồng và sự sống chết của mẹ chồng có sự liên quan như thế 

nào đến nhau? Vì sao mẹ chồng cô ấy sẽ chết trong vòng 3 tháng sau khi cô ấy được gả 

về? Nói xằng nói bậy chăng? Bởi theo sự tình thông thường mà suy luận, thì nghĩ kiểu gì 

cũng không thể lôi kéo 2 sự việc vào cùng với nhau được. Lão sư dựa vào cái gì mà buông 

lời đoán không thể tưởng tượng nổi ấy. Lúc đó mọi người đều nhận định là không có khả 

năng đó! Thế nhưng mẹ chồng nàng đúng là sau đó 3 tháng thì chết, khiến tôi không khỏi 

sởn cả tóc gáy. 

 

Thí dụ 2: Sau Tết a m lịch có mo ̣ t người bạn, bởi vì công chuyện kinh doanh của 

xưởng sản xuất máy dập viên không được thuận lợi, mới tìm đến lão sư để xin chỉ giáo. 

Lão sư vừa nhìn mê ̣nh bàn, đã nói: "Bạn cần phải chuyển nhà, chỉ có điều phải mất đến 

mấy tháng mới chuyển xong". Người bạn nghĩ rằng chỉ càn có tiền thì cái việc chuyển nhà 

kia làm gì mà la u như va ̣ y, mất có chút thời gian là tìm được nhà và đa ̣ t tiền cọc xong, 

nghĩ thàm là làn này lão sư đã đoán sai, chỉ càn chờ nhận được giáy phếp sử dụng thì sễ 

chuyển tới ngay. Nào ngờ chờ mãi hơn mấy tháng sau mới nha ̣n được điện thoại từ công 

ty xây dựng nói là do cái khu kiểm soát quân sự, giấy phép sử dụng không phù hợp, cho 
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nên họ xin hoàn lại tiền cọc. Khẩn trương đi tìm nhà, thực sự đã tìm được nhà và đến lúc 

sửa soạn xong hết để chuyển vào thì lại phải trải qua đúng 1 khoảng thời gian như lão sư 

nói. Thế là lại nhanh chóng tới gặp lão sư báo cáo, ai ngờ lão sư lúc ấy nói là "Một khi bạn 

đã chuyển nhà thì sẽ có tiền". Việc chuyển nhà mà lại có quan hệ đến việc kiếm tiền ư! 

Trên đời này nào có cái chuyện ấy, chỉ thấy việc chuyển nhà thường vứt đi một ít đồ cũ 

nát hoặc phải mất tiền mua sắm thêm đồ mới, nào có thấy cái lý chuyển nhà mà tiền lại 

đến, mọi người đều bán tin bán nghi. Ngày chuyển nhà, khi mọi thiết bị đã đóng gói xong 

hết chỉ chờ bên công ty vận chuyển đến, lúc ấy bỗng nhiên có điện thoại reo lên, là một 

công ty thương mại gọi tới hỏi ông ta là có muốn nhận 1 đặt đơn hàng lớn hay không. 

Ông ấy báo với mùa cao điểm thì giá sẽ tương đối cao, hiện tại đang mùa thấp điểm nên 

giá rẻ hơn, cái công ty thương mại kia còn mặc cả giảm giá ở mùa cao điểm xuống. Dĩ 

nhiên cần phải đón lấy cái đơn đặt hàng lớn này, quả nhiên là kiếm được một khoản tiền, 

so với việc lão sư suy đoán "Một khi chuyển nhà thì tiền sẽ đến" là hoàn toàn ăn khớp. 

 

Hai ví dụ trên rất đáng để tham khảo, Kết hôn mẹ chồng chết và Dọn nhà kiếm 

được tiền. Từ trên mệnh bàn Đẩu Số phải làm như thế nào để hiển hiện sự liên quan 

trong đó? Nếu với cách xem truyền thống thì việc dọn nhà liên quan cung Điền Trạch, 

còn việc kiếm tiền thì liên quan tới cung Tài Bạch. Vậy thì rốt cục dựa vào cơ chế gì về 

mối liên quan giữa 2 cung vị để mà phán đoán như vậy?  

 

Đương nhiên, khi đó còn có rất nhiều bạn bè nói về những viê ̣c khác mà Chu lão 

sư đã tiên đoán và sau đó mọi viê ̣c đều ứng nghiê ̣m thàn kỳ, nếu như có 2 ví dụ trê n đoán 

đúng thì có thể gọi là trùng hợp, nhưng đoán trúng liê n tiếp thì kho ng thể gọi là trùng 

hợp. Đặc biệt là trong lời đoán của lão sư lại nói về 2 sự kiê ̣n mà giữa chúng lại không thể 

giải thích được mối liê n quan về ván đề nha n quả. Lúc bấy giờ, tôi liền thay đổi hẳn cái 

quan điểm "Đoán mê ̣nh là kho ng có cơ sở khoa học" suốt gần 20 năm trước đó, để tiếp 

thu mo n toán mê ̣nh Tử Vi Đảu Só, mong muón khám phá tới cùng, để xem rót cuo ̣ c tại 

sao lại như thế?! 

 

Các sách vở về Tử Vi Đảu Só hiê ̣n nay trê n thị trường, phần lớn những suy đoán 

vận đồ đều láy tỏ hợp các sao tọa trong cung và các sao Lưu Niên lưu tới cung ấy để phán 

đoán cát hung Lưu Niên. Mo ̣ t só ít sách vở láy quan hê ̣  3 giai đoạn giữa cung vị [Mê ̣nh 

gốc, Đại Hạn, Lưu Niên], từ kết cấu Tứ Hóa ở trong các giai đoạn ấy hình thành các mối 
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quan hê ̣  Xung Chiếu Ho ̣ i Nha ̣p, phói hợp với các tỏ hợp sao dẫn động là tót hay xáu để lựa 

chọn các ý nghĩa là cát hay hung, phói hợp cung vị với các ý tượng mà tinh đẩu đại biểu, 

hình thành mo ̣ t ca u luận đoán có ngụ ý "Ý́ tượng về mức đo ̣  rõ ràng của cát hung". 

 

Nhưng ở hai ví dụ kể trê n, từ trong đó có ca u đoán "Một khi bạn đã chuyển nhà 

thì sẽ có tiền" bao quát cả cung Điền Trạch và cung Tài Bạch của Tử Vi Đảu Só, mà hình 

như là ở trong mối quan hê ̣  3 giai đoạn của [Mê ̣nh gốc, Đại Hạn, Lưu Niên], cũng không 

chỉ giới hạn mối quan hệ một chiều dọc cho các cung vị [Mê ̣nh gốc, Đại Hạn, Lưu niên], 

mà nó còn bao gòm mối quan hệ chiều ngang giữa các cung khác nhau. Bởi vì trong quá 

trình suy tińh va ̣n đò, cung A của Mệnh gốc sễ thành cung B của Đại Hạn (xêm hình 1), 

không biết có đúng là do loại quan hê ̣  chiều ngang này hay không, mà ở trong thuật ngữ 

luận đoán A kết hợp với B đạt được ý tượng kết cấu cặp cung vị chuyển hóa thành lời 

luận đoán. Nếu như có thể hiểu được tho ng tin ản chứa trong lời luận đoán "Một khi bạn 

đã chuyển nhà thì sẽ có tiền" liền đã có thể tiến tới nói rõ ra được môn Tử Vi Đảu Só 

nghiê n cứu về không gian là khôn lường. Bởi vì ta còn chưa được tháy một loại thuật 

đoán mê ̣nh nào mà có thể thàn kì như thế tới mức kết hợp 2 sự va ̣ t kho ng liê n quan để 

tạo ra sự luận đoán chuẩn xác như thần. 

 

Những vị sẽ mua cuốn sách này chắc chắn đã không còn là người đang luận cơ 

bản về cát hung 12 cung mà có thể là một tay cao thủ rồi, bởi vậy mới đưa ra những lần 

luận đoán thần chuẩn ở trong thời kỳ năm đó tôi còn đi thêo lão sư để học hỏi, và đưa cả 

những thông tin người ta tiết lộ để cùng mọi người tham khảo, tạo điều kiện cho mọi 

người coi như là một cái tiền đề suy xét mới trong sự nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số.  
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- Cung Mệnh của Đại Hạn (chú: tức là hình ảnh của cung Mệnh tại Đại Hạn) trùng 

điệp với cung Phu Thê gốc (chú: tức là Đại Hạn đang ở trên cung Phu Thê) sẽ đại 

biểu ý nghĩa gì? 

- Cung Huynh Đệ khiến Hoá Kỵ nhập cung Thiên Di để rồi xung về cung Mệnh – cũng 

chính là Hóa Kỵ nhập cung Tài Bạch của Đại Hạn – sẽ đại biểu ý nghĩa gì? 

- Cung Huynh đệ của Đại Hạn khiến Hoá Kỵ nhập Quan xung Phu Thê – cũng chính là 

xung vào cung Mệnh Đại hạn – sẽ có ý nghĩa gì? Cùng với ta hình thành quan hệ gì? 

Có thể các bạn sễ nói ràng to i viết vớ vản, nhưng tôi có thể đưa ra 1 ví dụ mà 

những người đọc về Tử Vi Đảu Só đều từng nghê tháy. 

 

Tương truyền đê ̣  tử nào đó của Tràn Hi Di được mo ̣ t người đàn bà nhờ xêm mê ̣nh 

để biết viê ̣c trở về của chòng mình, nói rằng "Mau mau quay về để lo ha ̣u sự cho chồng". 

Bà ta nghe xong kinh hãi, liền khóc sướt mướt về nhà. Trê n đường về ga ̣p Tràn Hi Di, tiên 

sinh hỏi bà ấy tại sao lại buòn như va ̣ y, bà ấy liền kể hết ca u chuyê ̣n cho Tràn Hi Di nghê. 

Ông nghe xong liền nói đừng lo, làm thêo cách này là được: Về nhà thì mau náu mo ̣ t nồi 

cháo lớn, nếu có người hỏi thì nói là có chòng về a n cơm chiều là được, quả nhiê n chòng 

của bà áy trở về bình an.  

 

Nếu như đê ̣  tử của Tràn Hi Di đoán đúng là chòng của người nữ đó chết trê n 

đường đi, thế thì tại sao nồi cháo đó có thể hóa giải va ̣n đên đó? Giữa cháo và viê ̣c còn 

Bào của 

Đai Hạn 

Quan của 

Đại Hạn 

Mệnh của 

Lưu Niên 

Mệnh của Đại Hạn 
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sóng có mói liê n hê ̣  gì va ̣ y? Đây là mo ̣ t ca u chuyê ̣n xưa được lưu truyền trong Tử Vi Đảu 

Só, kho ng biết tha ̣ t giả ra sao, nhưng so với sự luận đoán của Chu lão sư cũng là tương tự 

nhau mà thôi. 

 

Tôi đã từng qua ví dụ trê n mà lĩnh ngo ̣  được quy tác, để giúp bạn suy luận sau khi 

làm cho A dẫn động sễ phát sinh sự kiện B. Tuy rằng, kho ng phải mệnh bàn của ai cũng 

có biểu hiện Tứ Hóa giống nhau, nhưng có quy tác phù hợp với mê ̣nh bàn xác thực sễ 

phát sinh ảnh hưởng qua lại giữa 2 cung vị mà dãn tới sự kiê ̣n. Do đó tôi có thể nói rất 

chắc chắn rằng, thực sự là Tử Vi Đảu Só có thể phân tích ra được 2 cung vị khác nhau sau 

khi kích động qua lại tạo ra sự kiê ̣n cùng mối quan hê ̣  nha n quả giữa 2 cung ấy. 

 

Đương nhiên trong cuón sách này cũng các tiền đề tham khảo, các bạn cứ từ từ 

nghiên cứu, xem kỹ sễ tự phát hiê ̣n ra. 

 

Có rát nhiều bạn học Tử Vi Đảu Só, nhát là người mới học, có thể chưa từng ga ̣p 

qua đại sư toán mê ̣nh cỡ như luận đoán của Chu lão sư. Do đó, đối với cấu trúc lua ̣n 

mê ̣nh Tử Vi Đảu Só vãn dừng chân ở mức độ toán mê ̣nh trong từng cung. Cho nê n to i đa ̣ c 

biê ̣ t đêm những kinh nghiê ̣m xêm mê ̣nh trước đây co ng bó ra ngoài, cùng mọi người tự 

suy ngẫm về các luận mệnh mà tạo thành kết cấu ứng dụng cao nhất.  

 

Tôi hy vọng tho ng qua việc thuyết minh của các chương các tiết trong cuón sách 

này, ta ̣ n lực đêm các phép tắc quan niê ̣m liê n quan tới lua ̣n mê ̣nh trong Tử Vi Đảu Só 

dùng làm 1 bộ tham khảo tổng thể, mong tạo cho người mới học có nha ̣n thức chính xác 

về cơ cáu xêm mê ̣nh trong Tử Vi Đảu Só. 
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CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ MỆNH LÝ HỌC 

 

Mõi khu vực, mõi da n to ̣ c khác nhau sễ sinh ra những phong tục va n hóa xã ho ̣ i 

khác nhau, cho dù cùng mo ̣ t da n to ̣ c mà kho ng cùng thời gian thì cũng tạo ra những lua n 

lý quy phạm xã ho ̣ i và pháp lua ̣ t khác nhau. Do đó, phàm là học giả chuyê n nghiê n cứu về 

xã ho ̣ i, tâm lý học, nhát định sễ vì sự khác nhau về địa lý, thời gian mà có góc đo ̣  nghiê n 

cứu khác nhau. Thế nhưng, bản tha n học thua ̣ t thì kho ng thay đỏi về ca n bản cơ cáu tỏ 

chức, những viê ̣c chỉnh sửa chỉ là ở cành lá mà tho i, sau chỉnh sửa đêm học thua ̣ t nghiê n 

cứu kết hợp với đa ̣ c tính khu vực, khiến cho kết quả nghiê n cứu tiếp ca ̣n với hiê ̣n tượng 

thực tế. Cho nê n khảo xét khoa học nhân văn tâm lý hành vi con người như các mo n Xã 

Ho ̣ i học, Tâm lý học, Kinh tế học thì phải tùy Thời Gian và Không Gian khác nhau mà điều 

chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Tiến tới dẫn cho xã ho ̣ i phát triển đúng hướng. Nếu như 

không biết cơ cáu tỏ chức học thua ̣ t, thì kho ng có cách nào đêm nó hòa hợp với tình 

huóng thực tế, thành ra những thứ học được cũng là cái kiến thức chết, kho ng có cách 

nào va ̣n dụng biến tho ng. 

 

Tương tự cái lý ấy để xem Đảu Só Phi Tinh, cái chỗ khảo xét của nó chính là gồm 

có đủ những suy xét bóc tách riêng rẽ từng loại quy phạm hành vi trong cái năng lực 

hành vi tự chủ của loài người, trong quá trình sống sinh ra quỹ đạo vận mệnh cũng như 

là khuynh hướng của các trạng thái thăng trầm. Loại quy tác hành vi này đi thêo sự thay 

đỏi của Không Gian và Thời Gian mà biến hóa. Cho nên nếu như đứng ngoài những điều 

kiện thay đổi không ngừng với những trạng thái biến động của hành vi độc lập tự chủ cá 

nhân, thì thử tính từ những tình huống chẳng đầu chẳng đuôi để mà luận đoán được vận 

mệnh cá nhân xêm có được không? 

 

Tha ̣ t sự thì đa y là mo ̣ t co ng trình vừa phức tạp vừa khó kha n, suy đoán mạng 

người, ngoại trừ viê ̣c thừa nha ̣n sự thay đỏi Không Gian và Thời Gian thì còn phải sửa đỏi 

quy tác đoán mê ̣nh, còn chú trọng kết hợp với viê ̣c hỏi người xêm về hoàn cảnh Thời 

Gian, Không Gian kết hợp với ván đề Lý khí Tượng só để giải thích sự thay đỏi va ̣n mê ̣nh. 

Bài toán suy lua ̣n kiểu này kết hợp với pha n tích tâm lý lại càng phức tạp hơn, đương 

nhiê n nó cũng ta ng thê m na ng lực hiểu biết cho người nghiê n cứu, nó có thể tích lũy thêo 

tuỏi tác và kết hợp với những sinh hoạt hàng ngày. Nghiê n cứu ngày qua ngày, tháng qua 
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tháng, luo n luo n chứng minh ứng nghiệm với nguyên lý của nó, cho nên được mọi người 

hoan nghênh. 

 

Nay lấy việc đánh cờ làm ví dụ, nếu người ta đang chơi mà bạn ghé vào xem giữa 

chừng, thì có thể phán được chuẩn xác nước cờ trước đó người ta đã đi quân nào? Nước 

cờ tiếp thêo thì nê n đi bước nào? Tin ràng có rát ít người có đủ bản lĩnh ấy, có giỏi đến 

như bậc thầy uyên bác kỳ nghệ cũng chỉ có thể ca n cứ vào thế cục 2 bê n để dự đoán cái 

nước cờ trước đó đi vào chỗ nào mới có thể tạo thành cái cục diện căng thẳng như thế, và 

nước cờ tiếp theo thì cần đi vào chỗ nào mới có thể chiếm được ưu thế. Trên bàn cờ có 

các tuyến dọc ngang, quân cờ đôi bên ta và địch, những cái này chính là các yếu tố của 

quá trình tham gia đánh cờ, cũng chính là các yếu tố tác động quan lại lẫn nhau, và lấy trí 

tuệ của người đánh cờ quyết định tháng bại của ván cờ chứ kho ng phải do qua n cờ hoa ̣ c 

bàn cờ. 

 

Chúng ta thường dùng ca u "Thế sự nhát cục kì" (chú: chuyện đời như mo ̣ t ván cờ) 

để hình dung só pha ̣n con người, đi sâu tường tận mà tự hỏi “chẳng phải nó đúng như 

vậy hay sao”! Chỉ có điều, cái bàn cờ thì biến thành kho ng gian sinh hoạt của chúng ta, 

những qua n cờ thì biến thành bản thân ta và các điều kiê ̣n bê n ngoài, các quy tắc nước đi 

của quân cờ ở trê n bàn cờ lúc đó biến hành các khuôn phép, lua n lý, phong tục ta ̣ p 

quán,... người chơi cái cuộc cờ đời biến thành riêng ta mà tho i. Người đánh cờ nhát định 

sễ chọn góc đo ̣  có lợi nhát, đưa qua n cờ đến vị trí đó chiếm láy vị trí ưu thế, có đo i khi sễ 

vì bảo vê ̣  tướng soái mà hi sinh vài qua n cờ, nhìn lại trong kinh ngiệm đời người thì 

chẳng phải là cũng thường xuyên có những nhận định hoặc lựa chọn giống như thế ư! 

 

Thưởng thức mo ̣ t bài thơ cũng có 2 loại trình độ, những người thuộc loại thứ nhất 

thì thưởng thức về vể đệp của câu từ lời lẽ, cái cảm nhận của người đó chỉ sự hoa mỹ về 

câu từ lời lẽ mà thôi. Những người thuộc loại thứ hai sẽ tha m nha ̣p vào phỏng đoán đến 

tình huóng và trạng thái tâm lý của nhà thơ sáng tác ra bài thơ này để thấm nhuần cảm 

xúc nghệ thuật trong đó; Hòa vào cõi lòng của nhà thơ, gắn liền ngôn từ với cảm xúc nghệ 

thuật, khiến cho cộng hưởng tinh thần, loại trình độ này là vừa cao mà lại vừa sâu. Cho 

nên chúng ta nghiê n cứu học ván, muón lĩnh ho ̣ i những tinh túy của nó thì không được 

chỉ lý giải về ý nghĩa ca u từ, mà phải đi sa u vào tham khảo cả các yếu tố như quá trình 

tâm tư của người sáng lập phương pháp, quan điểm suy xét, cách truyền đạt thông tin, 
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bói cảnh va n hóa thời đại,... giúp cho viê ̣c suy lua ̣n hoàn chỉnh mới có thể hiểu rõ được cơ 

cáu tỏ chức của nó. Như vậy mới có thể biết được na ng lực cót lõi của nó căn cứ vào diễn 

biến ảnh hưởng của yếu tó Không Gian và Thời Gian mà tỉa tót những thứ bê n ngoài, đêm 

đến cho học thua ̣ t thời đại mo ̣ t sức sống mới. 

 

 Tử Vi Đảu Só Phi Tinh được truyền từ hơn ngàn na m trước đến nay vẫn duy trì đo ̣  

chính xác rát cao, có thể tháy sự hiệu quả của [Nguyên nhân - Ứng nghiệm] điều chỉnh 

theo Thời Gian và Không Gian, tùy thời tùy địa điểm mà tiến hành. Ngày nay tho ng tin 

liên lạc phát triển, khoa học kỹ thua ̣ t tiến bo ̣ , va n hóa rất dễ dàng thông qua các loại 

truyền tho ng để thâm nhập mo ̣ t cách mạnh mễ, luân lý va n hóa truyền thóng, kết cáu xã 

ho ̣ i, đối mặt với sự xung kích mãnh liệt của cơn lốc tiền bạc, xu thế sắp băng hoại là càng 

ngày càng gấp gáp. Nếu như chỉnh sửa mê ̣nh lý theo cái nhịp bước cha ̣m rãi của xã ho ̣ i 

no ng nghiê ̣p thì sẽ kho ng có cách nào thêo Kỵp được tốc độ thay đỏi hình thái xã ho ̣ i mỗi 

ngày cả chục biến động. Đến lúc đó, sễ có rát nhiều quy tác mê ̣nh lý bị nghiền nát bởi cái 

bánh xe khổng lồ của Thời Gian. Người nghiê n cứu mê ̣nh lý phải nghi ̃cách khác phục tốc 

đo ̣  diễn tiến mê ̣nh lý với vấn đề “Thời Sai” của sự biến đổi chóng mặt trong xã hội thực 

tế, mới có thể kho ng bị tạo ra sự chênh lệch. 

 

 Đạo hay Học thuật đã trải qua hơn ngàn na m lưu truyền, trong đó từng được 

kho ng ít học giả chỉnh sửa, chú thích thêm, dàn dàn mát đi diện mạo ban đàu. Tử Vi Đảu 

Só cũng bị như va ̣ y, đến nõi có sự phân chia thành nhiều trường phái, như kiểu Pha ̣ t giáo 

chia làm phái Đại Thừa và Tiểu Thừa, truyền vào Trung Quóc sau lại chia thành Thiền 

Tông, Tịnh Đo ̣  Tông, Hoa Nghiêm Tông,... Tử Vi Đảu Só lưu truyền đến nay chia thành các 

phái Phi Tinh, Chiêm Nghiê ̣m, Tam Hợp,... tạo ra cảnh mỗi mo n phái có lý lua ̣n khác nhau, 

khiến cho học giả đời sau kho ng biết lối nào mà lần. Nhất đại tông sư Tử Vi Đảu Só Tràn 

Hi Di thì nay cót tiê n sớm đã về với cát bụi, nên chẳng thể đứng trước mặt quý vị để mà 

chỉ điểm về Tử Vi Đảu Só lúc ban sơ. Chỉ có điều, chúng ta vẫn có thể dựa vào phương 

thức phỏng đoán, để tham khảo cái tư tưởng môn này khi mà Tràn Hi Di tỏ sư sáng tác, 

theo đó mà khám phá diện mạo thực của Đảu Só. 

 

 Chúng ta suy nghĩ kỹ mo ̣ t chút, trong quá trình nha n sinh, có những nha n tó nào 

cáu thành nê n só pha ̣n con người: 
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Mo ̣ t, đời người là mo ̣ t chuõi liê n tiếp về Thời gian, Kho ng gian (hoàn cảnh), quá 

trình liê n tục của các sự kiê ̣n, mõi ngày mõi phút ở nơi nào? Thời điểm nào? Chuyê ̣n gi ̀

xảy ra? Liê n kết được tạo nê n, liền tạo thành mê ̣nh va ̣n của con người, ví dụ như: Bạn 

vào lúc này (Thời gian), ở trong thư phòng (Không gian), xêm quyển sách này (Sự kiê ̣n). 

Hai, con người kho ng có cách nào để khóng chế Thời gian, nhưng Kho ng gian có 

thể hoán chuyển dựa vào ý chí mỗi người từng nơi từng lúc. 

Ba, sự hình thành của sự kiê ̣n sẽ tùy vào sự biến hóa của Thời gian, Không gian 

mà thay đổi, ví dụ như thời xưa nhiễm bê ̣nh sót rết thì coi như là bê ̣nh nan y còn ngày 

nay thì có thể trị khỏi, thế nhưng sự kiê ̣n tai nạn máy bay thì ngày xưa kho ng có khả 

na ng xảy ra, cho nên xét về mê ̣nh lý, sự kiê ̣n tai nạn máy bay này là kho ng có cách nào 

thể hiê ̣n mo ̣ t cách rõ ràng. 

Bón, sự kiê ̣n được chia thành mức độ nặng và nhẹ, như kiếm tiền có khi kiếm 

được ít tiền, có khi kiếm được nhiều tiền, sự có cũng có mạnh yếu na ̣ng nhệ khác nhau. 

Năm, việc hình thành sự kiê ̣n có 2 loại phương thức: loại thứ nhát là được hình 

thành từ từ như 10 năm vất vả đèn sách mới có thể một sớm thành danh, còn phương 

thức thứ hai là xảy ra bát ngờ như bị ngo ̣  sát hoặc là trúng thưởng. 

Sáu, mõi người đều có suy nghĩ đo ̣ c la ̣ p, tự chủ na ng lực hành vi. 

Bảy, mõi người đều từ mo ̣ t quy tác hay luân lý xã ho ̣ i nào đó mà tự do thực hiê ̣n 

quá trình nha n sinh của miǹh. 

Tám, các nha n tó ngoại lê ̣  như: đo ̣ ng đát, bão, hòng thủy, gió rết, hạn hán sễ ảnh 

hưởng đến mê ̣nh va ̣n của cả một quần thể nhiều người.  

Chín, mê ̣nh va ̣n con người bị nha n tó bê n ngoài ảnh hưởng, như: Kinh tế đình trê ̣ , 

tỉ lệ thát nghiê ̣p cao khiến cho sinh hoạt của cá nha n bị ảnh hưởng hoa ̣ c phải chi tiê u tiết 

kiê ̣m, sự ảnh hưởng từ tần số sóng của người thuo ̣ c thế giới khác. 

 

Những tiền đề ở trê n, đó là "Tiê u chuản cơ bản" mà ta phải ca n cứ thêo để phát 

triển thành một bộ kỹ thuật dự đoán chuẩn xác vận trình tương lai mỗi người trong 

những điều kiê ̣n "Vo  nha n vo  quả”. 

 

 Những "Tiê u chuản cơ bản" ấy tỏng hợp đông tây phương hiện nay có các phương 

pháp dự đoán, có thể chia làm: 
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Mo ̣ t, ca n cứ vào những đa ̣ c điểm cá nha n như Tướng mặt, Tướng tay, Tướng nót 

ruòi, Tướng xương, Nhóm máu,... lại kết hợp với đa ̣ c trưng của hành vi như Tư thế bước 

đi, Cử chỉ điệu bộ để suy đoán tính cách của người đó cùng Lưu niê n va ̣n đò, các loại như 

Ma Y Tướng Pháp, Băng Tâm Phú đều của kinh nghiê ̣m nhân tướng học của cỏ nha n 

truyền lại. 

Hai, tho ng qua pháp thua ̣ t hoa ̣ c môi trường ta m linh để xêm tương lai, như các 

phếp thuật lê n đòng cầu cơ, phần lớn dựa vào nghi thức trong to n giáo thông qua mo ̣ t 

tàn suát thanh điê ̣u nào đó trong tụng niệm kinh kệ của tập thể. Khiến cho não của mo ̣ t 

người sản sinh ra mo ̣ t tàn suát sóng để đi vào trạng thái tho i miê n tiềm thức, ở trạng thái 

này sễ đưa ra lời tiê n đoán, các phù thủy người Ấn Độ thì lại dùng một loại nấm đo ̣ c làm 

mê  loạn thàn kinh, trong lúc bị xáo trộn mối quan hệ Không – Thời gian sễ đưa ra lời 

đoán sự việc tương lai. 

Ba, sử dụng na m tháng ngày giờ sinh, tức láy bát tự làm yếu tó cơ bản như: Tử Vi 

Đảu Só, Tứ Trụ toán mê ̣nh, Chiêm Tinh thua ̣ t phương ta y sắp xếp các tiêu chí cơ bản và 

dùng các số liệu Kinh đo ̣  Vĩ đo ̣  tại nơi sinh. Cũng có nhiều cách toán mê ̣nh khác nhưng 

những loại kể trên là những môn dự đoán tương lai có tính chính xác cao và được ưa 

chuộng nhất. 

Bón, dùng môn siê u ta m linh tháu thị, như quả cầu thủy tinh, thua ̣ t tho i miê n, 

trong đó có các nước như Án Đo ̣ , Nga là nỏi danh về những nghiên cứu này nhát, họ đã có 

những thành quả nghiê n cứu vượt bậc trên toàn càu. Nghê nói Cục huán luyê ̣n an ninh 

quốc gia Liên Xo  có mo ̣ t nhóm người làm về ta m linh có thể xuyê n qua Thời gian và 

Kho ng gian để điều khiển ý chí mo ̣ t người. 

 

Trong các phương pháp dự đoán đó, đa ̣ c biê ̣ t là cái thứ 3 là có mức đo ̣  sắp xếp 

cha ̣ t chễ và có quy tác diễn dịch rõ ràng, chỉ cần được đào tạo tương xứng thì người nào 

cũng có thể sử dụng, cho nên có khả năng trở thành thua ̣ t dự đoán tương lai thực dụng 

mà chuẩn xác. 

 

Vào thời Tóng ở Trung Quóc hơn 1000 na m trước, điều kiê ̣n về va ̣ t chát và co ng 

cụ có nhiều thiếu sót, vậy mà sáng tạo ra bo ̣  lịch khảo nghiệm mà trải qua thời gian và 

không gian vãn có thể duy trì sự chuản xác cao độ như Tử Vi Đẩu Số Phi Tinh thì thực sự 

không phải là điều đơn giản, chúng chắp tay bái phục sức sáng tạo của cỏ nha n còn chưa 
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đủ chứ hà cớ gì mà lại ruồng bỏ nó. Thánh nhân khi tạo ra thua ̣ t này đã sớm tháy rõ được 

tính tát yếu của 9 ván đề trê n, cho nê n cuốn Tử Vi Đảu Só Khai Tông Minh Nghĩa có nói:  

Đẩu Số dựa vào Thời Gian mà lập Mệnh, đo Địa Chi để lan tỏa trong 12 cung mà lập 

Cực, ứng Thời gian của các sao. Đẩu Số chú trọng vào việc tạo thành tượng, lấy Thiên Can 

để dẫn Tứ Hóa phi cung hóa diệu, gieo tượng sắp đặt trong Không Gian. 

 

Ấy là đã chỉ rõ rằng, nòng cót của Tử Vi Đảu Só là cáu thành bởi 3 yếu tó "Thời 

gian, Không gian, Sự kiê ̣n", trong những ca u đó đã chỉ ra rất rõ ràng ràng: 

 Địa Chi - Thời gian 

 Thiên Can - Không gian 

 Các tinh đẩu - Gieo tượng (sự kiê ̣n) 

 

Mói quan hê ̣  đó, lúc quý vị đọc sách Đảu Só nhát định sễ thấy rằng "Tứ Hóa chính 

là Dụng Thần của Đẩu Số", ca u này có ý nghĩa gì? Và vì sao chõ tróng trê n mê ̣nh bàn lại 

ghi "Địa Chi" như va ̣ y? Cái ván đề này to i thường đêm ra hỏi những người mới học Đảu 

Só, để xem người đó có có khả năng hiểu thấu được ý nghĩa bên trong hay không, nếu 

thiếu đi cái thái đo ̣  nghi ván mọi việc mọi lúc thì kho ng có cách nào đi sâu vào để hiểu rõ 

Đảu Só học. 

 

Bởi vì Địa Chi đại biểu cho Thời gian, mà Thời gian đói với mõi người là đều có sự 

công bằng như nhau, dù là Tỏng Thóng cao quý thì mo ̣ t ngày đêm cũng có 24 tiếng hay là 

kẻ thường dân cũng có 24 tiếng. Thời gian kho ng phải vì cái sự giàu nghềo quý tiê ̣n mà 

dài ngán khác nhau, Thời gian luo n tiến với tóc đo ̣  ổn định không đổi, bất kể là ai và dùng 

cách nào cũng không thể khiến thời gian dừng lại hoa ̣ c quay ngược lại. Vì thế ở trong 

Mệnh lý thì Thời gian chính là một đại lượng biến thiên mà không thể dùng sức người để 

khóng chế được, cho nên những chỗ trống trên lá số mới đêm Thời gian (Địa Chi) mà ghi 

lên như vậy. 

 

Nói đến từ "Dụng Thàn", to i từng hỏi nhiều chuyê n gia về Đảu Só và Tử Bình và 

thường nghê được giải thích là: các sao Tứ Hóa chính là đàu mói thên chót của biến hóa 

trong Đẩu Số, cát hung họa phúc của va ̣n mê ̣nh đều nhân cái tác động của chúng để hiển 

hiê ̣n lên trê n mê ̣nh bàn, gióng như các thàn chón u minh quản lý mê ̣nh va ̣n mỗi con 
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người, cho nê n mới viết là “Dụng thàn". Có đúng là như va ̣ y không? Sễ có nhiều tranh cãi 

để có được ca u trả lời rõ ràng. 

 

Chúng ta đều học qua Toán học ở trường, hẳn là phải biết về tọa đo ̣  là cái gì, 

chúng ta sễ dùng quan niê ̣m tọa độ để nghiê n cứu xêm "Dụng thàn" là cái gì? 

Chúng ta dùng 3 chiều tọa độ Thời gian, Không gian, Sự kiê ̣n để biểu thị va ̣n thế 

của người nào đó (Hình 1), trong hình vẽ ta tháy điểm A biểu thị vào na m 25 tuỏi của 

người ấy (Thời gian) ở tại Đài Trung (Kho ng gian) phát sinh ra tai nạn xê co ̣  (Sự kiê ̣n). 

Còn điểm B biểu thị vận của người đó năm 31 tuỏi ở Đài Bác để kiếm được món tiền lớn. 

Giả sử, người đó kho ng ở Đài Trung thì có xảy ra tai nạn kho ng? Nếu kho ng ở Đài Bác thi ̀

có kiếm được món tiền lớn hay không? Nói cách khác điều kiê ̣n Không gian mà kho ng 

phói hợp, điểm A và điểm B có thể tòn tại không? Hiển nhiê n sễ kho ng tòn tại, nếu Thời 

gian không phù hợp thì kho ng xuát hiê ̣n tai nạn xê, cũng có thể là kho ng kiếm được 

nhiều tiền, bởi vì càn có sự phối hợp Thời gian và Kho ng gian thì mới có thể sinh ra Sự 

kiê ̣n. 
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Giả sử ta láy các điểm của mo ̣ t cá nha n trong tát cả các khoảng Thời gian ở mõi 

hoàn cảnh Kho ng gian khác nhau, trải qua mõi viê ̣c ta nha ̣p tọa đo ̣  nào vào đó, có thể tạo 

được mo ̣ t đò thị, thì đó chính là đò thị só mạng của người đó. Cho nê n tôi vẫn có thể nói 

chắc chắn rằng só pha ̣n được cáu thành do 3 yếu tó là Thời gian, Không gian, Sự kiê ̣n. 

 

 Tát cả chúng ta đều sóng trong dòng Thời gian, những chuyê ̣n quá khứ là những 

thứ là kho ng sờ tới được nhưng có thể cảm thụ được dựa vào ký ức để tái hiê ̣n chuyê ̣n 

cũ. Sự kiê ̣n tương lai cũng kho ng tháy được, không sờ được mà dựa vào tưởng tượng tòn 

tại trong đàu, theo trí tưởng tượng, cho nê n tương lai có rát nhiều khả na ng xảy ra 

chuyê ̣n đó, cũng có thể nó sễ xảy ra ở bạn hoa ̣ c người khác (hình vễ). Chỉ có những sự 

kiê ̣n hiện tại là chúng ta có thể tháy, chạm được, đòng thời phát sinh trê n mo ̣ t người nào 

đó. 

 

 

 

Thời gian từ quá khứ đến hiê ̣n tại thì só pha ̣n con người thể hiê ̣n qua mo ̣ t đò thị. 

Nhưng từ hiê ̣n tại đến só pha ̣n tương lai thì đò thị kho ng chỉ có mo ̣ t khả na ng mà còn có 

nhiều hướng đi với nhiều điểm khác nhau. Mõi đường đi đều có thể là va ̣n mê ̣nh tương 
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lai. Muón đi vào mo ̣ t đường nào đó chúng ta phải suy xết đến các yếu tố tình hiǹh thế 

giới, tình hình chính trị, phát triển khoa học, luân lý xã ho ̣ i, pháp lua ̣ t, bạn bè thân thích, 

điều kiện bản thân, sau đó mới đưa ra phán đoán và quyết định đi trê n mo ̣ t đường nào 

đó. Những yếu tó này sẽ không có cách nào để mà điền vào mê ̣nh bàn Đảu Só, nhưng 

trong lòng người đoán mê ̣nh Đẩu Số sễ có sự suy xét. Trong mê ̣nh bàn chỉ có thể cho 

thấy những yếu tó như "Thời gian, Không gian, Sự kiê ̣n" mà thôi, các điều kiê ̣n bê n ngoài 

giúp diễn giải quy tắc của mê ̣nh bàn Đảu Só, phói hợp cả đoi đàng trong ngoài để mà xêm 

mê ̣nh va ̣n con người. Cho nê n cơ cáu tổ chức của Tử Vi Đảu Só đã nói trên đây có thể nói 

ràng rát hợp với tính khoa học.  

 

Thế nhưng trong cuo ̣ c sóng ta thường tiếp xúc với cái "Không gian" nào? Trải qua 

suy nghĩ sa u xa thi ̀Kho ng gian được chia thành 12 cung như Cung Mê ̣nh, Tài Bạch, Thiên 

Di, Phúc Đức, Phu Thê, Điền Trạch, Tử Tức, Phụ Mãu, Quan Lo ̣ c, Nô Bo ̣ c, Ta ̣ t Ách, Huynh 

Đê ̣ . Dùng chữ "Cung" là thay cho cách gọi "Không gian", cho nên mới gọi là 12 cung nhân 

sự. Sau khi xác định ra 12 cung thì phải sắp xếp thứ tự của chúng như thế nào? Cũng phải 

vắt óc suy nghĩ, trải qua phép tắc của Hà đò Lạc thư: Nhát Lục co ̣ ng to ng, Nhị Thát đòng 

đạo,... (1 & 6 là cùng dòng dõi, 2 & 7 là chung đường lối,…) mà xác định thêo thứ tự: Cung 

Mê ̣nh, Huynh Đê ̣ , Phu Thê, Tử Tức, Tài Bạch, Ta ̣ t Ách, Thiên Di, Nô Bo ̣ c, Quan Lo ̣ c, Điền 

Trạch, Phúc Đức, Phụ Mãu.  

 

Tuy là thế nhưng có rát nhiều hoàn cảnh quanh ta khó có thể sử dụng 12 cung để 

biểu hiê ̣n, như: nơi đi làm, quản lý,... Những cái đó cũng sễ ảnh hưởng tới só pha ̣n con 

người, va ̣ y thì nó sễ được biểu hiê ̣n như thế nào trong mê ̣nh bàn? Sẽ phải thông qua 

quan niê ̣m "Mượn cung" để diễn sinh ra cái Kho ng gian đó, ví dụ như: cung Tật Ách chính 

là [cung Điền Trạch của cung Quan Lo ̣ c], đó cũng chính là cung vị của Nhà xưởng, Cửa 

hàng, Cơ quan doanh nghiê ̣p, mà thông qua đó có thể quan sát được loại co ng viê ̣c ở chõ 

làm, có người có thể đoán được là vào làm việc ở công ty nọ na m nào và đến nào thì 

chuyển đi, những cái đó đều ca n cứ vào cung Ta ̣ t Ách. 

 

Những ai học Đảu Só đều biết qua khái niệm "La ̣p Thái Cực", căn cứ vào cái câu 

trong sách là "Cung cung khả la ̣ p Thái Cực" (nghĩa là: cung nào cũng có thể lập thành 

Thái Cực). Ý của nó là, muón xêm só pha ̣n của anh em thì láy cung Huynh Đê ̣  làm cung 

Mê ̣nh của họ, khi đó thì cung Phu Thê  sễ biến thành [cung Huynh Đê ̣  của cung Huynh 
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Đê ̣], cung Mê ̣nh của lá số Gốc sễ biến thành [cung Phụ Mãu của cung Huynh Đê ̣], các cung 

vị khác đều biến đỏi thành các loại cung vị tương ứng của cung Huynh Đê ̣ , đa y chính là 

cái ý tứ của ca u “Cung cung khả la ̣ p Thái Cực”.  

 

Thế nhưng mọi người thường quê n cái cung an Thân ở chỗ nào? Cung an Thân 

ứng với lúc ở độ tuổi thời đại nào? Cái yếu tó càn suy xết này cũng chính là một loại ý 

nghĩa của Lập Thái Cực. Nếu bỏ qua đa ̣ c tính của khu vực và trào lưu thời đại, mà chỉ 

thêo quy tác Mệnh lý thì kho ng có cách nào để diễn giải được ý nghĩa của nó. Đạo gia 

nha n sĩ nói "Trong thái cực có thái cực" là đã đêm cái ý tứ của “Lập Thái Cực” mà nói rõ 

ràng ra rồi, ví dụ như nói: Ở trong nước Đài Loan có thể phân chia thành các các Dân tộc 

miền núi, người Khách Gia (Hakka, Hệ), người Ngoại tỉnh, người Ma n (Phúc Kiến), cả 4 

da n to ̣ c sóng ở đa y khác nhau về ta ̣ p quán sinh hoạt, huyết thóng, ngo n ngữ, va n hóa, 

phong tục, lễ nào quy tác xêm mê ̣nh cũng giải thích như nhau? Láy người Ma n làm ví dụ, 

trể con khó nuo i thì có cái tập tục bán khoán hoa ̣ c phải nha ̣n cha mệ nuo i, nhưng người 

Ngoại tỉnh thì kho ng làm như thế, thành ra nếu kho ng chú ý điểm này thì sễ mác sai làm. 

Như khu Đại Lục Va n Nam có vài da n to ̣ c thiểu só duy trì chế đo ̣  mãu hê ̣ , va ̣ y thì ở khu 

vực đó phải giải thích như thế nào về hiê ̣n tượng đào hoa? Cho nên chuyên gia Tử Vi Đảu 

Só kho ng những cần giỏi ở mê ̣nh lý mà còn phải hiểu da n tình và phong tục ở từng khu 

vực, cũng thêo đó mà điều chỉnh hàm ý giải thích để có thể phù hợp với thực tế. 

 

Cái trục Không Gian trong hình 1 có thể biến đỏi dựa vào nhân tố biến động ý chí 

cá nha n, bạn có thể đi đến bát kì nơi nào theo ý thích. Cho nên cái trục này kho ng chỉ đơn 

thuàn là loại Không Gian theo cách nói về mặt Vật lý mà còn có yếu tó ta m lý ản chứa 

trong đó. Nói cách khác là do ý chí cá nha n dãn dát, có thể tùy theo ý thay đổi cái Không 

Gian. Bởi vì sự biến hóa của Không Gian mà phát sinh sự kiê ̣n khác nhau, cho nê n ý chí 

bản tha n đủ tính tự chủ để khóng chế sự kiê ̣n (như kết ho n) vì thế mà tỷ lê ̣  đoán trúng 

không cao, do bản tha n có thể khóng chế. Nhưng tự bản thân thì kho ng có cách nào 

khóng chế được các sự kiê ̣n có tính phát sinh từ bê n ngoài như bị tro ̣m, bị đánh, bị giết,... 

bởi vì quyền quyết định là ở phía “nó” chứ kho ng nàm ở bạn, cho nê n tỷ lê ̣  đoán trúng 

khá cao. Các dạng sự kiê ̣n phát sinh từ bê n ngoài cũng càn yếu tó Không Gian phói hợp 

để tạo thành, nếu như có thể tránh được yếu tó Không Gian bát lợi thì có thể thoát được 

những sự kiê ̣n xui xẻo phát sinh từ bên ngoài. Cho nê n nói cái đạo của sự cải số là ở chỗ 

thay đổi Kho ng gian, ví dụ như nói: Bạn ở mo ̣ t nước nào đó để đàu tư, mà tính người da n 
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ở đó lại lười biếng kho ng có cách nào giao hàng đúng hạn nê n làm cho phải bồi thường 

liên miên, nếu cứ tiếp tục làm nữa thì sễ khó tránh khỏi số phận phá sản, va ̣ y thì cải va ̣n 

như thế nào? Đóng xưởng hoa ̣ c đi đến nước khác! Đa y là sự tha ̣ t dễ hiểu về cải biến 

Không Gian thì sễ cải va ̣n. 

 

Dạng cải biến Không Gian về mặt Va ̣ t lý đó là thay đổi hoàn cảnh, cái cách cải va ̣n 

đó đói với mọi người đều có vì nó là bản na ng bẩm sinh. Ngay cả các đo ̣ ng va ̣ t khác cũng 

thế, ví dụ như trời vào Thu thì chim nhạn sẽ bay về phía nam để tránh rết. Thế nhưng, 

Không Gian về mặt Tâm lý hay là Ta m cảnh thì kho ng đơn giản như va ̣ y, nó có mối quan 

hệ với tri ́ tuê ̣  Tiên Thiên và sự giáo dục Hậu Thiên của mỗi cá nhân. Sự nhận định của 

chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, khi phải quyết định thì cái ca n cứ chính là dựa vào 

hiểu biết cá nha n, trí tuê ̣ , cùng tài na ng làm các nha n tó chi phối mang tính quyết định 

va ̣n mê ̣nh con người.  

 

Những viê ̣c này càn na ng lực suy nghĩ tháu đáo, cùng với những kiến thức liê n 

quan, tháy được kiến thức tha m sa u của người đó, nhát định suy xết sễ chu đáo. Đầy đủ 

hơn, ngoài trí tuê ̣  Tiên Thiên thì sự giáo dưỡng Hậu Thiên cũng có thể tho ng qua viê ̣c đào 

tạo để tiếp thu thê m nhiều kiến thức mới, củng có thê m na ng lực để cải thiê ̣n tài năng và 

kiến thức cá nhân. Đói với những người tho  bạo, thì làm nhiều viê ̣c thiê ̣n sẽ giúp làm 

mềm mại cái tính khí ngang ngược, tháy rõ vể đệp hài hòa của cuo ̣ c sóng, cải thiê ̣n quan 

hê ̣  giao tiếp, tiến tới cải va ̣n. Cho nê n đạo của sửa va ̣n nàm ở cải biến Không Gian, cải 

biến Không Gian để ứng với sự hợp nhát giữa Tâm và Vật, hai cái này đều xêm trọng. Ví 

dụ như: Mo ̣ t thiếu niê n bát lương làm viê ̣c xáu ức hiếp mọi người, muón hói cải, trở 

thành người tót, thoát khỏi xã ho ̣ i đên. Thế nhưng bà con làng xóm lại đã có thành kiến 

sâu nặng nên không đón nha ̣n. Trong khi anh em giang hồ vẫn còn lôi kéo dồn ép hoa ̣c 

tìm đến báo thù. Ở lại quê  hương thì ngoài việc khó nhận được sự bao dung của bà con 

làng xóm, lại còn sợ giới hắc đạo tìm đến tiêu diệt bịt đầu mối, va ̣ y thì phải làm sao? Chỉ 

có đi xa quê  hương, thoát ly hoàn toàn với hoàn cảnh trước đây, thay đỏi triê ̣ t để thì mới 

có thể cải biến só pha ̣n.  

 

To i đã từng xêm trường hợp đặc biệt giống nhau về na m tháng ngày giờ sinh, 1 

người được sinh ra từ bào thai đơn, và cùng được sinh ra trong canh giờ ấy là 1 cặp sinh 

đôi. Đứa bế sinh 1 thì được học tài Đài Loan, người rát tho ng minh, có tài a n nói, nhưng 
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kho ng thích đọc sách, cũng kho ng thích bị ràng buo ̣ c, cho nê n làm chủ tự kinh doanh, 

nhưng sự nghiệp đạt được chỉ là vụn vặt. Còn trường hợp 2 anh em song sinh thì từ nhỏ 

đã nõ lực học ta ̣ p, du học nước Mỹ, hiê ̣n tại là giáo sư đại học được nhiều người kính 

trọng. Vì sao cùng 1 cách cục mê ̣nh mà lại có só pha ̣n không giống nhau, điểm khác nhau 

đó nàm ở "Không Gian" không gióng nhau. Có khả năng để lựa chọn nơi đến phát triển 

mạnh mẽ cho cách cục số mê ̣nh thì đương nhiê n sễ đạt được thành tựu phi phàm, cho 

nên Không Gian tha ̣ t sự là chi phối sự biến hóa của só mê ̣nh. 

 

Tiê n đoán là việc thông qua sự ảnh hưởng của cơ chế nào đó, xuyê n qua Thời gian 

và Kho ng gian để suy đoán ra cảnh tượng của tương lai. Bát kể chọn cách dự đoán nào 

thì “Ý́ Thức”, “Ta m Cảnh”, “Hoàn Cảnh” đều nám giữ sự biến hóa của va ̣n mệnh, mà Thiên 

Can chính là đại diện tỏng hợp của Ý Thức, Tâm Cảnh, Hoàn Cảnh đồng thời nám giữ sự 

biến hóa của chúng, va ̣ y giải thích 3 cái này thì dựa vào đa u? Hoàn toàn dựa vào cái chủ 

đề suy đoán va ̣n mạng mà phân định, hễ là cung vị Lục tha n thì dùng “Ta m cảnh” để luận, 

về cung vị Điền Trạch hay Thiên Di thì láy “Hoàn cảnh” để giải, còn các cung Mê ̣nh, Tài 

Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức thì láy “Ý́ thức” để nói. Cho nê n [Ta m cảnh, Ý thức, Hoàn cảnh] 

quả thực là chi phối toàn bo ̣  sự biến hóa của đời người. 

 

Vì sao ở trong môn Đảu Só thì Thiên Can Tứ Hóa lại dùng “Hóa Kỵ” mang ý nghĩa 

khó kha n kho ng thua ̣n, trục tra ̣ c, tai nạn? Bởi vì cái “Kỵ” chính là ý cái toan tính của “Kỷ 

tâm” (chú: lòng mình, tư tưởng bản thân), chính là ám chỉ đến lòng mình tạo thành cái 

nguyên nhân chính của sự khó kha n kho ng thua ̣n lợi, tai nạn, trì trệ. Nếu như có thể thay 

đổi lòng mình toàn tâm toàn ý ha ng hái hướng về phía trước thì có thể gặp lành tránh dữ, 

làm cho hoàn cảnh biến hóa tho ng suót, biết được được rõ nguyên nhân của khó kha n, 

tìm tòi các biện pháp cải tiến cần thiết, là có thể cải thiê ̣n kho ng gian sinh tòn để chuyển 

biến mê ̣nh va ̣n. 

 

Rát nhiều người đều nói ràng làm viê ̣c thiê ̣n là có thể cải va ̣n, ngoài các phương 

thức cưu mang người nghèo, giúp đỡ người khỏ, thì ở đây giải thích về nghĩa hệp của từ 

“Làm viê ̣c thiê ̣n”. Có rát nhiều nguyê n nha n tạo thành trục tra ̣ c tai họa của mo ̣ t cá nha n, 

mà những nguyên nhân đó chưa chắc là qua những viê ̣c giúp người nghềo là có thể thoát 

được, có người vì nghềo khó mà cảm tháy kho ng thua ̣n lợi, có người thì do việc sinh hoạt 

tình dục không hòa hợp nên cảm thấy cuộc sống chẳng còn lạc thú, có người thì do con 
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cái bất tài nê n cảm tháy số phận khó kha n,… Những cái khó kha n này ta đều có thể tìm 

được căn nguyên và cách giải quyết. Làm việc thiện là phải nhám vào những cái căn 

nguyên đó để đưa họ hướng đến những mục tiêu tốt đẹp, nguyện vọng chính đáng. Các 

bạn cần phải pha n biê ̣ t rõ ràng về cả “Ý́ nghĩa” và “Cách làm” của làm việc thiện.  

 

Đúng vậy! Cứu tế người nghềo là làm viê ̣c thiê ̣n, nhưng làm viê ̣c thiê ̣n kho ng chỉ là 

những việc cứu tế người nghềo, có rát nhiều cách để làm viê ̣c thiê ̣n, cách “Làm viê ̣c 

thiện” này cũng có thể cải va ̣n. Có rát nhiều người nói ràng mình thường làm viê ̣c thiê ̣n, 

cứu giúp người nghềo, quan ta m người bơ vơ, mà tại sao o ng trời kho ng cho họ thoát 

khỏi xui xểo, bế tắc công việc? Nha ̣n thức đói với dạng “Làm viê ̣c thiê ̣n” này là sai làm, tin 

rằng rất nhiều người đều tòn tại sự việc khác nhau, nguyê n nha n của sự việc cũng khác 

nhau, thì làm sao mà khi 2 người đó giúp nhau lại có thể gom làm 1 khối để rồi đi oán 

ông trời, kho ng đi mà nhìn lại bản tha n xem vì sao không làm điều thiện ở ngay trong 

công việc của mình? Đêm sự nghiê ̣p kinh doanh làm cho tót, chủ và thợ hài hòa, vui lòng 

với lợi ích chung, hoàn thiện quản lý, tiền bạc rõ ràng, chi tiê u tho ng suót – những cái này 

đều là “Làm viê ̣c thiê ̣n” không thể thiếu trong sự nghiê ̣p kinh doanh. Chẳng chịu đi “Làm 

việc thiện ngay trong công việc” mà chỉ đi “làm việc thiện” kiểu cứu nghèo cứu khổ ở đẩu 

đâu chẳng liên quan thì đừng hỏi tại sao công ty sễ bị phá sản. 

 

Đến đa y đã lý giải rõ về chức na ng quyền hạn của Thiên Can, nhưng khi ứng dụng 

vào suy lua ̣n va ̣n mệnh, co ng dụng của nó sẽ thế nào? Thuật đoán mệnh Tử Vi Đảu Só 

đêm va ̣n mệnh chia thành các đơn vị như Bản Mê ̣nh (cung Mệnh gốc), Đại Hạn, Lưu Niên, 

Lưu Nguyê ̣ t, Lưu Nha ̣ t, Lưu Thời, đó là láy Thời Gian làm trục chính rồi đêm vận mệnh 

chia thành những khoảng Thời Gian khác nhau: 

 

Bản Mê ̣nh: Nắm giữ xu thế tổng quát của cuo ̣ c đời, mê ̣nh cách, đa ̣ c tính. 

Đại Hạn: Nắm giữ xu thế vận động trong 10 năm, xu hướng đại khái của những sự 

kiê ̣n sễ phát sinh trong 10 na m đó. 

Lưu Niê n: là va ̣n khí trong 1 na m, những sự kiê ̣n sễ phát sinh trong 1 năm đó, 

cha n tướng sự kiện cát hung được mất. 

Lưu Nguyê ̣ t: là va ̣n khí trong 1 tháng. 

Lưu Nha ̣ t: là va ̣n thế trong 1 ngày. 
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Trong mê ̣nh bàn thì 12 Địa Chi đại biểu cho Thời gian, mà Đại Hạn là một vận 10 

na m, phói hợp với 12 Địa Chi thì sễ dư ra 2 o , cũng chính là thời gian năm Dần nào đó 

của Đại Hạn gốc cho đến năm Dần kế tiếp, sau đó chuyển biến thành Đại Hạn khác. Mặc 

dù Lưu Niên đều ở tại cung Dần, nhưng mà Đại Hạn khác nhau nên vận Lưu Niên cũng 

thêo đó mà khác nhau, do đó mà sẽ không có sự tái diễn. Chúng ta sử dụng quan điểm 

Toán học để xét, phép Vi Phân (chia nhỏ) của Mê ̣nh chính là Đại Hạn, rồi Đại Hạn lại chia 

nhỏ chính là Lưu Niên…; còn Lưu Nha ̣ t lũy tích chính là thành Lưu Nguyê ̣ t, và Lưu 

Nguyê ̣ t lũy tích chính là thành Lưu Niên,… đến đa y thì chúng ta đã hiểu rõ được Mê ̣nh là 

Tích Phân của Va ̣n, mà Va ̣n là Vi Phân của Mê ̣nh, cho nên việc suy lua ̣n mệnh vận có thứ 

tự trước sau của từng quãng Thời gian, không được phép bỏ bớt hoặc là đảo lộn trình tự 

(hình 3). 
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Đêm va ̣n thế lấy thời gian chia tách thành những quãng thời gian khác biê ̣ t sễ thu 

được những ván đề dưới đa y: 

 

Mo ̣ t, sự kiê ̣n phát sinh cùng với cung vị của nó là có sự liê n quan, như tiền tài bị 

mất chính là mối quan hệ giữa tiền của ta với bạn bề; vì đát đai mà bị giết chính là quan 

hê ̣  giữa điền trạch của ta với bạn bè, những cái này là quan hê ̣  ngang hàng thì phải làm 

thế nào để xâu chuỗi? 

 

Hai, mối quan hệ chiều dọc của cùng mo ̣ t hiê ̣n tượng nhân sự mà ở những quãng 

thời gian khác nhau thì biểu hiê ̣n như thế nào? Thí dụ như mối quan hệ giữa tiền bạc của 

Đại Hạn gốc và tiền bạc của năm nay. 

 

 Ba, na m ngoái bạn có thiếu nợ ta 1 khoản tiền, sang na m có thể hoàn trả hay 

kho ng? Trong ván đề này, liên quan tới những quãng thời gian nhau, mối quan hệ dọc 

ngang của hiện tượng nhân sự khác nhau. Cần dùng phương thức nào để bắt đầu xâu 

chuỗi những mối quan hê ̣  dọc ngang kiểu này? (hình 4). 

 

Ba ván đề này liê n quan đến mối quan hê ̣  giữa các cung vị nhân sự với những 

quãng Thời gian khác nhau, dùng góc nhìn Thóng kê  học để xét thì liệu có phương pháp 

biểu đạt mói quan hê ̣  qua lại lẫn nhau giữa chúng hay không? 

 

Đương nhiê n là tỏ sư Tràn Hi Di cũng đã từng đau đàu vì ván đề này, lúc nào cũng 

suy nghĩ làm cách nào có thể tìm ra được một cái có khả năng kết nối Thời gian, cái kỹ 

thuật bản lề hỗ động của chúng nói lên mối quan hê ̣  cung vị nhân sự. Và kỹ thua ̣ t đó được 

ra đời, chính là Tứ Hóa, chúng ta dùng Phi Tứ Hóa tinh thì đó chảng phải là dùng Thiên 

Can của cung để phi Tứ Hóa đấy sao? Các ngo i sao Hóa này từ một Can cung nào đó mà 

hóa, nha ̣p vào trong mo ̣ t cung khác, ở mỗi làn Phi Hóa và một lần nhập vào trong cung vị 

và liền tạo ra mo ̣ t mói quan hê ̣  liên quan nào đó, cái mối quan hệ liên quan ấy có mức độ 

nông sa u mạnh yếu và cả cát hung, vẫn đều là sử dụng 4 ngôi Hóa tinh khác nhau mà bày 

tỏ sự mạnh yếu của mối quan hê ̣  trong đó (hình 5). 
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Thế nhưng giữa “Hóa” và “Kho ng Hóa” thì cần phải ca n cứ vào nha n tó nào để 

quyết định?  

Địa Chi là nha n tó Thời gian, mà Thời gian đói với mõi người đều rát co ng bàng, 

với to i na m nay là na m Đinh Mão thì với bạn cũng là na m Đinh Mão. Nếu như sử dụng 

Địa Chi Mão để phi Tứ Hóa thì chảng phải ai cũng đều gióng nhau sao ư? Không hợp tình 

lý như lúc trước đã đề ca ̣p qua. Thiên Can đại biểu các nhân tố Không gian như Ý Thức, 

Tâm Cảnh, Hoàn Cảnh, mà những quyết định trong sinh hoạt hàng ngày đều từ sự chi 

phối của Ý Thức, Ta m cảnh. Ví dụ như: Ho m nay ta m trạng buòn phiền nê n đi shopping, 

kết quả tình cờ ga ̣p người yê u cũ chưa kết ho n, trong lòng tấu lên một khúc tình cảm 

mới. Vậy nếu như ho m đó ta m trạng kho ng buòn phiền thì liệu có phát sinh một khúc 
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tình cảm? Sễ kho ng. Cho nên Tâm Cảnh và Ý Thức là điểm thên chót của sự biến hóa 

trong sinh hoạt cuộc sống, chúng nắm trong tay quyền quyết định bạn muốn đi đến nơi 

nào đó. Bởi vì sự khác biệt của Không Gian nên đương nhiên sự viê ̣c gặp được cũng sẽ 

khác nhau, mê ̣nh va ̣n cũng thêo đó mà thay đỏi. Mà Tứ Hóa là biểu hiê ̣n sự lộ ra hoa ̣ c ản 

náu của các hiện tượng quan hê ̣  mạnh yếu giữa các cung vị tương quan, các hiê ̣n tượng 

này và Tâm Cảnh, Ý Thức có mo ̣ t mói quan hê ̣  vô cùng cha ̣ t chễ, cho nên tính chất “Hóa” 

hay “Không Hóa” của các sao đều nàm ở sự thúc giục theo lê ̣nh của Thiên Can. Bởi vì Tứ 

Hóa chính là sự bày tỏ chi tiết của Tâm Cảnh và Ý Thức, nó như mo ̣ t vị thàn có thể xuyê n 

qua Không gian Thời gian khác nhau, cho nê n gọi Tứ Hóa là Dụng Thần của Đảu Só. 

 

Tứ Hóa trong ứng dụng suy đoán va ̣n thế gióng như công na ng của phép Vi Phân, 

thông qua lần Vi Phân thứ nhất ta có thể tìm được điểm uốn của đò thị va ̣n mê ̣nh, đến làn 

Vi Phân thứ hai sễ tìm được cực trị trê n đò thị đó, mà Hóa Lo ̣ c chính là giá trị cực đại, 

Hóa Kỵ là giá trị cực tiểu, các điểm cực trị đó lại chính là thời điểm phát sinh sự kiê ̣n. 

Chúng ta trong lúc suy lua ̣n vận Lưu Niên, chẳng phải là bắt đầu từ Mê ̣nh bàn gốc phi Tứ 

Hóa, sau đó lại từ Đại Hạn bàn phi Tứ Hóa, tiếp đó ca n cứ vào tình trạng tác dụng tương 

hỗ của sự phân bố trên mệnh cục giữa Tứ Hóa của Mê ̣nh bàn gốc với Tứ Hóa của Đại Hạn 

bàn, mà phán đoán sự phát sinh cát hung mạnh yếu trong 1 năm Lưu Niên. Cho nên 

muốn phán đoán sễ xuát hiê ̣n sự viê ̣c gì, cơ bản nhát là Tứ Hóa phải phi Hóa vài làn? Rõ 

ràng cái căn cứ của nó cùng với góc nhìn của phép Vi Phân rất giống nhau, đây là sự 

trùng hợp đến thế sao? Vì sao mà lại gọi là Tử Vi Đảu “Só” chứ kho ng phải là Tử Vi Đảu 

“Thua ̣ t”, khả năng này đúng là cổ nhân sớm đã muốn lưu lại nét bút chỉ dấu đấy mà. 

 

Có người nói Tứ Hóa là thiê n bảm, có mo ̣ t làn tỏ sư Tràn Hi Di đi vào cõi thàn tiê n 

ga ̣p được Lã Thuàn Dương dạy Tử Vi đại pháp, từ đó Tử Vi Đảu Só có Tứ Hóa, cho nê n Tứ 

Hóa chính là Dụng Thàn của Tử Vi Đảu Só. Bởi vì có rát nhiều sơn nha n cư si ̃cũng muón 

dựa vào việc linh tho ng đi vào cõi thàn tiê n như thế, giống như Lã đạo trưởng học da m 

ba chiêu thức khác. Ngoài lúc thêo tiê n sư học Đảu Só, chưa bao giờ nghê chuyê ̣n đi vào 

cõi thàn tiê n mà ngo ̣  được tinh hoa của Đảu Só. Có thể tháy, muón dựa vào linh tho ng để 

tìm cách phá bỏ bế tác thì kho ng được. Có người đêm to n giáo và mê ̣nh lý kết hợp với 

nhau, thêo đó mà viết sách ở đời thì sễ vùi Tử Vi Đảu Só vào mức độ mê tín dị đoan, loạn 

thần quái đản, đa y chính là ma ̣ t trái ảnh hưởng tới sự phát triển của Tử Vi Đảu Só. 
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 Ý́ thức là thể trung gian của dự đoán, nó kho ng bị hạn chế về Kho ng gian và Thời 

gian, tự do suy tưởng, từ nam đến bác, từ cỏ đến kim, bóp méo mối quan hê ̣  giữa Kho ng 

gian và Thời gian. Có nhiều phương thức dự đoán tho ng qua cách Thôi miên, cách dùng 

thuóc ga y ảo giác hoa ̣ c mà bóp mếo ý thức, phá vỡ sự ràng buo ̣ c thông thường mà vượt 

qua cản trở của Kho ng gian và Thời gian để tháy sự kiê ̣n trong tương lai giúp đưa ra lời 

tiê n đoán. Những phương thức này kho ng thêo quy tác bình thường, cũng kho ng hợp lễ 

thường, lại cũng kho ng phải trạng thái bình thường. Chúng không như Tử Vi Đảu Só của 

Trung Quóc sử dụng Thiên Can đại biểu cho nha n tó Ý Thức và Hoàn Cảnh, chỉ cần ai hiểu 

được quy tác bay nhảy của Thiên Can Tứ Hóa thì dù là người ở trạng thái bình thường 

cũng có thể tiê n đoán được tương lai, sự nghiê n cứu của tiền nha n về mặt này quả thực 

là khiến cho người ta bo ̣ i phục. 

 

Có một số người chỉ đơn thuàn láy các sao tọa ở trong cung để lua ̣n mê ̣nh, những 

người này đến ngay cả phương pháp luận ở ngưỡng cửa cơ bản của Tử Vi Đảu Só cũng 

chưa bước vào nổi, thì sao có thể hiểu được sự huyền bí trong Đảu Só. Tinh tú chỉ là danh 

hiê ̣u mà tho i, tùy góc đo ̣  hỏi về mê ̣nh sễ có ý nghĩa khác nhau. Như sao Thiên Cơ khi hỏi 

về va ̣n Tài Bạch với va ̣n Điền Trạch thì ý nghĩa nó hoàn toàn kho ng gióng nhau. Chúng ta 
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lại biết Thiên Can Tứ Hóa phụ trách về sự hiển lộ của sự kiê ̣n, các tinh tú tới lúc bị “Hóa” 

sễ phát sinh na ng lực cát hung, còn lúc chưa bị Hóa cũng chỉ là vật chất ở trạng thái tĩnh 

mà tho i. Sao còn có tính chát đa ̣ c biê ̣ t là “Tinh tińh”, đến lúc bị hóa thi ̀tính chát sao sễ bị 

thay đỏi, cho nê n thấy được rằng đến lúc mà các sao bị hóa thì tính chát sễ khác với lúc 

ban đàu rát nhiều, cái đạo lý này không thể không biết.  

 

Ví dụ như sao Thiên Cơ vốn là trục chuyển động cơ giới như Xê hơi (khi ở Thiên 

Di), đệm lò xo (khi ở Điền Trạch), chân tay (khi ở Ta ̣ t Ách),… những cái này được gọi là 

tinh tińh (tính chất của sao) của nó. Giả dụ mo ̣ t khi xảy ra Hóa Kỵ thì sễ hiển hiện ra hung 

tượng, biến thành: Tai nạn xê cộ (ở Thiên Di), máy móc trục tra ̣ c (khi ở Điền Trạch), chân 

tay bị thương (khi ở Ta ̣ t Ách). Trái lại, nếu mà Hóa Lo ̣ c thì biến thành: mua xê hơi (ở 

Thiên Di), mua máy móc (ở Điền Trạch), chân tay phục hòi như cũ (ở Ta ̣ t Ách). Cho nê n 

tính chát của sao cần phải thông qua ảnh hưởng biến hóa từng tàng của Tứ Hóa thì mới 

có thể phát sinh được sự biến đổi chất mà dẫn tới phát sinh ra sự kiê ̣n. 

 

 

 

Có rát nhiều chuyê ̣n là do tích tụ từ na m này tháng nọ mới phát sinh, cũng tương 

tự như va ̣ y, Tử Vi Đảu Só phi Tứ Hóa cũng phải qua tăng cường của từng tàng Thời Gian 

mới có thể khiển cho sự viê ̣c hiển lộ. Ví dụ như Đại Hạn có biểu hiê ̣n mo ̣ t sự viê ̣c nào đó, 

ở trong Lưu Niê n cũng lại biểu hiê ̣n ra sự viê ̣c đó, như va ̣ y Đại Hạn ta ng thêm ảnh hưởng 

2 tầng lực cho Lưu Niên và tới lúc gặp ở Lưu Nguyệt thì sẽ phát sinh sự viê ̣c. Khi thời 
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gian đó qua, cường đo ̣  ảnh hưởng sễ giảm dàn từng tầng và tinh tính sễ trở về trạng thái 

tĩnh ban đàu. 

 

Loại ảnh hưởng này ta ng qua từng tàng, giảm qua từng tàng, kết hợp với hiê ̣n 

tượng cuo ̣ c sóng quả là không hẹn mà trùng hợp. Con người tòn tại trong 1 hoàn cảnh 

hoa ̣ c 1 ý thức nào đó, qua na m tháng tiếp thu thì sễ dàn dàn biến đỏi, mới có thể đến 

được kết quả nhào nặn cuói cùng. Vì sao mệ của Mạnh Tử 3 làn chuyển chõ ở? Chính là 

muón tìm mo ̣ t chõ tràn trề bàu kho ng khí học ta ̣ p, làm cho con cái tiếp thu kiến thức học 

ta ̣ p la u dài. Đến mức giữ được nhiều kiến thức để trở thành nhà tư tưởng lớn thời trung 

cỏ trong lịch sử đó là Mạnh Tử. Cho nê n kho ng phải chỉ cần có cái mê ̣nh tót thì cứ chui 

rúc ở trong nhà mà kho ng nõ lực làm viê ̣c, hòng ngòi đợi núi vàng núi bạc từ trê n trời rớt 

xuóng. Công na ng của toán mê ̣nh là chỉ dãn bạn đi thêo mo ̣ t phương hướng phát triển, có 

thể phát huy tối đa na ng lực bản tha n, thành quả đạt được sẽ huy hoàng ở mức tối đa. 

 

Sau khi nói dài dòng để giải thích ván đề, các bạn có thể giải thích co ng dụng của 

Thiên Can Tứ Hóa ở những điểm sau: 

 Quán xuyến Thời gian, Không gian, liên kết mối quan hệ tương hỗ của sự kiện. 

 Làm cho sự kiê ̣n lo ̣  rõ đúng thời điểm (biểu hiê ̣n tho ng qua Thời gian xuát hiê ̣n ra 

sự kiê ̣n). 

 Biểu thị mối quan hê ̣  nha n quả để hình thành sự kiê ̣n. 

 

Cho nê n tho ng qua tác dụng Thiên Can Tứ Hóa, chúng ta có thể tìm được mói 

quan hê ̣  giữa Thời gian, Không gian, Sự kiê ̣n để tiến tới tìm được Thời gian xuát hiê ̣n và 

Nguyên nhân. Khi biết được nguyê n nha n thì có thể tránh được nhiều sự kiê ̣n xáu, đa y là 

chức na ng tìm lành tránh dữ của mê ̣nh lý. Thế nhưng người bình thường thì chỉ đủ na ng 

lực đoán 1 hay 2 chuyê ̣n, còn muón đoán được chuyện thứ ba mà chưa hiểu rõ Đảu Só, 

thì thực sự rát khó để tìm ra nguyê n nha n ở 12 cung với nhiều sao đứng với nhau. 

 

Cho nên nói Tứ Hóa có sãn tác dụng “Quán xuyến Thời gian, Kho ng gian, liê n kết 

mối quan hệ tương hỗ của sự kiện”, “Làm cho sự kiê ̣n lo ̣  rõ đúng thời điểm”, “Biểu thị 

quan hê ̣  nha n quả để hình thành sự kiê ̣n” tựa như nám trong tay điểm cót yếu phát sinh 

sự kiê ̣n mà lại có thể xuyê n qua Thời gian, Không gian ảnh hưởng đến toàn cục mê ̣nh 
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bàn. Gióng như mo ̣ t vị thàn kho ng bi ̣hạn chế bởi Kho ng gian và Thời gian. Vì vậy mới gọi 

Tứ Hóa là Dụng Thàn của Tử Vi Đảu Só. 

 

Mo n thua ̣ t só do tỏ sư Tràn Hi Di tạo ra sao mà phức tạp thế, ca u từ ản chưa nhiều 

suy nghi ̃ cản tha ̣n và sa u sác của ngài, người thường kho ng tìm ra hết được. Phản đói 

những người hở ra mo ̣ t tí là mượn danh nghĩa thàn tho ng để vơ vết của cải, lợi dụng mê  

tín để làm lợi cho bản tha n, ngược lại còn làm chê láp đi những nhận thức chân thực của 

thánh nhân lúc sáng tác ra môn học này. 

 

Điều thứ 5 trong 9 tiền đề ở trước có ca u: Sự kiê ̣n gòm có 2 loại. 

- Mo ̣ t là sự kiê ̣n xuát hiê ̣n từ từ. 

- Hai là sự kiê ̣n mang tính đo ̣ t phát. 

 

Hai dạng sự kiê ̣n này mà dùng 1 cách suy diễn thì có đúng hay kho ng? Hoa ̣ c là có 

điểm gì khác nhau? Ván đề này thì ta phải xêm các câu phú “Thái Âm, Hỏa kiềm đồng vị, 

phản thành thập ác”, “Tham Lang cùng Đà La đồng vị là vì tửu sắc mà mang họa”, “Cơ 

Lương, Kình Dương hội, tảo hữu hình nhi vãn kiến cô”,… Từ những tỏ hợp tính chát sao 

đó, là đã biết được đa ̣ c tính của chúng, cho nên các tỏ hợp sao đó cũng có những sát tinh 

đi thêo. Bởi vì tác dụng của sát tinh là ta ng sức bùng phát, trong mê ̣nh va ̣n sễ phát sinh 

sự kiê ̣n đo ̣ t biến như là: Bị va chạm, giết nhàm, trúng thưởng, hoạnh tài,… Đương nhiên 

những chuyê ̣n đột phát này cũng càn tác dụng thôi thúc tàng tàng của Tứ Hóa thì mới có 

thể phát sinh được sự kiê ̣n, chỉ có điều sự phát sinh nhờ Tứ Hóa là đột nhiên xảy ra sẽ 

khác với quá trình phát sinh sự kiê ̣n từ từ xuất hiện. 

 

Có vài người nói ràng Tử Vi Đảu Só chính là Chiêm Tinh học, có mối quan hệ mật 

thiết với Thiên Va n học cỏ đại, các tinh tú sử dụng ở trong Đảu Só chính là tinh viê n trê n 

trời. Từ trên mê ̣nh bàn bài bó vị trí các sao theo thời gian chủ nha n mê ̣nh tạo được sinh 

ra có quan hê ̣  đói ứng với vị trí các tinh viên trên trời, tính chất các sao lại cùng với nhà 

Thiên Va n học cỏ tùy mức đo ̣  nha ̣n thức mà gán tinh tính cho mo ̣ t sao ở tinh viê n, những 

thuyết này trên thực tế còn cần phải tranh luận. 

 

Tinh tú sử dụng trong Đảu Só chỉ là các hư tinh giả lập, tên gọi của tinh tú chỉ là 

một danh hiệu gióng như X, Y trong Đại só dùng đại diện cho một loại ẩn số. Mượn mối 
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quan hê ̣  tên gọi của chúng với đặc tính gán vào ghép với nhau mà tho i (trong phần “Tóm 

lược tính chất sao” có nói rõ), cũng kho ng phải cứ trong ở các cung mê ̣nh bàn có sao nào 

tọa thi ̀trê n trời cũng có sao tương ứng. Nếu bạn muón thì cũng có thể đỏi tê n của sao Tử 

Vi là “Soái”, Thiê n Phủ là “Tướng”, Thiê n Cơ là “Lính”,… dùng góc nhìn bàn cờ để giải 

thích mê ̣nh cục. Trước đa y, lúc sư phụ dạy tôi thì thường xuyên dùng thua ̣ t ngữ chơi cờ 

để ví von với mê ̣nh bàn, co ng dụng cũng như nhau, chỉ có điều mọi người đều cứ gọi các 

tê n Tử Vi, Thiê n Phủ,… là các tinh tú nê n gọi nhiều thành quên mà tho i. 

 

Trê n phó có tới 90% sách láy tê n sao để lua ̣n mê ̣nh, khiến cho nhiều đo ̣ c giả cho 

ràng tên sao kho ng tót thì só pha ̣n kho ng tót. Hoàn toàn quê n sự thực só pha ̣n là do Thời 

gian, Không gian, Sự kiê ̣n tạo thành. Việc hiển lo ̣  ra cát hung của sao là do sự “Hóa” hay 

“Kho ng hóa” của sao, ảnh hưởng của các Sát tinh gây ra, chứ không phải chỉ dựa vào tê n 

sao mà suy đoán. Các tinh tú còn có ý nghĩa ro ̣ ng khắp, hình ảnh của chúng là tùy vào góc 

độ hỏi mệnh mà có sự giải thích thành ý nghĩa khác nhau, cho nên không nên chấp vào 

cái tên của sao để phán xét là cát hay hung. 

 

Ca n cứ thêo giải thích ở trê n về cơ cáu Tử Vi Đảu Só, tác dụng của Tứ Hóa, nguyê n 

tác Suy lua ̣n, tính chất sao nguyên gốc, đều có những giải nghĩa hoàn chỉnh. To i tin ràng 

các bạn đã có thể nha ̣n thức cơ bản hoàn chỉnh về cơ cáu Tử Vi Đảu Só. Cho nê n đối với 

ván đề tranh luận về các sao trong Đảu Só là sao thực hay sao giả, hay là Đẩu Số được cải 

biê n từ chiê m tinh thua ̣ t phương Ta y thì cũng kho ng càn quá để ý nhiều. Cơ cáu mê ̣nh lý, 

quy tác suy lua ̣n cũng kho ng gióng, miễn cưỡng phải tìm ra ai đúng ai sai hoặc môn nào 

do môn nào đẻ ra thì chỉ là tự mình làm phiền mình mà tho i. Những ván đề đó nê n để 

dành cho các nhà khảo cỏ học tim̀ hiểu. 

 

Só pha ̣n là do Thời gian và Không gian; Sự kiê ̣n tạo thành chủ yếu; Co ng dụng của 

Tứ Hóa; Ý nghĩa của Thiên Can Địa Chi; Các quan niệm hàm nghĩa của tinh tú sau khi 

hình thành. Muón đạt tới đảng cáp linh thông của Tỏ sư Tràn Hi Di mới có thể tâm ý 

tương thông, bàng kho ng thì nhất định kho ng có cửa cho sự mơ hồ kiểu dùng to n giáo, tư 

tưởng thàn quỷ để đoán mò cái thế giới mệnh lý trong lòng của tỏ sư gia. 
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Muón ước đoán quá triǹh suy tính của Tỏ sư Tràn Hi Di khi mới sáng chế ra Tử Vi 

Đảu Só, đừng ngại bắt tay vào làm thêo quan niê ̣m lý só đương thời, vũ trụ quan, mới có 

thể hiểu rõ được Phi tinh Tử Vi Đảu Só. 
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CHƯƠNG 3: NHẬN THỨC MỆNH BÀN VÀ 12 CUNG NHÂN SỰ 

 

Trên bề mặt mo ̣ t mê ̣nh bàn hoàn chin̉h ta thấy ghi đầy rẫy các ký hiệu Thiê n Can, 

Địa Chi, Tinh Tú, 12 cung Nha n sự, Đại Hạn, phương vị và thuo ̣ c tính của Ngũ Hành các 

Địa Chi, rót cuo ̣ c những ký hiệu đó được bày đầy ra trê n mê ̣nh bàn đại diện cho cái gì? 

Trong khi suy đoán mê ̣nh lý thi ̀ có vai trò chức na ng gì? Đa y đều là những ván đề mà 

người mới học đều ga ̣p phải, tại chương này chỉ nói rõ về ý nghĩa tiêu biểu của chúng, 

còn về vai trò chức na ng trong suy đoán mệnh lý của các ký hiê ̣u đó thì sễ giải thích ở 

chương sau. 

 

Địa Chi chính là nha n tó đại biểu cho Thời gian, mà con người thì không có cách 

nào để khóng chế được Thời gian, cho nê n chõ tróng trong mê ̣nh bàn đã láy Địa Chi ghi 

vào mà đại biểu cho việc Địa Chi là nha n tó mà không ai có thể khóng chế được. Ở phàn 

bên cạnh mỗi ô có thể dùng để ghi chú thêm mấy thứ như Ngũ Hành của Địa Chi, hay 

Phương hướng và thuộc về Quẻ nào. Ví dụ như cung Hợi thuo ̣ c Thủy, là phương Bác, quái 

vị là quẻ Càn, ký hiê ̣u này trong lúc suy đoán mệnh bàn sễ phát sinh ảnh hưởng. Ví dụ 

như sao Tham lang thuo ̣ c Thủy đi vào cung Mê ̣nh ở Hợi, mà Hợi lại thuộc vị trí của Thủy, 

mà nước nhiều thì lênh đênh, nếu nha ̣p cung Mê ̣nh thì đại biểu tình cảm phong phú, hình 

tượng tình dục như một dạng nước so ng vỡ đê  tràn lan khắp nơi, cho nên nói “Tham cư 

Hợi Tý, phiếm thủy đào hoa” (nghĩa là, Tham lang cư ở cung Hợi cung Tý là tính đào hoa 

ngập tràn). Cho nên Ngũ Hành của Địa Chi đối với tính chát riêng của Tinh tú sễ phát sinh 

ảnh hưởng. Còn với Quái vị thì sao? Trong nguyên tắc hỏi sự việc, thì có thế láy Quái vị 

kết hợp với Tinh tú để biểu hiê ̣n hình tượng của va ̣ t hoặc nha n sự. Ví dụ như: Hợi ở vi ̣tri ́

quái Càn, mà Tham Lang nhập vào vị trí của Hợi chính là người nam trung niê n, bởi vì 

những dấu hiệu này là không đổi cho nê n ta càn in cái này trước tiê n ở khoảng trống trên 

mệnh bàn để nó có sãn trê n mê ̣nh bàn tiện cho mọi người ứng dụng. 

 

La ̣p lá số cần phải rõ ràng chính xác, kho ng được làm bản hay để giấy bị nhăn 

nhúm, đánh dấu phải rõ ràng, để khi bạn nhìn xuống thấy toàn bo ̣  mê ̣nh bàn mới có thể 

đem các mối quan hê ̣  nha n quả của hình tượng gieo vào trong não một cách rõ rệt. Phi 

tinh Tử Vi Đảu Só chú trọng vào mối quan hê ̣  giao hỗ lãn nhau giữa toàn bộ các cung trên 

lá số, chứ kho ng ta ̣ p trung vào tỏ hợp tinh tú của 1 cung nào đó để lua ̣n đoán cát hung. 
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Cho nên sự hõn tạp sẽ làm lời nói mơ hồ, đứt đoạn dòng suy nghĩ, ảnh hưởng tới tính 

hoàn chỉnh của tư duy. 

 

Cuộc sống phải đói ma ̣ t với nhiều loại hoàn cảnh và viê ̣c đời muo n hiǹh muo n vể, 

tạo thành trong sinh hoạt ngày thường của con người các loại khía cạnh, Va ̣ y suy cho 

cùng thì có những khía cạnh nào? Làm thế nào để phân chia ra các khía cạnh khác nhau? 

Chác chán ràng những ba ̣ c tiê n hiền đã thường đau đàu suy nghĩ về cái này, có điều, 

chúng ta biết ràng 12 cung trong Tử Vi Đảu Só chính là do ba ̣ c tiê n hiền phói hợp với 12 

Địa Chi mà miễn cưỡng phân chia ra. Chúng đại biểu cho các lĩnh vực mà mo ̣ t cá nha n 

tiếp xúc trong sinh hoạt như ở các cung vị biểu thị mối quan hệ giữa con người, cha mẹ 

(Phụ mãu), anh em (Huynh đê ̣), con cái (Tử nữ), vợ chồng (Phu thê), bạn bè (Giao hữu), 

còn các cung vị Quan lo ̣ c, Thiê n di, Tài bạch thi ̀đại biểu về các hành vi trong sự nghiê ̣p 

co ng viê ̣c của mình, cung Phúc đức biểu thị đời sóng tinh thàn của mo ̣ t cá nha n, cung 

Mê ̣nh và cung Ta ̣ t ách biểu thị 2 phàn tách biê ̣ t là Tinh thàn và Thể xác của ta. Nhưng 

ngoài các lĩnh vực ấy, mõi cá nha n sễ tiếp xúc những nhân sự và đò va ̣ t kho ng thuo ̣ c 12 

cung này mà vẫn có ảnh hưởng tới só pha ̣n con người. Ví dụ như các yếu tố chú bác, nhà 

xưởng, o ng bà đều kho ng thuo ̣ c 12 cung trong lá só, cho nên trong lúc lua ̣n đoán só mê ̣nh 

thì thể dùng cách “Tá cung” (phếp “Mượn cung”) để lua ̣n đoán những hình tượng sự tình 

của Người – Việc – Vật mà kho ng nàm trong 12 cung nha n sự. Cho nê n mõi cung kho ng 

chỉ nói về mo ̣ t đói tượng nhất định nào đó, mà nó còn mang hàm nghĩa là mo ̣ t đói tượng 

khác trong những viê ̣c khác nhau. 

 

Mo ̣ t, [cung Mê ̣nh]: đại biểu cho các tính cách cá nha n, giá trị quan, tư tưởng, 

tướng mạo, bản tha n đương số cao hay tháp, trọng điểm là ở chỗ [cái Tôi về mặt tinh 

thần]. Cung Mê ̣nh chính là cái Tôi tổng thể, láy môn cờ tướng để làm ví dụ, cung Mê ̣nh là 

[chủ soái], tuy kho ng thể qua so ng chếm tướng thế nhưng trong tỏng thể nó là qua n cờ 

quan trọng nhát trong bàn cờ, khi bị chiếu bí thì sễ kết thúc trò chơi, cung Mê ̣nh cũng 

tương tự kiểu như va ̣ y. 

Hai, [cung Huynh Đê ̣]: đại biểu cho ô số phận của anh êm, tiǹh cảm của anh em 

nông sa u, có được anh êm trợ giúp hay không. Đói với quan hê ̣  giao tiếp trong xã ho ̣ i sễ 

phát triển thành các tình huóng khác nhau. Bản tha n có na ng lực lãnh đạo hay kho ng 

cũng được thể hiê ̣n ở cung này. Vừa có thể là mô tả cha mệ của cung Phu thê , đó là vị trí 
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của mệ và cũng vừa là Phu thê  của cung Phụ mãu. Do đó nó có cũng là vị trí của cha mệ 

chòng (nữ mệnh), hoa ̣ c đại biểu cho cha mệ vợ. 

Ba, [cung Phu Thê]: cho thấy thái đo ̣  về chuyện tình cảm của mo ̣ t cá nha n, là 

người cởi mở hay là bảo thủ, là người lếm lỉnh hay là chất phác,… Trước khi kết ho n thì 

dùng cung này để dự đoán về quan hê ̣  nam nữ, loại đói tượng mà mình thích như thế 

nào. Còn sau khi kết ho n thì xêm về tình cảm sinh hoạt vợ chòng tót xáu ra sao, có hiện 

tượng tiềm ẩn xảy ra chuyện ngoại tình hay kho ng, cần phải lấy cái nhìn về ý nghĩa rộng 

là [cung tình cảm], kho ng nê n chỉ nhìn vào cái nghĩa hệp là cung vợ chòng. Nếu láy cung 

Tài Bạch làm cung góc, thì cung Phu Thê  sễ trở thành cung Phúc Đức của cung Tài Bạch, 

chính là áp dụng vị trí hưởng thụ tiền bạc kiếm được, kho ng có tiền thì quan hê ̣  vợ chòng 

tự nhiê n sễ bị ảnh hưởng. 

Bón, [cung Tử Tức]: đại biểu cho ô số phận của con cái, tình cảm ruo ̣ t thịt cùng với 

tình duyên khác giới của bản tha n. Lúc xêm con cái, nó đại diê ̣n cho con trai chứ kho ng 

phải con gái, bởi vì viê ̣c sinh con và giới tính có liê n quan với nhau. Vì thế, ta có thể xêm 

được na ng lực sinh dục của mo ̣ t cá nha n hoa ̣ c giới tính hành vi sự va ̣ t có liê n quan. Cũng 

là đại biểu cho những cáp dưới mà mình quản lý hoa ̣ c là các công ty con có quy mô nhỏ 

trực thuộc. Nó cũng là cung Quan Lộc của cung Nô Bo ̣ c, cho nê n nó đại biểu sự nghiê ̣p 

phía đói tác. 

Năm, [cung Tài Bạch]: đại biểu cho tiền ma ̣ t lưu đo ̣ ng, quan sát mo ̣ t cá nha n cùng 

na ng lực tài vụ có liên quan, làm ngành nghề gi ̀có thể kiếm tiền, gốc gác tiền tài đến từ 

đa u, na ng lực quản lý tiền bạc cao hay tháp, thái đo ̣  đói với tiền bạc,… Khi kho ng có tiền, 

quan hê ̣  vợ chòng cũng sễ sinh ra thay đổi, cho nê n cung vị này quan sát được vợ chòng 

đói đãi với nhau tốt xấu thế nào sau khi kết ho n. 

Sáu, [cung Ta ̣ t Ách]: đại biểu thể chát của cá nha n, tình trạng sức khỏê, bo ̣  pha ̣n 

ta ̣ t bê ̣nh, tướng mạo bê n ngoài vừa là vị trí [Số kiếp] đại biểu tai nạn phát ra từ cơ thể. Ví 

dụ như có khói u, xuát huyết dạ dày, ta ̣ t bê ̣nh phát sinh từ trong cơ thể, biểu thị [cái Tôi 

vè mặt thể xác]. Vừa là cung Quan Lo ̣ c của cung Điền Trạch, cho nê n đại biểu cửa hàng, 

nơi đi làm hoa ̣ c nhà xưởng. 

Bảy, [cung Thiên Di]: đại biểu tất cả các viê ̣c [liên quan tới bên ngoài] như na ng 

lực giao tiếp, ga ̣p gỡ khi ra ngoài, có thể phát triển na ng lực đa ̣ c biê ̣ t của bản tha n hay 

không, quan hê ̣  đói ngoại, vận trình du lịch cùng tình hình phát triển ngoài xã ho ̣ i. Nó 

cũng đại biểu vể bê n ngoài của cá nha n hoa ̣ c cách nhìn nhận nói năng, là [cái Tôi biểu 

hiện ở bên ngoài] của một cá nha n. 
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Tám, [cung Giao Hữu/Nô Bo ̣ c]: đại biểu bạn bề, co ̣ ng sự, các tình huóng trong đối 

xử với cáp dưới. Ngày xưa gọi là [cung Nô Bo ̣ c] tức cung vị này sễ biểu thị cho việc có 

được người trợ thủ đắc lực hay không, còn thời hiê ̣n đại ba y giờ có thể biểu thị mo ̣ t loại 

hình cá nha n chọn lựa người giao tiếp. Cũng có thể dùng cung này để xêm na ng lực lãnh 

đạo của mo ̣ t cá nha n. 

Chín, [cung Quan Lộc]: sự nghiê ̣p tức là va ̣n trình đường lối, có thể xêm được đa ̣ c 

tính con người thích hợp với co ng viê ̣c nào, nó cũng đại biểu cho tình trạng của va ̣n trình 

đường lối. Như học sinh thi ̀ là vận trình đi học, sau này ra xã ho ̣ i thi ̀ đại biểu cho vận 

trình của sự nghiê ̣p, làm quan thì là vận trình thăng tiến chức vị, nê n còn gọi là [cung 

quan lo ̣ c] chứ kho ng hản chỉ là sự nghiê ̣p mà thôi. 

Mười, [cung Điền Trạch]: đại biểu bát đo ̣ ng sản, hoàn cảnh nơi ở phù hợp với môi 

trường hay tọa hướng thế nào, na ng lực cao tháp khi lựa chọn nhà cửa, na ng lực xử lý 

chuyê ̣n gia đình. Cũng đại biểu cho [Số kiếp] ngoài ý muốn, như đo ̣ t nhiê n bị thương tỏn, 

cho nê n còn gọi là [Số kiếp tự]. Trong phong thủy học có nói phòng óc kho ng tót cũng sễ 

ảnh hưởng tới con cái, cho nên nó cũng đại biểu cho [cách nhìn của người ta về biểu hiện 

bên ngoài của con cái]. 

Mười mo ̣ t, [cung Phúc Đức]: Vị trí xem xét mo ̣ t cá nha n có khả năng được hưởng 

thụ hay kho ng? Hoa ̣ c có hứng thú gì? Cho nê n còn gọi là [cung Sở thích], cũng có thể 

dùng để xêm va ̣n đò lúc về già. Cung Phúc Đức tót, dù kho ng có gia tài bạc triê ̣u nhưng 

cũng đày đủ để hưởng phúc tuỏi già. Cung Phúc Đức xấu, dù nắm giữ gia tài ngàn tỉ 

nhưng suót ngày sễ nóng vo ̣ i vì muón kiến tiền nê n lòng kho ng bao giờ thành thản. Ở nữ 

mệnh thì cung Phúc Đức là cung vị trọng yếu để xêm tót xáu trong ho n nha n, kho ng được 

quê n điểm này. 

Mười hai, [cung Phụ Mãu]: đại biểu o  số mệnh của cha mệ, cùng với xêm duyê n 

pha ̣n với cha mệ sa u hay cạn. Đối với người đi làm thì đại biểu duyê n pha ̣n đói với cáp 

trê n, còn kẻ đi học thì là đại biểu duyê n đói với thày. Cũng đại biểu cho khả năng quản 

chế người khác như quan tòa, cảnh sát, cơ quan chính phủ. Bởi vì tha n thể do cha mệ 

sinh ra nê n sễ mang di truyền từ cha mệ, nê n cũng thể dựa vào đó xêm tướng nê n còn 

gọi là [cung Tướng Mạo]. 

 

Trên đây chính là hàm ý cơ bản của 12 cung nha n sự, đòng thời còn dùng phếp 

[mượn cung] để mà diễn dịch đại thể. Các bạn có thể láy cách mượn cung ở trê n để suy 

ra cách mượn cung của các cung còn lại. 
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Bây giờ chúng ta sử dụng quan điểm Hà đò Lạc thư để giải thích mối quan hệ 

tương hỗ trong cách sáp xếp lần lượt 12 cung nha n sự. 

Đàu tiê n chúng ta giải thiết ràng đã có mê ̣nh bàn đã điền lên 12 cung nha n sự 

(hình vễ só 1/3) láy cung Mê ̣nh điền só 1, cung Huynh Đê ̣  điền só 2, cung Phu Thê điền 

só 3,…, ca n cứ thêo va ̣ y điền từ 1 đến 12 vàotrong mê ̣nh bàn. 

 

 

 

Nhất Lục cộng tông (1 và 6 chung gốc): 

Cung Mê ̣nh là 1, cung Ta ̣ t Ách là 6, cung Mê ̣nh đại biểu các đặc tính của Mệnh 

cách, cá tính, tinh thàn của con người, còn cung Ta ̣ t Ách là thể xác hữu hình của mo ̣ t cá 

nhân. Có được thể xác khỏê mạnh thì tinh thần mới có thể tạo thành sức sống hoạt bát 

của con người. 

 

Nhị Thất đồng đạo (2 và 7 chung lối): 

Cung Huynh Đê ̣  là 2, cung Thiên Di là 7, anh êm trong nhà nhiều, sễ ra bê n ngoài 

mong được phát triển, đương nhiê n sễ có hiê ̣n tượng di chuyển, đến mo ̣ t nơi khác co ng 

tác, đi ra khỏi quê  quán, cho nên 2 với 7 chung lối. 
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Tam Bát vi bằng (3 và 8 là bạn): 

Cung Phu Thê  là 3, cung Giao Hữu (Nô Bo ̣ c) là 8, trong kết giao bạn bề thì có nam 

có nữ, nữ thi ̀có thể trở thành vợ, nam thi ̀có thể trở thành chòng, có kết giao mới có vợ 

chồng, phù hợp với quan niê ̣m trước và sau hôn nhân của người hiê ̣n đại. 

 

Tứ Cửu tác hữu (4 và 9 làm bè): 

Cung Tử Tức là 4, cung Sự Nghiê ̣p (Quan Lo ̣ c) là 9, chúng ta thường nói đến thành 

gia la ̣ p nghiệp, nói cách khác là kết ho n ròi mới la ̣ p gia đình mới, sau đó sễ sinh con, sễ 

chịu trách nhiê ̣m gia đình. Do đó càn sự nghiê ̣p ỏn định thì mới có thể lo cho chi phí sinh 

hoạt cần thiết của vợ con. Cho nê n 4 và 9 tương làm bạn bè. 

 

Ngũ Thập đồng đồ (5 và 10 chung đường): 

Cung Tài Bạch là 5 để xêm về na ng lực kiếm tiền, mà đã kiếm tiền sễ mang về nhà 

để cung cáp cho viê ̣c chi tiê u sinh hoạt hoa ̣ c mua nhà đát dùng làm nơi chê chở an cư lạc 

nghiê ̣p cho người thân trong nhà, hoa ̣ c đêm tiền về nhà để mà cát giữ, cho nên Điền 

Trạch là vị trí kho tàng của cung Tài Bạch. Cung Điền Trạch mà kho ng đệp sễ biểu thị kho 

sễ bị phá vỡ, kho ng giữ được tiền tài. Cung Tài Bạch là trạng thái đo ̣ ng của tài va ̣n (đo ̣ ng 

sản) còn cung Điền Trạch là trạng thái tĩnh của cát giữ tài sản (bát đo ̣ ng sản). 

 

Thập Nhất dữ Nhất đồng tông (11 và 1 cùng họ): 

Tức là cung Mê ̣nh cùng với cung Phúc Đức đói đãi ngang nhau, cung Phúc Đức 

biểu thị sự chê chở của tỏ tiê n, tỏ tiê n có đức hoa ̣ c cá nha n tích nhiều a m đức sễ cải thiê ̣n 

vận mê ̣nh của cá nha n. Cho nê n cung Phúc Đức và cung Mê ̣nh có chức năng ảnh hưởng 

tổng thể tương tự như nhau đến Mê ̣nh cục. 

 

Thập Nhị dữ Nhị đồng vị (12 và 2 cùng ngôi) 

Nghĩa là cung Phụ Mãu và cung Huynh Đê ̣  được xêm như cùng ngôi, bởi vì cha mệ 

sinh ra ta thì cũng sễ sinh ra anh êm ta, mà cung Huynh Đê ̣  lại là cung Phụ Mãu của cung 

Phu Thê, là cung vị của cha hoặc mệ, cho nê n cung Phụ Mãu và cung Huynh Đê ̣  đối đãi 

cùng ngôi. 

 

Từ những thuyết minh ở trê n, đã giải thích được mối quan hệ của a m dương và 

12 cung nha n sự. Ví dụ như cung Phu Thê xung với cung Mê ̣nh thì ta sẽ thấy, do cung 
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Mê ̣nh vốn nghiêng về mức độ tinh thàn của cá nha n cho nên sẽ biểu thị các hiện tượng 

như về mặt tinh thần giữa 2 vợ chồng là không hợp, hoa ̣ c kho ng ưa cái hành vi tác phong 

của đói phương, mà chẳng ai nói cũng xung (Khác). Lại giả như cung Phu Thê mà xung 

với cung Ta ̣ t Ách, thì sẽ biểu thị ý nghĩa có loại bê ̣nh ta ̣ t nào đó sẽ phát sinh do giữa 

chòng vợ có mói tương quan đóng mở. Nếu chỉ có cái tiếng vợ chồng mà lại kho ng có 

quan hệ tình dục, thì cái bê ̣nh đó sẽ kho ng phát sinh. Nguyên nhân gây bê ̣nh loại này là 

có thể dự đoán bàng mê ̣nh lý, bởi vì muốn dùng Tứ Hóa để suy đoán Mệnh Vận, thì việc 

đàu tiê n phải pha n rõ a m dương của cung vị cùng với mối quan hệ ảnh hưởng qua lại 

giữa các cung vị, mới có thể vận dụng linh hoạt lá số để đoán mê ̣nh. 

 

 

Các tiên hiền đã sắp xếp thứ tự 12 cung như thế nào 
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CHƯƠNG 4: GIẢI THÍCH NHẬN THỨC CƠ BẢN CỦA BÍ MẬT MỆNH BÀN 

 

Ca n cứ vào các số liệu cơ bản của Giới tính, Năm Tháng Ngày Giờ sinh theo a m 

lịch là có thể bày ra được một mê ̣nh bàn (Lá Số) của một mo ̣ t người. Ở trê n mê ̣nh bàn đó, 

phân bố đầy các Thiên Can, Địa Chi, các Sao, Hóa diê ̣u, các cung nha n sự, chính là ản tàng 

rát nhiều bí ma ̣ t đợi bạn đến pha n tích lý giải. Ở trạng thái chẳng đầu chẳng đuôi, mà 

phải đi nói ra một cách chắc chắn về những đa ̣ c trưng trê n cơ thể hoặc các sự kiê ̣n đa ̣ c 

thù đã phát sinh của mo ̣ t người lạ huơ lạ hoắc thì thực sự kho ng phải chuyện dễ dàng gì 

cả. 

 

Càm lá số, muón tiến vào giai đoạn lý giải mê ̣nh bàn, nhất định càn có sự thiết lập 

các quan niê ̣m cơ bản: 

 

1. Nhất định phải xem toàn bộ lá số, không thể xem 1 cung để mà đưa ra 

phán đoán 

Láy viê ̣c lua ̣n tính cách để nói, tát cả các sách Đảu Só đều nói cần xem các sao tọa 

ở cung Mê ̣nh, hoa ̣ c Hóa tinh, hoa ̣ c Địa Chi để phán đoán cá tính của người đó. Đa y là cách 

xêm sai, kho ng tin à, bạn có thể láy mê ̣nh bàn của người quên kết hợp với bất kỳ cuón 

sách Tử Vi nào bày bán trê n phó có chứa cách xêm sao tọa trong cung Mê ̣nh để đoán tính 

cách, xêm thử cuón đó nói chuản hay kho ng? Mười phần thì tới tám chín phàn là kho ng 

chính xác. 

Cá tính của mo ̣ t con người là sự tỏng hợp các biểu hiện hành vi, nó bao gòm các 

phạm trù như: 

- Nhận thức bản tha n 

- Xử sự với người khác 

- Thái đo ̣  làm viê ̣c 

Ví dụ nói: có vài người ưa nghi thàn nghi quỷ, lòng nghi ngờ đa ̣ c biê ̣ t nghiê m 

trọng, ngoài những người mà cung Mê ̣nh có sao Cự Môn tọa thủ, thì những người mà 

cung Phúc Đức có Cự Môn thì cũng có cái khuynh hướng tương tự thế. 

 

Có rát nhiều người rát bá đạo kho ng nói lý lễ, tráo trở bất thường, chỉ cần thấy 

người mà các cung Mê ̣nh, Phúc Đức, Điền Trạch,… có Hóa Quyền, Hóa Kỵ của na m sinh 
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nha ̣p vào cùng 1 cung, đều có những đa ̣ c tính bá đạo đó, chứ kho ng phải chỉ xêm mỗi 

cung Mê ̣nh mà tho i. 

 

Lại như, xem về quan hê ̣  vợ chòng ăn ở với nhau, ngoài viê ̣c chú ý chính vào cung 

Phu Thê, còn có các nha n tó khác cũng sễ ảnh hưởng tới tình cảm giữa vợ chồng, như: 

cách quản lý con cái sễ dãn đến đấu khẩu, hoặc như một người xài tiền không biết điều 

độ, hoa ̣ c là có kẻ làm kiếp cờ bạc,… cũng sễ đều là các nhân tố dãn đến oán gia ̣n giữa vợ 

chòng. Hay như, ông chồng bị thát nghiê ̣p, kho ng có tin tức công việc, thi ̀cũng dãn đến 

quan hê ̣  tình cảm vợ chòng xấu đi. Những hiê ̣n tượng ở trê n, thì kho ng phải chỉ dựa vào 

duy nhát cung vị Phu Thê  để nhìn tháy được sự bí ẩn bên trong đó, mà nhát định phải 

đem kết hợp các cung Tử Tức, Tài Bạch, Quan Lộc để mà phán đoán, mới có thể nám 

được quan hê ̣  ứng xử của vợ chồng nhà người ta. 

 

Cho nê n, pha n tích mo ̣ t mê ̣nh bàn thì kho ng nên chỉ chú trọng vào Mê ̣nh, Tài, 

Quan mà quê n đi các cung vị Tử Tức, Nô Bo ̣ c, Phụ Mãu,… Và cũng kho ng được chỉ xem 1 

tỏ hợp sao tọa thủ ở 1 cung đơn lẻ mà phán đoán cát hung. Nhát điṇh phải “Toàn bàn 

quán chiếu” (xêm xết toàn bo ̣  lá số) thì mới có thể “Nhất khuy toàn mạo” (mo ̣ t cái nhìn 

toàn cảnh).  

 

2. Nhất định phải chú ý đến đặc tính lưu chuyển liên tục không ngừng của 

Thời gian và Không gian 

“Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn” (nghĩa là: Ba thước ba ng dày kho ng 

chỉ do mo ̣ t ngày giá lạnh) hoa ̣ c “Thập niên hàn song khổ, nhất triều thành danh thiên hạ 

tri” (nghĩa là: Mười năm đèn sách gian khổ chẳng ai hay, mo ̣ t sáng vang danh mà cả thiê n 

hạ đều biết), những câu này đều nói rõ sự tình diễn biến phát triển đều kho ng phải sự 

việc trong gia y lát là thành mà có từng bước thứ tự tiến triển: 

Nguyên Nhân -> Ấp Ủ -> Chín Muồi -> Phát Sinh -> Kết Thúc. 

 

Ví dụ như: Bạn đã làm 1 viê ̣c gi ̀đó vào năm nào đó, trải qua dăm ba năm sau mới 

đạt được kết quả, thì cái hình ảnh của tình hình kiểu [sự kiê ̣n nào đó kếo dài qua nhiều 

năm, mới đạt được kết quả] là hiện tượng mà trong lịch trình sinh mê ̣nh của chúng ta 

cũng thường gặp phải. Cái hiện tượng này biểu thị dù Thời gian tro i qua nhưng Sự việc 

sễ tiếp tục tiến lên phía trước, đến khi có kết quả mới ngừng. Không có chuyện vì cái 
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cung Đại Hạn trong lá số dịch chuyển lê ̣ch vị trí, hoa ̣ c vì cái vị trí cung Lưu Niên thay đổi, 

mà cái hiện tượng ấy bị biến mát, nó sẽ cứ tiếp tục diễn ra. 

 

Cho nên một “Sự kiê ̣n” sẽ trải qua [cung Mê ̣nh gốc biểu hiê ̣n dáu hiê ̣u rát nhỏ, tới 

Đại Hạn càng cụ thể hóa hơn, đến trong năm Lưu Niê n nào đó sẽ phát sinh], do đó trong 

lúc suy lua ̣n về sự kiê ̣n nào đó, nhát định phải nám vững 2 điểm then chốt: 

- Thời gian phát sinh 

- Nguyê n nha n ha ̣u quả của sự kiê ̣n. 

Mà ở trong mê ̣nh bàn cũng có những cung vị thích hợp để thể hiê ̣n rõ ràng những 

hiê ̣n tượng này. Lấy mo ̣ t ví dụ để nói rõ (mệnh lệ thứ nhất): 

 

 

 

Cung Phu Thê gốc có sao Thiê n Cơ hóa Lo ̣ c cùng với các cát tinh Va n Xương, Hữu 

Ba ̣ t. Nhưng Thiê n Cơ ở cung vị Ma ̣u Tý, can Ma ̣ u khiến cho Thiê n Cơ tự Hóa Kỵ, thì bản 
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mê ̣nh của chòng sễ khó giữ. Khi Đại Hạn đi vào khoảng thời gian 25 – 34 tuỏi ở cung 

Canh Thìn. Cung Phu Thê của Đại Hạn trùng điệp với cung Mê ̣nh gốc (ở Ma ̣u Dàn), thiê n 

can Ma ̣u lại khiến cho Thiê n Cơ Hóa Kỵ nha ̣p vào cung Phu Thê gốc, làm Thiên Cơ ban 

đầu bị khử khiến cho duyê n với chòng tro i qua gáp hơn, cho nên vì tai nạn trê n thuyền 

mà mát chòng. Cung Phu Thê gốc gieo tượng, trải qua sự thúc giục biến đổi của cung Phu 

Thê của Đại Hạn trùng trùng điê ̣p ta ng mạnh hung lực của Hóa Kỵ để đến Lưu Niê n thành 

sự viê ̣c. Bởi vì Hóa Kỵ của cung Phu Thê gốc sẽ theo sự lưu chuyển của Đại Hạn mà tiếp 

tục kéo dài, cũng bởi vì nó chính là chỗ Hóa của Mê ̣nh gốc nê n suót đời đều có hiê ̣u lực. 

Nếu như là chỗ Hóa của Đại Hạn thi ̀chỉ có tác dụng trong Đại Hạn, khi qua 10 năm Đại 

Hạn ấy thì hiê ̣u lực sễ biến mát.  

 

3. Sự việc có mức độ nghiêm trọng không giống nhau 

Cùng mo ̣ t viê ̣c phát sinh trê n bản tha n của mo ̣ t ai đó, mức đo ̣  nghiê m trọng giữa 

làn đàu và làn thứ hai sẽ không hoàn toàn giống nhau. Dáu hiê ̣u biểu hiện của mức đo ̣  

nghiê m trọng kiểu ấy, thì phải tham khảo tổ hợp của các sao tọa trong cung thì mới có 

thể biết được rõ tính chất chất mức độ na ̣ng nhệ, trong đó nổi bật: 

- Chính Tinh 

- Sát Tinh 

- Hóa Tinh 

Hóa Tinh biểu thị mức đo ̣  nghiê m trọng, Sát Tinh cũng có thể ta ng mạnh mức đo ̣  

nghiê m trọng. 

 

Ví dụ như: Cự Mo n bị sao Hóa Kỵ xung đo ̣ ng thì dễ bị tro ̣m cáp, nhưng nếu như Cự 

Mo n, Tả Phụ, Kình Dương đòng cung thì sễ biến thành tình huống “Thâu bất thành dụng 

thường” (nghĩa là: Trộm không được thì Cướp), tha ̣m chí còn biến thành đo ̣ ng dao giết 

người, cái này là đều do mang Sát Tinh: xui xẻo của Kình Dương. 

 

Do đó, trong khi pha n biê ̣ t mức đo ̣  nghiê m trọng của 1 viê ̣c thì phải dựa vào: 

- Các nha n tó, giúp cho khảo sát toàn bo ̣  lá số mới có thể xác minh được tính 

nghiê m trọng của sự kiê ̣n. 

- Nếu như xảy ra chuyê ̣n nào đó, trực giác của chúng ta sễ có phản ứng nào: 

+ Chuyê ̣n gì xảy ra? (Sự kiê ̣n). 

+ Khi nào xảy ra? (Thời gian). 
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+ Nghiê m trọng kho ng? (Mức đo ̣  nghiê m trọng). 

+ Tại sao lại xảy ra chuyê ̣n đó? (Cái gì có liê n quan). 

 

Bốn ván đề ở trê n chẳng phải là phản ứng tự nhiê n của chúng đối với những ván 

đề thường hay hỏi đó ư! Những ván đề này chúng ta đều muón lý giải nội dung chủ yếu 

bốn điều đó. 

 

Trong ví dụ trê n, Thiê n Cơ na m sinh hóa Lo ̣ c ga ̣p phải Tự Hóa Kỵ tạo thành Song 

Kỵ, hơn nữa cung Phu Thê của Đại Hạn Hóa Kỵ tiến vào, đòng thời cũng dẫn theo các sao 

Va n Khúc, Tả Phụ, Đà La vào kết hợp cùng với Thiê n Cơ ban đầu, có Hữu Ba ̣ t, Va n Xương 

mà từ đó hiê ̣n ra hình ảnh và mức đo ̣  nghiê m trọng của sự kiê ̣n. Cho nên, từ trong một lá 

số để có thể pha n tích ra chúng ta phải thấu hiểu được các yếu tó hạng mục của “Sự tình”. 

 

 

 

4. Sự phát sinh của sự việc, có một số yêu cầu trải qua sự Ấp Ủ chậm rãi mới 

thành việc, có một số Đột Nhiên mà thành sự kiện 

Bởi vi,̀ sự phát sinh của mõi sự viê ̣c đều khác nhau, kho ng phải “Viê ̣c nào cũng 

đều cần trải qua quá trình phát triển ấp ủ”, mà các sự khác biê ̣ t này đều ở trạng thái tỏ 

hợp của các sao. Nếu như thuo ̣ c tỏ hợp các sao cực hung thì sễ dễ phát sinh sự viê ̣c bát 

ngờ ngoài ý muón. Các tỏ hợp sao hung là: 

Liêm Trinh, Thất Sát, chôn xác trên đường. 
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Tham Cự Phá Hao, vùi thây dưới nước. 

….. 

Trong những bài phú cỏ có đề cập đến những tỏ hợp sao, thêo kinh nghiê ̣m cá 

nhân của tôi, đều có những loại xu thế ấy, kho ng nê n xêm nhệ. Đương nhiê n cũng có một 

số tỏ hợp sao tót có thể làm cho người ta cơ ho ̣ i làm giàu sau 1 đê m. Nhưng vì để tránh 

cho mo ̣ t só người cho là mình có cái tổ hợp sao có thể giàu sau mo ̣ t đê m ấy, mà quê n viê ̣ c 

nõ lực cha m chỉ co ng tác, chỉ ngòi mo ̣ t chõ há miê ̣ng chờ tiền từ trê n trời rớt xuóng cho 

nê n kho ng dám viết ra. 

 

Cho nê n trong suy đoán sự viê ̣c, đói với sự phát sinh của sự việc, tính na ̣ng nhệ 

mau chậm chính là có trạng thái tỏ hợp sao của các Can Chi đối lập nhau biểu hiê ̣n ra. 

Nhát định phải nhìn rõ mọi viê ̣c thì mới có khả na ng pha n biê ̣ t được. 

 

5. Người bình thường trong sinh hoạt hằng ngày, rất dễ gặp phải những vấn 

đề cần phải đưa ra quyết định 

- Lúc nào thay đỏi co ng viê ̣c? 

- Thay đỏi co ng viê ̣c nào thì tót hơn? 

- Ga y dựng sự nghiê ̣p có được kho ng? 

- Đỏi chõ ở có được kho ng? 

- Nê n học ngành nào? 

 

Các bạn tự hỏi lòng mo ̣ t chút, khi bạn suy xết những viê ̣c ở trê n, lúc cần phải 

quyết định, những yếu tó nào sễ được xêm xết? 

Láy kết ho n làm ví dụ: 

- Hai người đã cùng nhát trí tư tưởng. 

- Kinh tế bản tha n thế nào (nhà cửa, xê co ̣ , tiền mặt, tiền gởi nga n hàng,…). 

- Sự nghiê ̣p ca n bản thế nào (địa vị xã ho i, tiền đò sự nghiê ̣p, danh tiếng công ty,…). 

- Nha n phảm người yê u thế nào?.... và rát nhiều ván đề khác. 

Nếu như đều thỏa mãn tát cả điều kiê ̣n trê n thì sễ đưa ra được quyết định, biến 

thành hành đo ̣ ng thực hiê ̣n và từ đó sễ đưa ra được kết quả là cát hay hung. 
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Trong Đảu Só chính là láy Tứ Hóa tinh là Lo ̣ c, Quyền, Khoa, Kỵ để biểu thị yếu tó 

hoàn cảnh bên ngoài có lợi cho ta hay kho ng? Từ đó ảnh hưởng đến hiện tượng mạnh mẽ 

của mức độ quyết ta m.  

Chú ý các trạng thái tổ hợp Tứ Hóa Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ là có hiện lên hay không 

những tỏ hợp Tứ Hóa khác nhau:  

5.1. Rơi vào cùng 1 cung vị của cung Tam Hợp với cung Mệnh gốc? 

(Ví dụ, tổ hợp Tứ Hóa cùng rơi vào vị trí của cung Tài gốc, là cung Tam Hợp với 

cung Mệnh gốc). 

5.2. Rơi vào 1 cung vị nào đó của cung chiếu về cung Tam Hợp với cung Mệnh gốc? 

(Ví dụ, tổ hợp Tứ Hóa có một vài sao rơi vào cung Phúc gốc chiếu về cung Tài gốc, 

là cung Tam Hợp với cung Mệnh gốc).  

5.3. Rơi vào ngay trong phương Tam Hợp của cung Mệnh gốc? 

(ví dụ, tổ hợp Tứ Hóa có một vài sao rơi ngay vào cung Phúc gốc VÀ/HOẶC cung 

Tài gốc, là các cung trong phương Tam Hợp với cung Mệnh gốc). 

5.4. Rơi vào ngay trong phương Tam Hợp của cung chiếu về cung Mệnh gốc? 

(Ví dụ, tổ hợp Tứ Hóa có một vài sao rơi ngay vào cung Phúc gốc là cung ở trong 

phương Tam Hợp với cung Thiên Di gốc, mà Thiên Di là cung chiếu về cung Mệnh gốc). 

5.5. Không rơi vào ngay trong phương Tam Hợp?  

 

Những tỏ hợp Tứ Hóa khác nhau đó, cùng rơi vào cung vị của lá số (mê ̣nh bàn), có 

hiê ̣n lên các tình huóng Tam Hợp, Xung, Chiếu, Ho ̣ i Nhập hay không, tất cả sẽ hiện ra rõ 

ràng những họa phúc cát hung khác nhau, dự kiến mạnh mẽ hay không, điềm báo về các 

lực hành vi là vượng hay suy.  

 

Từ tổ hợp sao Tứ Hóa với cung vị mà chúng rơi vào trên lá số có phải là Tam Hợp 

phương với Thái Tuế hay không, thì mới phán đoán quyết tâm đủ mạnh mẽ để có thể 

biến thành hành động được hay không? Kết quả có gặp được các hiện tượng tốt đẹp hay 

không? Tứ Hóa chính là chỉ tiêu đánh giá về mức đo ̣  mạnh nhệ của quyết ta m. Phương vị 

tỏ hợp các sao Tứ Hóa rơi vào cung vị của mê ̣nh bàn có hiê ̣n lê n các xu thế hùng mạnh 

của Tam Hợp phương hay không, thì mới có thể phán đoán được mức đo ̣  mạnh mễ của 

quyết tâm. 
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Diễn biến thúc giục Hóa của các Can cung Đại Hạn và Lưu Niên phi Tứ Hóa, sẽ sản 

sinh ra các loại ảnh hưởng giao hỗ qua lại của các tỏ hợp Thái Tuế, với Mê ̣nh gốc, Đại 

Hạn, Lưu Niên, để phán đoán tình hình biến đổi của hiện tượng vận động (vận thế). Các 

loại ảnh tượng đó thuo ̣ c về tình hình biến hóa của va ̣n thế, nhát định phải dựa vào cái 

diễn biến thúc giục hóa của các Can cung Đại Hạn và Lưu Niên phi Tứ Hóa, sản sinh ra 

các loại quan hệ xen kẽ lẫn nhau của các tỏ hợp Thái Tuế, với Mê ̣nh gốc, Đại Hạn, Lưu 

Niên để phán đoán, kho ng được chỉ dựa vào trạng thái tỏ hợp các sao tọa trong cung để 

phán đoán. 

 

6. Hai cách giải thích rõ về thuật ngữ “Tại Số” và “Hóa Khí” của các sao  

Nám chắc được tính chát các sao là nền móng nghiê n cứu Tử Vi Đảu Só, và những 

thuyết minh ở mức độ nhập môn của tính chất các sao thuộc chương Chư Tinh Vấn Đáp 

trong sách Tử Vi Đảu Só Toàn Thư thời Tóng là rất hoàn chỉnh. 

 

Nhưng các bạn trong lúc đọc về Chư Tinh Vấn Đáp (hỏi đáp về các sao), nhát định 

sễ tháy 2 loại thuật ngữ “Tại Só” và “Hóa khí”, như: “Liêm Trinh thuộc Hỏa, là sao thứ năm 

của Bắc Đẩu, tại đẩu ti phẩm trật, Tại Số ti quyền lệnh, không lâm vào chỗ miếu vượng lại 

phạm thêm Quan phủ, cho nên Hóa Khí gọi là Tù,…” 

 

Rót cuo ̣ c “Tại Só” và “Hóa Khí” đại biểu ý nghĩa gì? 

Giải thích rõ cái gì gọi là “Tại Só” của tính chất sao? 

Giải thích rõ cái gì gọi là “Hóa Khí” của tính chất sao? 

 

Những thứ này đều là đầu đề quan trọng mà nhất định phải làm cho rõ ràng trong 

lúc nghiê n cứu về tính chất các sao. Láy con người mà nói, mõi người đều có các đa ̣ c tính: 

- Thái đo ̣  đói với cha mệ. 

- Thái đo ̣  đói với bạn bề. 

- Thái đo ̣  với anh êm. 

- Thái đo ̣  với vợ chòng. 

- Thái đo ̣  đói với con cái. 

Những đặc tính này đều có thái độ khác nhau theo mức đo ̣  tha n ma ̣ t tác động theo 

mói quan hê ̣  với lục tha n. 
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Bởi vì các sao tọa thủ ở mỗi cung vị trong mê ̣nh bàn có sự khác nhau, Can cung 

khác nhau, cho nê n đói với sự khác nhau về “cung nha n sự” cũng có sự khác nhau về thái 

độ. 

 

Tỏ hợp các sao tọa thủ: đại biểu đày đủ đa ̣ c tính của cung, đa y là giải thích rõ về 

cái gọi là “Tại Só” của các tinh đẩu, ví dụ như: Thiên Tướng ở cung Huynh Đê ̣  thì có thể 

nói rằng người anh em thích cơm ngon áo đệp. 

 

Can cung Tứ Hóa: Cái này giải thích rõ về cái được gọi là “Hóa Khí” của sao tọa 

trong cung. Ví dụ như, cung Huynh Đê ̣  có Thiên Tướng đo ̣ c tọa, mà cái hóa của Can cung 

này phi Tứ Hóa nếu như thành ra Hóa Kỵ xung cung Mê ̣nh thì chẳng thể được nhờ vả gì 

với người anh em của mình, bởi vì Ấn tinh Hóa Kỵ tới xung Mê ̣nh. giải thích rõ về cái 

được gọi là “Hóa Khí” của tính chất sao. 

 

Vũ Khúc 
Phá Quân 

Thái Dương 
 

Thiên Phủ  
 

Thiên Cơ 
Thái Âm 

 
Văn Khúc   Văn Xương 

            Khoa Quyền 
Quí  Nô bộc Giáp Thiên di Ất Tật Ách Bính Tài Bạch 

Thiên Đồng 
 

 
 
 

Người sinh năm Bính 
 

 
 

Tử Vi 
Tham Lang 

Tả Phụ Thiên Hình 
Lộc   

 
  

Nhâm Quan lộc Đinh Tử nữ 

  
Cự Môn 

 
  Hữu Bật 

        
Tân Điền trạch Mậu Phu thê 

  
Liêm Trinh 

Thất Sát 
Thiên Lương 

 
Thiên Tướng 

 
  

 
      

    Thiên Diêu Kỵ         

Canh Phúc đức Tân Phụ mẫu Canh Mệnh Kỉ Huynh Đệ 

 

Can Kỷ khiến cho 
 Văn Khúc hóa Kị 
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CHƯƠNG 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ TÍNH CON NGƯỜI VỚI CÁC CUNG VỊ  

 

Bởi vì sự hình thành của tính cách con người có rát nhiều nha n tó phức tạp đan 

xen và ảnh hưởng qua lại lãn nhau. Nhưng mà, yếu tó Tiên Thiê n vãn chiếm địa vị rất 

trọng yếu. Những bạn đọc mà có nhiều người anh em thì cần có sự đồng thuận rõ ràng 

như bên dưới: 

 

Tuy cùng mo ̣ t mệ sinh ra nhưng tính cách, tướng mạo, nha n sinh quan, giá trị 

quan tha ̣m chí thói quen cũng khác nhau. Căn cứ theo những kiến giải của khoa học cho 

ràng: Trể êm sinh ra như tờ giáy tráng, lúc bế đưa cho nó những đồ vật giống nhau, sau 

quá trình đứa bé tiếp nhận xử lý thì sễ có kết quả giống nhau với mỗi đồ vật. 

 

Thế nhưng, trê n thực thế thì kho ng gióng như va ̣ y, có anh cả chát phác kiê ̣m lời 

con êm thì có tài a n nói,… đa y kho ng phải là trường hợp cá biê ̣ t. Những sự khác nhau này 

do nha n tó Tiên Thiê n tạo thành, nói cách khác là mõi người sinh ra thì trời đã cho mo ̣ t 

tính cách riê ng biê ̣ t, cái đa ̣ c tính ấy có thể dựa vào quá trình dạy dõ Hậu Thiên làm cho 

thay đỏi chút ít, nhưng lại kho ng bao giờ thay đỏi hoàn toàn. Kho ng phải o ng cha ta hay 

nói ca u “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đó sao? 

 

Sự khác nhau giữa bảm sinh và giáo dục sau sau này, cũng sẽ tạo ra nhiều ảnh 

hưởng đói với vận mệnh con người, như: Cùng là mo ̣ t người ngang ngược kho ng nói lý 

lễ, nếu được giáo dục tốt đẹp thì sễ thành tướng lĩnh lỗi lạc gánh trách nhiệm giữ gìn 

biên cương, mở mang bờ cõi. Nếu như kho ng được giáo dục để dẫn đường, có thể trở 

thành đại ca du đãng, ức hiếp người lành, tranh giành địa phận, thu phí bảo kê . Cá tính 

hai người gióng nhau, cách xử lý công việc cũng có sự tương đòng, nhưng cái ý nghĩa, khí 

thế và cách cục của những thành tựu đạt được thì lại khác nhau rất nhiều. 

 

- Điểm tương đòng: Cá tính ngang ngược - không nói lý lễ. Mở mang bờ cõi - mở 

ro ̣ ng địa bàn. Đều làm người chỉ huy. 

- Điểm khác nhau: Mo ̣ t người làm tướng lĩnh anh dũng đi mở mang bờ cõi, giúp 

nước an dân. Kẻ kia thì làm thủ lĩnh của bọn lưu manh, chiếm đất xưng oai, pha n 

chia địa bàn, ức hiếp người lành. 
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Có đủ na ng lực để nám giữ được đa ̣ c tính mê ̣nh cách, kết hợp với quá trình giáo 

dục Hậu Thiên và hướng đến sự lựa chọn co ng viê ̣c phù hợp để phát triển, sau này có thể 

đạt được thành tựu lớn, cũng nhận được ảnh hưởng đối với các đóng góp xã ho ̣ i và đánh 

giá của mọi người cũng đa ̣ t nền tảng trê n cơ sở này. Cho nê n việc giúp trể êm nha ̣n thức 

được bản tha n, khuyến khích sự phát triển phù hợp của trể, sễ tót hơn rất nhiều so với 

viê ̣c giáo dục kiểu nhòi nhết và làm trể hoang mang về tương lai, tê ̣  hơn là kho ng biết 

mình muón gì và mát phương hướng.  

 

Bạn đã từng nghê chuyê ̣n Chu Nguyê n Chương sau khi thóng nhát thiê n hạ chưa? 

Ông ấy có được thiê n hạ là do ảnh hưởng của Lưu Bá O n, vì tin vào mê ̣nh lý nê n o ng ra 

lê ̣nh toàn cõi Đại Minh tìm những người sinh cùng na m tháng ngày giờ với Chu Nguyê n 

Chương để bát lại để giết đi. Bõng dưng trong 1 lúc lại có mo ̣ t ý nghĩ chợt thoáng qua, 

liền đi vào đại lao chọn mo ̣ t người và hỏi làm nghề gì để sóng, thì người đó đáp “To i làm 

nghề nuo i ong”. Ròi Chu Nguyê n Chương lại hỏi “Ngươi nuo i bao nhiê u ong?” thì người 

kia đáp lại “Chín rương”. Chu Nguyê n Chương nghê như va ̣ y ròi suy nghĩ “Ta có được 

thiê n hạ, pha n thành 9 cha u mà cai trị, láy nuôi vạn da n. Còn người này chi ̉là mo ̣ t người 

nuôi 9 rương ong ma ̣ t, thì cũng là tương đồng như ta”. Ngay sau khi hết xúc đo ̣ ng, o ng 

thưởng tiền cho toàn bo ̣  người cùng tuỏi ròi thả ra. 

 

Cho nê n ma ̣ c dù co những người sinh cùng na m tháng ngày giờ nhưng lại tiếp 

nhận những tác đo ̣ ng: 

- Phúc đức o ng bà tỏ tiê n. 

- Cha mệ. 

- Giáo dục. 

- Hàng xóm láng giềng, Bạn bè thân hữu. 

- Phong thủy. 

- Tín ngưỡng. 

… 

Và nhiều ván đề khác cũng tạo ra sự khác biê ̣ t mà ảnh hưởng đến xu thế va ̣n đò 

tương lai. Người có mê ̣nh cách tót mà kho ng được bòi dưỡng thì kho ng có cách nào đạt 

được thành co ng huy hoàng, cũng gióng như ca y cỏ ngoài đòng mà tho i. Vì va ̣ y kho ng 

được quê n viê ̣c bòi dưỡng cho bản tha n để cải tạo só mê ̣nh. 
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Nói cách khác, máu chót của sự khác biê ̣ t đó là viê ̣c pha n biê ̣ t thiếu sự chi tiết. 

Cùng mo ̣ t canh giờ gòm 2 giờ nhỏ, láy tóc đo ̣  sinh đẻ ngày nay mà nói, cùng mo ̣ t canh giờ 

mà quá nhiều người sinh ra trên đời. Giả sử lấy mức độ phân loại chi tiết theo tiêu chuẩn 

từng “Giây”, thì tỉ lệ trùng lặp sẽ giảm xuống rất nhiều, sẽ khiến mức độ tỉ mỉ chính xác 

của việc suy đoán mệnh lý sẽ dẫn đến cực kỳ cao. Nhưng mà trải qua máy nghìn na m, 

khoa học tiến bo ̣  đã có thể đi lê n vũ trụ, nhưng người ngày nay vãn kho ng có cách nào 

tạo ra được mo ̣ t mo n học có thể đoán được va ̣n mê ̣nh tương lai một cách tỉ mỉ chính xác 

như thế. Nguyê n nha n này là do đa u? Có phải ràng người ba y giờ kho ng tho ng minh bằng 

cỏ nha n? 

 

Con người có nhiều ma ̣ t về hành vi ở các lĩnh vực hoặc trường hợp: 

- Trong lý tưởng. 

- Trong gia đình. 

- Trong co ng viê ̣c. 

- Trong giao tiếp. 

Đều sễ có những biểu hiện ra các hành vi cử chỉ khác nhau để đói ma ̣ t với những 

tình huống khác nhau hoa ̣ c nhân vật khác nhau. 

 

Cho nê n tính tình của con người cũng là do những cung vị khác nhau biểu hiê ̣n ra, 

không được chỉ căn cứ vào mỗi một tỏ hợp sao ở cung Mê ̣nh mà có thể kết lua ̣n được cá 

tính. Nhát định phải từ các tỏ hợp các sao cùng 12 cung vi ̣từ cung Mê ̣nh, cung Huynh Đê ̣ , 

cung Phu Thê,... mà phán đoán tính cách con người.  

 

Ví dụ như: cung Tài Bạch ta có thể xêm được khả na ng nám giữ tiền bạc của mo ̣ t 

cá nha n, khả na ng điều hành, na ng lực kiếm tiền ở bê n ngoài cùng với nguòn tiền. Cũng 

có thể xêm đuợc thái đo ̣  của mo ̣ t cá nha n đói với tiền bạc;  

Nếu có sao Hóa Kỵ của na m sinh thì tương đói bảo thủ, tiết kiê ̣m, kêo kiê ̣ t.  

Nếu có Hóa Quyền của năm sinh ga ̣p Tự hóa Quyền thì là người dám kiếm tiền 

dám chi tiê u, sễ tương đói kho ng biết giữ tiền, nhưng sễ nghĩ mọi biê ̣n pháp để kiếm tiền; 

 Còn nếu có sao Hóa Quyền của năm sinh tọa thủ, lại ga ̣p Tự Hóa Kỵ thì sao? Thì có 

khuynh hướng “tùy hứng, thích thi ̀làm”, bởi vì có sao Hóa Quyền của năm sinh quản chế, 

cá tính có có cháp nhưng kho ng đến mức quá đáng.  
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Vì thế, dù cung Tài Bạch chủ quản về [vận đồ của những thứ liê n quan đến tiền 

bạc] nhưng kết hợp những đa ̣ c tính đó sễ biểu hiê ̣n ra hành vi và thành ra một dạng biểu 

hiện đặc trưng của [tính cách]. 

 

Cho nên, tính cách của con người kho ng phải xêm mo ̣ t cung mà đoán được. Đói 

với người mới học tử vi mà nói, nhát định phải phá vỡ được sự hạn chế của 12 cung, 

cũng là kho ng nê n chỉ xem tỏ hợp sao tại mo ̣ t cung như thế này mà phán thảng 1 ca u 

mê ̣nh người khác như thế kia, thường gọi là vơ đũa cả nắm nên sẽ kho ng có cách nào để 

có được cái nhìn tỏng quát. 

 

Thiên Tướng  Thiên Lương Liêm Trinh   

    Thất Sát   

    Lộc    
Thiên Diêu 
       

Ất Nô bộc Bính Thiên Di Đinh Tật Ách Mậu Tài bạch 

Cự Môn 
 

   
  

 
Hữu Bật 

Người sinh năm Nhâm 
 

  

        

Giáp Quan lộc Kỉ Tử nữ 
Tử Vi 

Tham Lang, Thiên Đồng 

Thiên Hình Tả Phụ 

Quyền   Khoa   

Quí Điền trạch 
    

Canh Phu thê 

Thái Âm Thiên Phủ  Thái Dương Vũ Khúc 

Thiên Cơ     Phá Quân 
  
Văn Xương        Văn Khúc   Kỵ   

Nhâm Phúc đức Quí Phụ mẫu Nhâm Mệnh  Tân Huynh đệ 
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Như mê ̣nh bàn phía trê n, ta tháy sao Thái Dương tọa Mê ̣nh thì phải lua ̣n đoán cá 

tính thế nào?  

Đương nhiê n kho ng được quê n cung Mê ̣nh có Chính tinh Thái Dương, nhất định 

sễ ảnh hưởng tới tính cách của người đó. Còn cung Thiê n Di có Thiê n Lương hóa Lo ̣ c thi ̀

sao va ̣ y? Nó cũng sễ mang lại đặc tính giỏi về khả na ng giao tiếp, tài a n nói lưu loát, và 

cung Mê ̣nh có sao Văn Khúc ho ̣ i hợp thì càng ta ng thê m khả na ng lực về giao tiếp, tài a n 

nói. Cung Quan Lo ̣ c có Cự Mo n, Hữu Ba ̣ t, bởi vì sao Cự Mo n chủ về ám, ản bê n trong, cho 

nê n sễ biểu hiê ̣n tính cách là thích tỏ vể huyền bí, có điều giáu diếm hoa ̣ c lừa dói. Nhưng 

tại cung Mê ̣nh lại có có sao Thái Dương chủ trong sáng vô tư, quang minh chính đại. Do 

đó ta tháy viê ̣c lừa dói đa y kho ng phải mang tińh chát là ác ý, có tính hài hước, hay nói 

đùa hoa ̣ c nói dói có thiê ̣n ý. Vì va ̣ y, sau khi xêm các sao trê n toàn bo ̣  lá số, thì mới có thể 

nám được tính cách của người chủ lá số. 

Còn như, Tứ Hóa của na m sinh trong mê ̣nh bàn đói với cá tính có sản sinh ra ảnh 

hưởng hay kho ng?  

Chác chán là có sức ảnh hưởng, hơn nữa sức ảnh hưởng của chúng còn rát mạnh. 

Láy mê ̣nh bàn ở trê n để nói, cung Thiê n Di nê u chỉ có sao Thiê n Lương mà tho i, do Thiê n 

Lương có tính [tự tạo khuo n phếp] cho nê n [sẽ tiết chế hành vi, tự ràng buo ̣ c mình]; thế 

sau khi [Hóa Quyền] thì thế nào? sễ [tăng mạnh na ng lực tự tọa khuôn phép, cùng thêo 

đó yê u càu người khác tuân theo] mà trở thành tính cách [bá đạo, chuyê n chế]. Cho nên 

các sao có hóa hay kho ng có hóa tinh đòng cung thì đối với tính chất của chúng sễ tạo 

thành sự biến đổi rát lớn, các bạn phải rất tha ̣n trọng.  

(Chú thích: đoạn này dịch nguyên văn, mặc dù tác giả có nói lấy lá số bên trên làm 

ví dụ, nhưng dưới đó lại nói là Thiên Lương hóa Quyền, trong khi lá số người tuổi Nhâm 

ở trên thì Thiên Lương Hóa Lộc. Còn giả sử lấy lá số của người Mệnh Thiên Lương sinh 

năm Bính ở chương 4 thì cũng không thấy có khả năng Hóa Quyền. Độc giả lưu ý vậy, chỉ 

lấy ý quên lời, hiểu phần lý giải gia tăng cường độ tính cách thành bá đạo khi sao Thiên 

Lương hóa Quyền). 

 

Bây giờ láy vài ví dụ thực tế, nói rõ về Tứ Hóa của na m sinh và các sao Hóa ở các 

cung nhân sự bên ngoài cung Mê ̣nh ảnh hưởng tới tính cách con người: 

Thiên Lương hóa Quyền tại cung Huynh Đệ: là người đo ̣ c tài, ma ̣ c kê ̣  người 

khác thế nào thì họ đều phải nghê lời hán. Bởi vì Thiê n Lương là thóng soái, sau khi hóa 

Quyền thì uy quyền của nó càng ta ng lê n, kho ng thể xa m phạm, cho nê n đa ̣ c biê ̣ t đo ̣ c tài. 
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Cự Môn Hóa Kỵ tại cung Phúc Đức: là người thích nói dói và kho ng thành thực 

nhưng lại tin vào to n giáo, rát thành kính có thiê ̣n ta m, có sự đồng cảm. Nói tới nói lui, rất 

lộn xộn bởi vì Cự Mo n chủ thị phi (đúng sai), nhân vì nó Hóa Kỵ cho nên kho ng pha n biê ̣ t 

được đúng sai. Đã kho ng còn khả na ng phán đoán, na ng lực pha n tích, mà chỉ có linh 

cảm, trực giác nê n rát dễ đi sa u vào mê  tín. 

 

Tham Lang hóa Quyền gặp Văn Khúc Hóa Kỵ ở cung Điền Trạch: loại kết cấu 

này là dạng Thủy Hỏa kho ng tương thích với nhau, Hóa Quyền và Hóa Kỵ kho ng tương 

hợp nhau cho nê n đo ̣ c tài bá đạo, gàn dở bướng bỉnh, lúc thì yê u thương còn có lúc thi ̀

bạo ngược, cá tính tráo trở không có sự trước sau như một, người nhà đều phải nghê 

thêo, va ng lời thêo, loại người cáu kỉnh này rát khó chiều. 

 

Như ví dụ kể trê n, đói với tính cách thì các sao Hóa có sức ảnh hưởng rát lớn ma ̣ c 

dù kho ng nàm trong cung Mê ̣nh. Tha ̣m chi ́ngay cả các tỏ hợp sao và Hóa tinh ở trong 

cung Điền Trạch cũng có ảnh hưởng lớn đói với cá tính. Đa y là điều tho ng thường cơ bản 

mà người mới học phải luo n ghi nhớ trong lòng, kho ng thể chỉ dựa vào những tỏ hợp sao 

ở cung Mê ̣nh và cung Phúc Đức để lua ̣n đoán cá tính. 

 

Cá tính đều kho ng chỉ biểu hiê ̣n ở mo ̣ t cung vị, nó là mo ̣ t loạt phản ứng tự nhiê n 

đói với người, sự viê ̣c, đò va ̣ t, người khác, bản tha n được tỏng hợp lại được thể hiê ̣n 

tho ng qua cử chỉ thái đo ̣  trong sinh hoạt hàng ngày. Cho nê n đến đa y, 12 cung trong 

mê ̣nh bàn sễ ảnh hưởng mạnh hoa ̣ c yếu đói với tính cách của người đó. Vì va ̣ y kho ng thể 

cứ đa m đàu vào tỏ hợp sao và Hóa tinh của cung Mê ̣nh mà đoán ngay được tính cách 

người đó. 

 

Cá tính là mo ̣ t loạt phản ứng tự nhiê n đói với người, sự viê ̣ c, đò va ̣ t, người khác, 

bản tha n, ho ̣ i nhóm được biểu hiê ̣n trong sinh hoạt hàng ngày bàng thái đo ̣ , cử chỉ, hành 

vi. Mà 12 cung trong mê ̣nh bàn, trong đó mõi cung có tỏ hợp sao, Hóa tinh đều có sức 

ảnh hưởng mạnh hoa ̣ c yếu đói với tính cách mo ̣ t người. Vì thế ta kho ng nê n cứ cha m 

cha m vào tỏ hợp sao tọa ở cung Mê ̣nh và cung Phúc Đức để lua ̣n đoán cá tính. Nhát định 

phải tỏng hợp lại 12 cung để suy lua ̣n cá tính. 
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CHƯƠNG 6: LẬP HƯỚNG LÀ GÌ? 

 

Những sự viê ̣c xảy ra trong cuo ̣ c sóng rát rác rói phức tạp, nó tương tác ảnh 

hưởng với nhau mà tạo ra cát hung. Cho nê n, khi suy đoán va ̣n hạn cát hung thì nhát định 

phải đêm cả 12 cung tương tác cùng với nhau để xử lý cùng mo ̣ t lúc, kho ng nê n đêm tách 

rời ra từng cung riê ng biê ̣ t để suy đoán. 

 

Khi chúng ta ga ̣p mo ̣ t mê ̣nh bàn của mo ̣ t người xa lạ, trê n đó chỉ có các dáu hiê ̣u 

của các Sao, các Can cung, các vị trí cung, các Địa Chi, Tứ Hóa mà tho i. Làm sao có thể dựa 

vào những dáu hiê ̣u này mà giải thích những ván đề ta chưa bao giờ ga ̣p? Đối với bối 

cảnh dữ liệu của các loại sự việc của chủ nhân mệnh bàn hoàn toàn mờ mịt. Tha ̣ t sự là 

như mò kim đáy bể, kho ng biết đâu mà lần. 

 

Cái gọi là “La ̣p Hướng” chính là mang ý nghĩa là xác định phương hướng trong 

những tình huóng mù mịt không manh mối. Thật ra trong mê ̣nh bàn đã lưu lại mo ̣ t chút 

manh mói, cung cáp cho ta cái bản lề nhân quả để bóc kén tìm ra mối tơ trong đó. Tại 12 

cung trong mê ̣nh bàn cùng với các sự kiê ̣n trong đời sóng, tìm ra cung vị đối ứng hình 

ảnh, để láy đó mà ca n nhác sự ảnh hưởng họa phúc cát hung, đó chính là “La ̣p Hướng”. 

 

Ở chõ này to i yê u càu những bạn nào có chi ́học ta ̣ p Tử Vi Đảu Só nhát định phải 

bỏ cái quan điểm luận đoán sự kiện chỉ dựa vào mo ̣ t cung. Đương nhiê n, đói với những 

sự viê ̣c đơn thuàn thì có thể từ mo ̣ t cung vị thì là có thể suy lua ̣n ra. Nhưng chuyê ̣n thiê n 

hạ kho ng chỉ đơn giản như thế, chúng ta có thể láy mo ̣ t só sự kiê ̣n có khả na ng phát sinh 

trong cuo ̣ c sóng, nó được liê ̣ t kê  như sau: 

1. Bê ̣nh chết, sóng thọ và chết già. 

2. Ốm đau. 

3. Bị thương. 

4. Bị người sát hại. 

5. Cha mệ mát, anh em mát, con cái mát. 

6. Tự sát. 

7. Giết người. 

8. Loạn lua n. 

9. Giết cha mệ, giết anh chị êm. 
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10. Giết chồng, giết vợ. 

11. Bị cưỡng hiếp, hoặc tự nguyện mát trinh. 

12. Li ho n do ngoại tình, tiền bạc, sự nghiê ̣p, sinh hoạt tình dục. 

13. Mất vợ hay chòng do chết thảm, chết do bê ̣nh. 

14. Anh em từ mặt nhau. 

15. Ở riê ng, chia tay, ở cùng nhau. 

16. Phu thê  như kể thù. 

17. Vợ chòng cãi nhau. 

18. Hai vợ, hai chòng. 

19. Minh ho n (cưới người cõi âm). 

20. Đòng tính luyến ái. 

21. Bạn bè. 

22. Đụng người, bị đụng. 

23. Kẻ bán thân (nam, nữ ). 

24. Dời mộ. 

25. Du học. 

26. Cử đi nước ngoài. 

27. Tạo lập sụ nghiệp - tự kinh doanh, hùn vốn đầu tư. 

28. Kiếm tiền. 

29. Mua xe. 

30. Mua điền trạch. 

31. Bán điền trạch. 

32. Cầm cố thế chấp. 

33. Vay tiền. 

34. Sửa nhà đổi cửa. 

35. Phá sản, sập tiệm. 

36. Thất nghiệp, nghỉ việc. 

37. Bị lừa tiền. 

38. Chuyển nhà. 

39. Vỡ hụi. 

40. Nhận được chi phiếu khống. 

41. Đầu tư thất bại. 

42. Thủy tai, thiên tai, hỏa tai. 
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43. Vỡ đê đập. 

44. Lụt lội vùi lấp điền trạch. 

45. Trộm cướp. 

46. Bị cấp trên giáng chức. 

47. Ghi tội vào sổ đên. 

48. Tham ô, phạm pháp, ngồi tù. 

49. Tàn phế bẩm sinh. 

50. Kỳ quặc quái gở. 

51. Có người gửi hộ khẩu, tài khoản. 

52. Mất tích. 

53. Phát điên. 

54. Ma quỷ lộng hành trong nhà. 

… 

Trong các sự kiện nói trê n, có thể chỉ cần dựa vào 1 cung vị duy nhất là đoán được 

cát hung va ̣n đò. Nhưng mà cũng có những viê ̣c trong đời người thì kho ng thể chỉ xêm 1 

cung mà có thể phán đoán được. Ví dụ như: Tử vong, chỉ riêng cái mục tử vong mà nói, có 

khả năng “nguyên nhân dẫn đến tử vong” chính là: 

- Bê ̣nh ta ̣ t: cơ quan no ̣ i tạng bê n trong có bê ̣nh, ngo ̣ c đo ̣ c thực phảm,… 

- Tai nạn xê: bị người khác to ng/mình to ng vào người khác, to ng xê vào co ̣ t điê ̣n,… 

- Bị giết: bị kể gian sát hại, bị bạn bề sát hại,... 

- Hình phạt mà chết: bị tử hình bán chết hoa ̣ c bị tiê m thuóc chết. 

- Chết ngoài ý muón: ngã chết, chết đuói, chết đói, đá núi đề, chết ngạt,… 

- Tự sát: uóng thuóc trừ sa u, thuóc ngủ,… 

 

Những nguyê n nha n kể trê n ở trong 12 cung mê ̣nh đều có các cung vị biểu lộ khác 

nhau. Đừng tưởng ràng viê ̣c chết thì chỉ xêm cung Mê ̣nh hoa ̣ c cung Ta ̣ t Ách mà tho i. Các 

cung vị khác cũng sễ cơ hội biểu lộ triê ̣u chứng tử vong. Cho nê n nói, nhát định phải láy 

sự kiê ̣n nha n sinh và mối quan hê ̣  đối ảnh giữa các cung vị trong mê ̣nh bàn Đẩu Số, phân 

tích ra rõ ràng, mới có thể xác định được phương hướng, tìm ra cung vi ̣liê n quan để từ 

đó suy đoán ảnh hưởng cát hung. 

 

Trong các sự kiê ̣n nha n sinh, vì mối quan hệ hình thành thói quên, nê n thường 

kho ng thê m vào những điểm tỉ mỉ mà chỉ đi vào những điểm lớn khái quát, thì sẽ bỏ qua 
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những nội hàm ẩn chưa đằng sau, cũng vì việc đó mà đánh mát đàu mói để pha n giải ván 

đề. Cho nê n càn phải rền luyê ̣n thói quen ghi chếp đày đủ nguyê n nha n ha ̣u quả, mới 

đúng là công phu căn bản rất quan trọng trong viê ̣c học ta ̣ p Đảu Só. 

 

Nếu như cho rằng việc xêm sinh tử chỉ cần xem mỗi cung vị Ta ̣ t Ách mà bỏ qua 

các cung vị khác có liê n quan thì cũng chỉ là tháy bói xêm voi, hoàn toàn kho ng có cách 

nào giải đáp chính xác được. Bởi vì thế, trước khi lua ̣n mê ̣nh thì nhát định phải xác định 

phương hướng, gọi tát là “La ̣p hướng”, có la ̣ p hướng chính xác thì mới có thể tim̀ được 

cung vị chính xác để có thể ca n nhác được cát hung. La ̣ p hướng sai thì kho ng thể tìm đến 

cung vị phù hợp để mà lua ̣n cát hung thì kho ng bao giờ đúng. Bản tha n thày xêm mê ̣nh 

xác định phương hướng còn kho ng rõ ràng thì làm sao mà đoán được cát hung? Cho nên, 

ở sự va ̣n dụng Tứ Hóa, la ̣ p hướng tìm ra cung vị chính xác, chính là điểm cực kì cực kì cơ 

bản và là co ng phu trọng yếu. 

 

Lại láy ví dụ mà nói, đói tượng liên quan đến ho n nha n, người xưa chủ yếu là do 

mai mói, nghê thêo lời cha mệ mà kết ho n. Cha mệ sễ chọn người phù hợp cho con cái và 

có quyền quyết định tuyê ̣ t đói về việc lúc nào thì kết. Cho nê n lúc xưa láy cung Phụ Mãu 

và cung Phu Thê   làm trọng, nếu cha mệ yê u thương và quan ta m tới chuyê ̣n đại sự cả 

đời của con cái thì sễ chọn mo ̣ t người phù hợp cho con mình. Còn nếu như cha mệ quan 

ta m tới tiền tài, láy hạnh phúc của con cái đỏi láy tiền bạc, loại mua bán ho n nha n thế này 

thì xêm cung vị nào để phán đoán cát hung va ̣ y? Trong tình huóng này, đối tượng kết ho n 

đều cho cha mệ quyết đinh, sự tốt xấu của hôn nhân đương nhiên là cung Phụ Mãu có 

sức ảnh hưởng mang tính quyết định. 

 

Do xã ho ̣ i ngày nay đã cởi mở, những con người hiê ̣n đại đã giảm bớt dạng ho n 

nhân kiểu “Cha mệ đa ̣ t đa u con ngòi đó”, nam và nữ đã có nhiều cơ ho ̣ i co ng khai ga ̣p gỡ 

nhau, những người nam nữ chưa la ̣ p gia đình cũng có thể ga ̣p nhau mo ̣ t cách thoải mái, 

cũng kho ng còn chuyện có người chỉ trỏ môi giới, và viê ̣c nghê lời cha mệ kết ho n cũng 

giảm, ngược lại hầu hết những người trong cuộc tự do ý chí để quyết định viê ̣c ho n nha n 

của mình. 

 

Cho nê n quá trình kết ho n thời hiê ̣n đại là “Ga ̣p gỡ trước, sau đó mới kết hôn”. 

Nếu như ga ̣p gỡ nhau mà kho ng vừa mát hoa ̣ c cá tính kho ng hợp thì rút lui, do đó cái 
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thuật ngữ thời hiê ̣n đại ta hay gọi là “Chia tay” cũng sản sinh ra từ việc này. Trong giai 

đoạn ga ̣p gỡ, nếu như đói phương có nha n phảm tót, cá tính phù hợp thi ̀sễ tiếp tục ga ̣p 

gỡ, tình cảm 2 người sễ liê n tục phát triển mà kết ho n thành vợ chòng. Cho nê n xêm về 

viê ̣c ho n nha n thời hiê ̣n đại láy cung Nô Bộc và cung Phu Thê  làm trọng. Ván đề này là do 

xã ho ̣ i tiến hóa mà thành ra sễ có chỗ khác với trọng điểm hoặc góc độ xem mệnh của 

người xưa. Đa y là điểm người mới học Tử Vi Đảu Só càn chú ý về điểm khác nhau giữa 

hiê ̣n đại và cỏ xưa. Kho ng nê n học thêo kiểu dạy sao làm va ̣ y, cứ đi thêo cỏ xưa mà kho ng 

biết cách thay đỏi để va ̣n dụng vào thời hiê ̣n đại. Bởi va ̣ y ta có thể suy ro ̣ ng ra, có mo ̣ t vài 

sự kiê ̣n nha n sinh trê n mê ̣nh bàn quả thực kho ng thể láy mo ̣ t cung vị mà đoán được. 

 

Cung Giao Hữu (cung Nô Bo ̣ c) mà tót, có cát tinh thủ ho ̣ , ta sẽ tháy kho ng phải là 

ga ̣p ai họ cũng giao du, nên đói tượng họ giao lưu cũng là người đứng đán, tự nhiê n họ 

cũng có thể tìm được đối tượng tót hơn. To i cũng từng xêm qua kết cấu cung Phu Thê 

của vài người chưa kết hôn cũng không tệ, nhưng bởi vì cung Nô Bo ̣ c kho ng tót nê n 

kho ng có cách nào thêo đúng trình tự “gặp trước, kết hôn sau” như người hiê ̣n đại để đi 

đến kết ho n. 

 

La ̣p hướng cung vị của việc xêm mê ̣nh, cũng phải tùy vào sự biến đỏi thời đại để 

chọn cung đói chiếu phù hợp, kho ng nê n cứng nhắc vào lập luận chủ yếu trong các ca u 

phú va n của các bậc tiên hiền thời xưa. Do chế đo ̣  chính trị mới, phong trào xã ho ̣ i, tư 

tưởng ảnh hưởng tới hình thức tư duy của con người và quy phạm xã ho ̣ i, từ đó mà thay 

đỏi só pha ̣n con người. 

 

Nếu có co  tinh (các sao chủ về co  đơn) tọa thủ, bạn bề chỉ có 2 hay 3 người. Đói 

với những loại người thế này thì phải qua mai mói, sáp đa ̣ t của cha mệ thì  mới dễ dàng 

kết ho n. Nếu cho họ tự phát triển thì chỉ có nước ế cả đời. Máy na m gàn đa y có rát nhiều 

tiểu thư lớn tuỏi chưa la ̣ p gia điǹh, to i xêm qua rát nhiều đều là co  tinh tọa Mê ̣nh hoa ̣ c ở 

tam phương ho ̣ i nha ̣p vào nhiều co  tinh trong mê ̣nh cục. 

 

Thêo sách cỏ mà nói, nữ mê ̣nh láy 3 cung là Phu Thê, Tử Tức, Phúc Đức làm 

cường cung, đa y là nha ̣n định của chế đo ̣  xã ho ̣ i cỏ đại còn với thời hiê ̣n đại thì phải xêm 

cung Mê ̣nh là trọng điểm. Ở người xưa, đàn o ng lo viê ̣c ngoài, đàn bà lo viê ̣c nhà, hơn nữa 

kinh tế thời cỏ đại kho ng phát triển. Người phụ nữ xưa kho ng có đi ra ngoài co ng tác, chi ̉
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ở nhà và làm chủ viê ̣c gia đình no ̣ i trợ. Hơn nữa, trong đại gia đình thời xưa, người phụ 

nữ phải ở nhà phụng dưỡng cha mệ chòng, chị êm da u ở chung, dạy dõ con cái, phải hòa 

thua ̣n hiền lành. Cho nê n mới càn coi trọng cung Phúc Đức. Người phụ nữ hiê ̣n đại ba y 

giờ cũng có thể đi ra ngoài co ng tác làm viê ̣c, chõ nào cũng có. Trong kinh tế cũng có 

na ng lực đo ̣ c la ̣ p tự chủ, kho ng gian sinh hoạt cũng ro ̣ ng ra, kho ng còn giới hạn bê n trong 

gia đình nữa. Hơn nữa, xã ho ̣ i ba y giờ cạnh tranh khóc liê ̣ t, phàn lớn đàn o ng đều muón 

có vợ. Có thể cùng giúp đỡ để thành sự nghiê ̣p của chung hoa ̣ c kiếm tiền cùng nhau nuôi 

gia đình. Do đó, xêm mê ̣nh người phụ nữ hiê ̣n đại ngoài cung Phu Thê, Phúc Đức thì cung 

Tài Bạch, cung Quan Lo ̣ c cũng rát quan trọng. 

 

Người ta hay nói “vợ chòng nghềo hền tra m sự khỏ”, hai chữ nghềo hền thì chữ 

nghềo chính là chỉ Tài Bạch, chữ hền là chỉ vị thế Sự Nghiê ̣p. Nếu như kho ng có tiền tài, 

lại kho ng có tỏ nghiê ̣p kế thừa, làm co ng viê ̣c bình thường thì đương nhiê n là tra m sự 

khỏ. Cho nê n người phói ngãu mà tót ở quản lý tài sản mà sự nghiê ̣p lại cao, có chức vị 

được người khác to n trọng thì đói với tình cảm vợ chòng cũng được trợ giúp it́ nhiều. 

 

 

 

Ngược lại, chúng ta hãy pha n tích xêm nha n tó nào làm cho viê ̣c ho n nha n hiê ̣n 

nay kho ng thành co ng mỹ mãn. Đi từ 2 cung Phu Thê  và Phúc Đức để lua ̣n đoán ho n 

nha n mỹ mãn có đúng hay kho ng? Điểm này kho ng thiết thực, bởi vì nha n tó tạo thành 
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ho n nha n kho ng mỹ mãn thì nhiều, phải xêm toàn bo ̣  mê ̣nh cục thi ̀mới suy xết được, va ̣n 

hạn có ỏn hay kho ng thì mới có thể phán định được nha n duyê n tót hay xáu. 

 

Do pha n tích ở trê n, dường như muón tim̀ được mo ̣ t nửa kia phù hợp còn khó 

hơn lê n trời. Nê n ta kho ng càn khản trương, chỉ càn cung Giao Hữu (No  Bộc), cung Phu 

Thê   tót đệp thì có thể tìm được mo ̣ t nửa xứng đáng. Nếu 2 cung này kho ng tót thì ta có 

thể tìm người có sao tọa Mê ̣nh hõ trợ cho miǹh cũng có thể tạo thành được nha n duyê n 

mỹ mãn. Đến chuyê ̣n sau khi cưới, sễ ga ̣p phải khó kha n ra sao? Điểm này thì ta càn phải 

pha n tích va ̣n đò thì mới có thể đoán được mo ̣ t cách chính xác. Đói với cung Phu Thê, 

cung Mê ̣nh của bạn kho ng tót thì cũng kho ng quá buồn lòng. Trong Đảu Só có rát nhiều 

sao hõ trợ cho nhau. Có mo ̣ t người có mê ̣nh tọa ở Nha m Tý có sao Vũ Khúc Hóa Kỵ cùng 

với sao Thiê n Phù ở cung Mê ̣nh, cung mê ̣nh tọa thủ Hóa Kỵ của năm sinh lại Tự Hóa Kỵ, 

hản là mê ̣nh kho ng tót. Thế nhưng đa y là mo ̣ t người bác sĩ phụ sản giỏi kháp cả nước. Mà 

vợ anh ta có Thát Sát tọa mê ̣nh tại Tý, đảm nhiê ̣m bác sĩ ngoại khoa. Hai người lúc bình 

thường thì trao đỏi với nhau những điều ta m đác, giúp đỡ lãn nhau, tình cảm tót đệp. Sau 

khi kết ho n nhiều na m vãn chưa từng cãi nhau. Cho nê n cung giao hữu, cung phu thê của 

bạn kho ng tót, cứ có gáng tìm kiếm cũng sễ tìm được người phù hợp. Tám lòng phải ro ̣ ng 

rãi, tàm nhìn phải ro ̣ ng lớn thì thế giới sễ mở ro ̣ ng hơn, tát nhiê n sễ có nhiều cơ ho ̣ i sản 

sinh hơn. 

 

Trong hàng hải có la bàn để xác định phương hướng, hàng kho ng thì có rada có 

khả na ng định hướng trê n trời cũng tương tự thế. Nó cũng gióng như tìm tháy được 

điểm hế ra trong mê ̣nh bàn vo  nha n vo  quả, ròi đối với số liệu bói cảnh người trong cuộc 

mà hoàn toàn kho ng biết tình hình. Muón tìm ra mối quan hê ̣  nha n quả thì rát khó, phải 

la ̣ p hướng trê n mê ̣nh bàn. Điểm trọng yếu là thường xuyên quan sát trên xã hội có muo n 

hình vạn trạng của hiê ̣n tượng nha n sinh, tìm cung vị đói ứng trê n mê ̣nh bàn và phải chú 

ý ràng hiê ̣n tượng nha n sinh cũng kho ng phải chỉ do mo ̣ t cung đói ứng duy nhát ga y ra, 

cũng có khi là do 12 cung tạo thành. Làm thế nào để có thể bao quát được tát cả những 

viê ̣c trong nha n gian? Vì thế muón khai phá mo ̣ t sự kiê ̣n của mo ̣ t cá nha n trong thế gian 

thì phải dùng sự viê ̣c đó đói chiếu với mo ̣ t cung phù hợp, như thế mới kho ng bỏ sót mói 

tương quan cung vị. 
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Tìm được sự kiê ̣n nha n sinh và tim̀ được cung vị đói ứng với sự kiê ̣n đó chińh là 

la ̣ p hướng. Có na ng lực la ̣ p hướng thì mới có thể pha n tích chính xác cung vị trê n mê ̣nh 

bàn. Nếu kho ng thể la ̣ p hướng sễ mù tịt kho ng rõ manh mói, chỉ có thể dựa vào tỏ hợp 

tinh tú để lua ̣n mê ̣nh thì kho ng có cách nào suy đoán được cát hung va ̣n thế. 

 

Thế nhưng ván đề la ̣ p hướng luo n luo n được các đại sư Tử Vi Đảu Só coi là bí kíp 

đo ̣ c mo n, tuyê ̣ t đói kho ng thể dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nê n đến đa y có rát nhiều 

người học Đảu Só cả nửa đời người nhưng chỉ biết sơ sơ lua ̣n mê ̣nh mà tho i. Bát quá to i 

kiến nghị những bạn nào cùng sở thích thì hãy sưu ta ̣p nhiều lá só của nhiều người, tỉ mỉ 

xác minh ghi lại những chuyê ̣n đày đủ tiền ca n ha ̣u quả, từ có thể quy nạp tho ng tin để có 

thể đoán được. Như: nhà cửa có chuyê ̣n ma quái, điê n loạn, trúng đo ̣ c là những điểm la ̣ p 

hướng của sự kiê ̣n đa ̣ c thù. To i cũng chính là quá trình hơn 10 na m xêm mê ̣nh miễn phí 

cho co ng ty và những người khác mà tích lũy khá nhiều điểm la ̣ p hướng, mới biết được 

chõ thàn diê ̣u của đảu só. 

 

Tổng kết lại: 

- Mo ̣ t, la ̣ p hướng là cơ sở của việc đoán mê ̣nh trong Đảu Só, có na ng lực la ̣ p hướng 

thì mới có thể nám giữ manh mói, pha n tích mê ̣nh bàn. Cái gì gọi là la ̣ p hướng, đó chính 

là tìm điểm bát đàu sự kiê ̣n và tìm cung vị đói ứng trong mê ̣nh bàn Đảu Só.  

- Hai, các sự kiê ̣n nha n sinh và các cung vị trong Đảu Só cũng kho ng phải là mối 

quan hê ̣  mo ̣ t - mo ̣ t. Có vài sự kiê ̣n nha n sinh trong mê ̣nh bàn Đảu Só có liê n quan tới 2 

cung vị hoa ̣ c nhiều hơn thế. 

- Ba, sự kiê ̣n nha n sinh phải pha n hóa tường ta ̣n, kho ng nê n do sự bao quát không 

rõ ràng tê n gọi mà quê n đi những nha n tó ản hàm phía sau. Kể lại , ghi lại cha n tướng sự 

kiện, ghi đày đủ quan hê ̣  tiền ca n ha ̣u quả là có thể tìm được cung vị phù hợp trê n mê ̣nh 

bàn để la ̣ p hướng. Do đó có thể suy đoán được ảnh hưởng cát hung. 

- Bón, từ xưa đến nay do hiǹh thái xã ho ̣ i thay đỏi, ta ̣ p tính thay đỏi, có rát nhiều 

la ̣ p hướng cung vị đã thay đỏi. Vì thế kho ng nê n ngựa quên đường cũ di thêo sách cỏ mà 

kho ng va ̣n dụng biến đỏi vào đời sóng hiê ̣n đại. 
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CHƯƠNG 7: DẤU HIỆU ĐẨU SỐ VÀ SỰ KIỆN NHÂN SINH 

 

No ̣ i hàm của mo ̣ t sự viê ̣c gồm có rát nhiều yếu tó, nhưng bởi vì chúng ta qua quá 

trình sinh hoạt từng trải la u dài và có kinh nghiê ̣m, khiến cho chúng ta khi ga ̣p những 

tình huóng sễ ga ̣p sản sinh phản ứng thêo trực giác tự nhiê n. Cho nê n có rát nhiều “No ̣ i 

hàm” dễ ở trạng thái hình thành thói quên mà bị xem nhẹ đi. 

 

Hoa ̣ c do mối quan hê ̣  hình thành thói quên, láy sự viê ̣c nào đó để liên tưởng đến 

đói tượng nào đó mo ̣ t cách rất tự nhiê n, ở trong đàu chúng ta cũng tự nhiê n hiê ̣n lê n mo ̣ t 

chút “Hình Ảnh” mà quê n đi những no ̣ i hàm khá. Như việc Ăn cơm, sự kiê ̣n này có nhiều 

loại trạng thái tình huóng như a n tại nhà, a n tại khách sạn,… Nếu như ngòi tại nhà hàng 

a n thì trong đàu người kia sễ hiê ̣n lê n hình ảnh khác với là “Hình Ảnh” ngòi nhà a n cơm. 

Điều này biểu thị cùng là sự kiện [ăn cơm], nhưng do trường hợp khác nhau nên no ̣ i hàm 

của chúng cũng khác nhau. Cho nê n, no ̣ i hàm của sự viê ̣c, sãn có nhiều yếu tố cấu thành: 

 

 

 

 

Khi ghi chếp sự kiê ̣n nhát định phải bao hàm các yếu tó kể trê n thì mới hoàn 

chỉnh, rồi mới có thể ca n cứ sự khác biệt về no ̣ i hàm bê n trong mà chọn cung vị phù hợp. 

Đương nhiên, tiên hiền sáng tạo Đảu Só tự nhiê n vốn cũng nghĩ tới những yếu tó này để 

Thời gian: Thí 
dụ như  
15/4/1999 

Với ai? Thí 

dụ như với 

bạn học. 

Địa điểm nào? Thí dụ 
như ở phòng họp. 
 
Hoặc trong tình huống 
nào?  
Thí dụ như trong bữa 
tiệc. 

Việc gì? 
Thí dụ 
như việc 
ăn uống. 

Sự kiện 
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suy đoán mo ̣ t viê ̣c hoa ̣ c ghi chếp mo ̣ t viê ̣c nhát định phải làm. Nếu như thiếu sót mo ̣ t yếu 

tó bất kì thì kho ng thể hiểu được hoa ̣ c thành mo ̣ t ca u chuyê ̣n kho ng xác thực, như: 

Đi a n cùng bạn gái ở nhà hàng. Khi nào? Kho ng biết! 

Hoa ̣ c: 12h trưa ngày 23/11/1993 a n ở nhà hàng. Cùng ai? kho ng rõ lám! Và tại 

sao đến nhà hàng để ăn cơm? 

Đó đều là những ghi chếp kho ng rõ ràng. Đêm mối quan hê ̣  nha n quả của một sự 

viê ̣c mà kể rõ ràng đói với việc nghiê n cứu Đảu Só có tác dụng cực kì to lớn, có thể từ đó 

đưa ra được quy tác đoán mê ̣nh. Nếu có thời gian to i sễ công khai bí quyết làm thế nào 

để có thể ca n cứ vào mê ̣nh bàn mà đưa ra mối điểm mấu chốt nhân quả. Rót cuo ̣ c thì 

trong Tử Vi Đảu Só, có những dáu hiê ̣u nào phù hợp với những yếu tó nói trên? Nhìn lại 

trong mê ̣nh bàn Đảu Só, bao hàm những dáu hiê ̣u nào? 

1. Thiên Can: gòm có Giáp, Át, Bính, Đinh, Ma ̣u, Kỷ, Canh, Ta n, Nha m, Quý. 

2. Địa Chi: gòm có Tý, Sửu, Dàn, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tha n, Da ̣u, Tuát, Hợi. 

3. Các sao: Tử Vi, Thiê n Cơ, Thái Dương,… 28 sao chủ yếu. 

4. Tứ Hóa: Hóa Lo ̣ c, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ, đa y là 4 ngôi sao Hóa. 

5. Hóa tinh: sao Cự Mo n của [Cự Mo n Hóa Kỵ] (chú thích: “Hóa tinh” nghĩa là “sao 

biến hóa”, có lẽ tác giả muốn nói đến cái sao gốc trước khi nó xảy ra việc hóa).  

6. Cung vi:̣ 12 cung gồm Huynh Đê ̣ , Phu Thê, Tử Nữ, Tài Bạch, Ta ̣ t Ách,…  

Những dáu hiệu này thành cơ sở suy lua ̣n trong Tử Vi Đảu Só, chúng cùng với 

những yếu tó của chuyê ̣n nha n gian tạo thành quan hê ̣  đói ứng. Chỉ cần có thể phân tích 

ra mo ̣ t cách chính xác mối quan hê ̣  giữa 2 điều đó, thì có thể suy đoán mo ̣ t cách chính xác 

hệ thống tín hiệu nhân quả của sự việc hoặc hiệu ứng của họa phúc cát hung. Cho nê n, 

càn làm rõ: 

 Trong cuộc sống thực tế, tát cả các sự kiê ̣n phát sinh đều có yếu tó cáu 

thành. 

 Ý́ nghĩa dáu hiê ̣u được sử dụng trong Tử Vi Đảu Só. 

 

Chính là công phu căn bản của việc nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số. Lại tiến thê m mo ̣ t 

bước nữa để nghiê n cứu mối quan hê ̣  giữa 2 cái đó, giúp cho dung hợp khởi sinh, đêm 

“Mê ̣nh bàn” kết hợp với “Mê ̣nh mình”, là có thể “Thiê n Nha n hợp nhát”, đó là đỉnh cao 

nghiê n cứu huyền cơ tạo hóa của mê ̣nh va ̣n. Nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số phải chính xác rõ 

ràng: 
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Trong cuộc sống thực tế, yếu tố hợp thành của nơi phát sinh sự kiện cùng với các 

dấu hiệu được sử dụng trong Tử Vi Đẩu Số là có liên quan, ý nghĩa, cùng mối quan hệ đối 

chiếu giữa chúng. Rốt cuộc các dấu hiệu trong Đẩu Số cùng những yếu tố cấu thành của 

những sự kiện nhân gian sau đây có mối quan hệ đối ứng như thế nào giữa chúng: 

 Nguyên nhân: Liên quan tới, người, địa điểm, sự vật. 

 Thời điểm phát sinh hoặc quãng thời gian phát sinh. 

 Sự tình. 

 Mức độ nghiêm trọng của cát hung. 

 

Người viết đã đưa ra một quy tắc lý giải, hy vọng bạn đọc cũng có thể để tâm tìm 

kiếm, mọi người chung sức mới có thể khiến cho quy tắc của 52 vạn lá số khác nhau 

được sắp xếp hoàn thiện. Nếu như có thể tìm ra thì công lực đoán mệnh liền sẽ đạt tới 

cảnh giới xuất thần nhập hóa.   

 

Quan hệ sự kiện nhân quả, hình tượng cùng kí hiệu trên mệnh bàn 
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Hồi xưa, sau lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Tử Vi Đẩu Số, đã từng nghe thầy tôi luận 

cho một người bạn rằng: Một khi ngươi chuyển nhà, thì tiền tài sẽ đến. 

Quả nhiên đúng như thầy tôi đã nói, ở trong cái câu luận đoán này:  

Việc chuyển nhà và cung Điền Trạch có liên quan.  

Tiền tài và cung Tài Bạch có liên quan. 

 

Trong mệnh bàn thì 2 cung Điền Trạch và Tài Bạch chia thành 2 cung vị khác 

nhau, làm thế nào mà lại có thể đưa ra lời suy đoán như vậy? Giả sử không chuyển nhà 

thì tiền tài có đến hay không? 

 

Rốt cuộc thì mối quan hệ của 2 việc chuyển nhà và tiền tài là dựa vào dấu hiệu 

nào để để liên kết? Mấy vấn đề này quả thật đã gây trăn trở khắc sâu trong tôi, trình độ 

đoán mệnh của ông, thực sự là vượt xa hết thảy nội dung bề nổi được bàn luận trong các 

sách vở. 

 

Chuyện rằng, đồ đệ của Trần Hi Di đã từng đoán cát hung cho chồng của một phu 

nhân, nói rằng mau mau về nhà, chuẩn bị hậu sự cho chồng, phu nhân vừa nghê, đương 

nhiên khóc sướt mướt chạy về, trên đường gặp phải Trần Hi Di, liền hỏi nàng tại sao lại 

khóc? Đêm sự tình kể lại, Hi Di tiên sinh tính toán, bèn bảo nàng yên tâm, chỉ cần theo lời 

của ông, quay về hãy nấu một nồi cháo lớn, sau đó nói với hàng xóm rằng chồng cô muốn 

trở lại dùng cơm, kiếp nạn này sẽ được hóa giải, quả nhiên, chồng cô an toàn trở về. 

 

Việc ăn cháo và nói với hàng xóm rằng chồng cô sẽ trở lại dùng cơm, cùng với an 

nguy của người chồng liệu có liên quan? Có hay không sự tình ẩn giữa hai việc đó, có cái 

khéo của sự “dị khúc đồng công” (cùng nốt nhạc nhưng trong giai điệu khác nhau, ý nói 

về sự trùng hợp khéo biến tấu)?! Nhìn như thể sự vật hiện tượng không liên quan, ấy vậy 

mà lại hội họp rồi sản sinh ra tính liên kết rất mật thiết, cũng bởi vậy có thể chứng minh 

trong mười hai cung, không có nhàn cung, giữa chúng đều có mối liên hệ nào đó, hơn 

nữa lại ảnh hưởng lẫn nhau, ảnh hưởng đến số phận con người. 

 

Những điều ấy biểu thị rằng giữa các dấu hiệu Đẩu Số cùng các sự kiện trong nhân 

gian  có mối liên hệ rất chặt chẽ, thế nhưng rốt cuộc giữa chúng là loại quan hệ gì? Không 
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nắm rõ được nó, thì cũng không có ai thảo luận, chỉ mới thấy việc dựa vào phú văn và tổ 

hợp tinh hệ tọa thủ trong cung để làm căn cứ luận mệnh mà thôi. Về sách vở dùng phép 

luận Tứ Hóa thì trễ tới năm 1985 mới công khai cho hậu thế, nhưng cũng chỉ biết là phi 

tới phi lui, chẳng biết đến quy tắc cùng phương pháp của nó. Có rất nhiều người xem, 

cũng không nắm được những cái sách nói, mới kêu toáng lên, nhưng thật ra là họ không 

hiểu được cơ cấu quan hệ của "Phi Tinh" Tử Vi Đẩu Số luận mệnh. Ví như là đêm công 

thức thuyết tương đối của Einstein cho trẻ con đọc và khán mệnh vậy, trẻ con vốn căn 

bản không hiểu độ phức tạp này kia của nó, còn tưởng là đống "giấy vụn" đấy! 

 

Ta thử kết hợp chuyện sinh hoạt hàng ngày cùng với mối quan hệ của kết cấu ký 

hiệu trên mệnh bàn, sử dụng các câu văn dễ hiểu mà phân tích cơ cấu lý luận Đẩu Số, 

mong có thể giải ra quan hệ giữa chúng, chính là thành lập một bộ cơ cấu lý luận có tính 

khoa học phù hợp  cho việc nghiên cứu Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số, dẫn đường cho mọi người 

tiến vào cánh cửa nghiên cứu Tử Vi đúng đắn. 

 

 

Các kí hiệu trên mệnh bàn & các sự kiện nhân gian có mối quan hệ tương hỗ nhau. 

 

Mỗi môn học thuật đều có hệ thống lý luận hoàn chỉnh chặt chẽ làm cơ sở thì mới 

có thể tồn tại lâu dài và ngày càng thêm đổi mới được. Ví dụ như, cơ sở lý luận của Thủy 

động học, yếu quyết ở việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, thể lưu 

thể tích, mật độ, biến thiên dòng chảy. Trải qua nhiều năm phát triển đã thành lập cơ sở 

lý thuyết, nó có thể miêu tả sự biến đổi của các dòng chảy rất nhỏ hoặc áp suất của từ 

trường, gây nên tình trạng biến hóa lưu động. 
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Còn cơ sở lý luận của Tử Vi Đẩu Số dựa trên những yếu tố: Thời Gian, Không gian, 

Sự kiện, để nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến động của Người - Việc – Lúc – Nơi - Vật 

đối ứng với Hiệu ứng phát sinh tiến lui lần lượt ra những cát hung họa phúc. Được dùng 

từ thời triều Tống đến nay, đã hơn ngàn năm, vẫn phổ biến trong tầng lớp trí thức, thảy 

đều vui vẻ thảo luận chấn hưng chỉnh lý học thuật, đủ thấy là có lý do tồn tại, nếu như 

không chính xác thì đã sớm sau một thời gian nghiệm chứng mà tan thành mây khói. 

 

Thế nhưng từ cổ chí kim, chưa từng có một cuốn sách Tử Vi Đẩu Số nào thảo luận 

tới vấn đề cơ cấu lý luận của Đẩu Số. Tất cả các sách cổ để lại toàn ghi chép về khẩu 

quyết, phú văn, biểu hiện bên ngoài của tổ hợp tinh tú về hiệu ứng cát hung của chúng. 

Nếu như căn cứ vào đó để luận mệnh thì 60~70% là sai lầm, thế nhưng lại thấy rất nhiều 

đại sư Tử Vi Đẩu Số đoán việc như thần. Cách sử dụng các phương pháp hình như không 

chỉ đơn thuần như những điều được ghi lại trong “Tử Vi Đẩu Số toàn thư”. Nhưng cũng 

không biết đó rốt cục là phương pháp gì, cứ tưởng rằng huyền học siêu hình nếu không 

có cái năng lực bẩm sinh về giao tiếp tâm linh thì khó có thể học giỏi Đẩu Số. Những cái 

đó, hết thảy đều là do cổ nhân có cái thói quen xấu là cứ giấu nghề, làm cho ảnh hưởng 

đến sự phát triển của môn Đẩu Số. 

 

Bởi vì các yếu tố như Xã hội đã thay đổi và Sự tiến bộ của khoa học, cho nên về cái 

hình thức tư duy của cổ nhân so với người hiện đại cũng có thay đổi rất lớn. Trong quá 

trình học tập Tử Vi Đẩu Số, ngoài việc đọc thuộc các lời thơ phú do những bậc tiên hiền 

để lại, thì đối với tính khoa học ẩn hàm trong cơ cấu của chúng cũng cần phải được các 

bạn moi ra, gán thêm cho chúng những lý giải mang tính mới mẻ của thời đại. Đừng có 

cái kiểu bảo sao biết vậy, kẻo lại rơi vào trong tình trạng rập khuôn thông thái rởm, lại 

càng không nên bê nguyên xi vài ba câu phú văn rồi vênh mặt tự cho là mình đúng, chỉ có 

mình mới là vô địch thiên hạ. 

 

Năng lực sáng tạo, đưa ra kiến giải mới, phù hợp với kiểu mẫu tư duy của người 

hiện đại, mới có thể khai sáng lại đẩu số, đọc qua vài ba cuốn sách cổ, thuộc lòng phú văn, 

không thể nói rằng đã hiểu đẩu số, phải đi lên từ căn bản, bắt đầu từ việc giải khai Tử vi 

đẩu số, mới có thể sáng tạo, từ đó phát dương quang đại. 
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Dưới đây là trình tự lý giải mệnh bàn người hiện đại cần cách tân tư duy khi học 

Tử Vi Đẩu Số. 
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CHƯƠNG 8: QUAN HỆ ĐỐI ĐÃI CỦA LỤC THÂN 

 

Nhiều người khi đoán mệnh chỉ chú trọng vào Tam hợp cục Mệnh – Tài – Quan, 

mà quên đi sự ảnh hưởng đối với toàn bộ mệnh cục của các cung Phụ, Bào, Phối, Tử, Nô, 

Tật, Điền, Phúc. Trong các cung vị này, chỉ cần có lúc 1 cách cục nào đó lộ ra điềm hung 

tượng, thì dù cho kết cấu của Mệnh – Tài – Quan có mạnh đến đâu cũng vẫn sẽ sản sinh 

ra hiện tượng chuyển biến xấu rất lớn. Thí dụ như: cung Tật rất kém, Mệnh – Tài – Quan 

tuy là rất tốt, nhưng vẫn là cách cục “Tiền nhiều Sức yếu” đã tạo hình, sau này lúc nhiều 

tiền sẽ liền có điềm chết thảm hiện ra, lúc này thử hỏi nhiều tiền có ích lợi gì nữa đâu? 

Cho nên, đoán mệnh thì nhất định phải quán chiếu toàn bộ mệnh bàn, mới không bỏ qua 

nhân tố trí mạng, cho dù là chuyên gia về Đẩu Số cũng có lúc nhầm lẫn thiếu sót, là do 

nguyên nhân này. 

 

Bởi vì con người là động vật sống tập trung, việc giao tế trong sinh hoạt hàng 

ngày, là hoạt động rất quan trọng, mọi thời khắc đều phải tiếp xúc với điều đó, cho nên 

nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán lựa chọn và hành vi biểu hiện của chúng ta, đương nhiên 

từ đó cũng sinh ra hiệu ứng cát hung họa phúc. Ví dụ: Mua nhà, bạn sẽ hỏi những người 

bạn có sự nghiên cứu về bất động sản về những vấn đề, khi nào thì cơ hội mua bán sẽ tốt 

nhất? phải lưu ý đến những điều gì? Mảnh đất nào tốt hơn? Có tiềm năng tăng giá trị tài 

sản lớn hơn?… đều sẽ đối với sự lựa chọn của mỗi cá nhân sản sinh ra một mức độ ảnh 

hưởng tương ứng, nếu có đề xuất tốt thì mới có thể sinh ra cái kết quả cát lợi.   

 

Lại như, ở các phương tiện giao thông công cộng, lúc ấy thì an toàn tính mạng của 

bạn, thảy đều nằm trong tay của bác tài xế, có thể nói ông ta là người nắm giữ vận mạng 

của bạn, ông ta mà sơ suất thì hẳn là xe hỏng người vong. Tựa như các tình huống đi máy 

bay, xê hơi, ca nô,… thảy tính mạng của bạn đều do tài xế nắm giữ. Nếu cung Mệnh mà 

được tọa thủ bởi các sao kéo dài tuổi thọ, mà cung Nô cũng cát lợi, thì dễ kiếm được 

người tài xế tốt. 

 

Phần lớn thời gian, vận mạng của đương số do chính họ nắm giữ, thế nhưng đôi 

khi người chủ của mệnh vận lại không tự quyết định được, bất kể là xuất phát từ sự tự 

nguyện hay gượng ép, có chọn lựa hoặc không thể lựa chọn, sẽ có lúc do người khác nắm 

giữ sinh mạng. Lúc đó, các cung lục thân trở thành cung vị rất trọng yếu, chỉ cần cung lục 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

82 | P a g e  
 

thân với đương số có trợ giúp, thì tai qua nạn khỏi, nếu cung lục thân bất lợi, thì nhất 

định phải để tâm kẻo cung lục thân bất lợi mang tới tai họa. 

 

Trong môn Đẩu Số, thì cung Lục Thân là 6 loại cung vị: 

1, Mệnh; 2, Bào; 3, Phối; 4, Tử Tức; 5, Nô; 6, Phụ 

 

Lấy ngôn ngữ thời hiện đại mà nói, 6 loại cung vị này đại biểu cho mối quan hệ 

nhân tế. Người trong thiên hạ giao du gặp gỡ chú trọng thành tín, giả như trong cung vị 

nói trên có các sao nhu thuận tọa thủ không Sát tinh, thì đối với các đối tượng giao du, 

thường là nhân sĩ đứng đắn, còn giả như Sát Kỵ trùng điệp, thì dễ giao du với bạn đểu 

hoặc gặp gỡ phần tử xấu, đương nhiên sẽ dẫn đến liên lụy, thương tổn. 

 

Mặc dù trong mệnh bàn chỉ có 6 cung vị thể hiện giao tế bên ngoài, nhưng thực tế 

trong cuộc sống, còn rất nhiều mối quan hệ khác như: 

1. Thuộc hạ, thủ hạ, công nhân. 

2. Thủ trưởng, quản lý. 

3. Học trò. 

4. Khách hàng, bạn làm ăn. 

5. Quản lý chính phủ, Quản lý hành chính nhà ở, cảnh sát. 

6. Thương nhân cung cấp hàng hóa (chỉ người bán hàng tiêu dùng trong cuộc 

sống). 

7. Thầy giáo, quan trên. 

8 … 

Các loại người kể trên, trong Đẩu Số vẫn chưa có cung vị biểu thị họ, nhưng những 

người này đối với số phận chúng ta, lại tạo ra quan hệ rất mật thiết, ở thời điểm luận 

đoán cát hung, không thể bỏ qua lực ảnh hưởng của họ, thế nhưng ở trong mệnh bàn làm 

sao có thể biểu thị quan hệ nhân tế đó? Chính là phải dùng phương pháp Mượn cung. 

 

Phần lớn mọi người sẽ tìm những người cùng tính cách và sở tích để làm bạn, đó 

là vật dĩ loại tụ, người không cùng một loại với ta thì ít qua lại. Vì vậy đối tượng ta tiếp 

xúc trong sinh hoạt hàng ngày, gần như là đã cố định tầng lớp rồi. Có người gặp gỡ bạn 

bè, đều là những người tương đối nhã nhặn, có phong độ trí thức, như vậy anh em trong 

nhà cũng sẽ có tính chất gần giống như vậy. Những mệnh tạo ấy, cung Nô Bộc (Giao Hữu) 
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nhất định tọa các sao [Văn Xương, Văn Khúc], có chứa phong độ của người trí thức, mới 

có khuynh hướng này, bởi vì có những đặc tính đó tồn tại, nó sẽ tự giới hạn phạm vi quan 

hệ hợp tác của chúng ta, các đối tượng qua lại, cho nên ảnh hưởng tới tương lai tiền đồ. 

 

Trong số liệu điều tra đã chứng tỏ, có tỷ lệ rất cao, những người gây dựng sự 

nghiệp thành công đều có rất nhiều các mối quan hệ nhân tế, đây được coi là nhân tố 

trọng yếu để thành công. Đó là lý do mà trong mệnh bàn của Tử Vi Đẩu Số, có 6 cung vị 

phụ trách mối quan hệ nhân tế của đương số với quần thể xung quanh, đủ thấy tầm quan 

trọng không kém hơn các cung Mệnh – Tài – Quan. Vì thế Lộc Quyền Khoa mừng nhất là 

rơi vào các cung lục thân, đại biểu cho việc đương số có thể được thân nhân, huynh đệ, 

bạn bè, khách hàng… trợ lực mà thành công phát đạt. Nếu như Lộc Quyền Khoa rơi vào 

trong các cung tam hợp Mệnh, thì hầu hết đều là nhân vật thanh cao có được sự kính 

trọng thâm sâu trong xã hội, nhân vật nắm quyền bính, như hiệu trưởng, cục trưởng, 

thẩm phán,… 

 

Có người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại thường xuyên bị hao tài tốn của, 

đều là bị phá ở cung vị Nô Bộc (Giao Hữu).  

Có người năng lực rất bình thường, nhưng lại là người quan hệ rộng rãi bốn 

phương, được mọi người đề cử lên làm chủ tịch, đó chính là người mà có cung Nô Bộc tốt 

đẹp.  

Có người tài trí hơn người, nhưng gặp ai cũng bị người ta ghét, tránh như tránh 

tà, vì thế bị rơi vào cô đơn buồn chán, chính là người mà Mệnh có các sao cô độc gây ra 

như thế. 

Rất nhiều ví dụ thực tế, làm cho chúng ta không thể phủ nhận sự ảnh hưởng sâu 

xa của các cung lục thân tới số phận con người. 

 

Cái mà lục thân cung đại biểu chính là mối quan hệ của [Ngươi với Ta, Ta với 

Người], vậy thì phải dùng những dấu hiệu nào biểu hiện cái mối quan hệ ấy? Lại còn phải 

dùng những dấu hiệu nào để biểu hiện các đặc tính của lục thân kia? Hai vấn đề này cần 

bàn luận tách rời ra, không nên lẫn lộn cái khác biệt giữa chúng. 

 

Tinh đẩu tọa trong lục thân cung, đại biểu cho đặc tính của lục thân. Ví như: 

Huynh Đệ (Bào) cung có Thiên Tướng độc tọa, đại biểu rằng sau khi anh chị em của 
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đương số được sinh ra, anh chị em của họ sẽ có đặc tính của sao Thiên Tướng hoặc cung 

Mệnh của họ vừa đúng có luôn sao Thiên Tướng. (*truyền tinh). 

 

Muốn xem quan hệ đối đãi của anh em với đương số, thì phải xem Tứ Hóa từ Can 

cung Huynh Đệ xung chiếu hội nhập lên tam phương tứ chính của cung Mệnh mà định, tỉ 

như: Thiên Can của cung Huynh phi Hóa Lộc, Quyền, Khoa đều nhập vào các cung tam 

hợp Mệnh, thì cho thấy giữa anh êm và đương số nhất định cùng chung chí hướng, tình 

cảm hòa hợp, yêu thương lẫn nhau. Còn nếu như là Hóa Kỵ xung Mệnh, nhất định là 

không hài lòng, anh em cách trở không có sự giúp đỡ qua lại (nếu xét tính nghiêm trọng 

thì phải phối hợp với Tứ Hóa năm sinh cùng các Sát tinh đồng cung để đưa ra quyết 

định). 

 

Quan hệ giữa ta cùng huynh đệ 

 

Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, trọng tâm cuộc sống đều không giống nhau:  

Thời thơ ấu: lấy phụ mẫu, huynh đệ là chính, lấy việc học tập, giáo dưỡng là hoạt 

động chủ yếu.  

Thời thanh niên: lấy phụ mẫu, huynh đệ, giao hữu là chính, lấy việc học tập, khai 

thác sự nghiệp, mở rộng quan hệ nhân tế là hoạt động chủ yếu. 

Thời tráng niên: thoát ly khỏi phạm trù phụ mẫu và huynh đệ, thành lập sự 

nghiệp và gia đình cá nhân, trọng tâm đặt ở quan lộc, tài bạch, phu thê, tử nữ, thiên di 

được đặt lên trên. 
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Thời lão niên: đã lão hóa, trí lực đều suy yếu, từ từ đêm sự nghiệp truyền lại cho 

con cháu, sử dụng quãng đời còn lại để hưởng thụ thành quả đã vất vả phấn đấu, sinh 

hoạt trọng tâm đặt ở cơ thể khỏe mạnh, giao tế với gia đình, lão bằng hữu, là các mối 

quan tâm được đặt lên trên. 

 

Đương nhiên trên đây chỉ là phân loại tổng quát, cung cấp cho ta sự tham khảo 

khi đoán mệnh, ở trong từng giai đoạn, ảnh hưởng kéo dài của quan hệ nhân tế là rõ ràng 

nhất. Đối với sự nghiệp có thể chuyển đi chuyển lại, ngành nghề có thể đổi đi đổi lại, 

nhưng nếu nhân tế quan hệ lộ ra một tấn rắc rối phức tạp, thì sẽ dây dưa không ngừng, 

từng phút từng giây gây ảnh hưởng lên chúng ta, ảnh hưởng đến mệnh vận, có thể nói 

[quyết định việc thành bại của số phận then chốt ở lục thân, mà không phải ở Quan Lộc 

hay Tài Bạch]; lúc thất thế, cần bằng hữu trợ giúp một phen; lúc sầu não không vui, muốn 

trải lòng tâm sự với bằng hữu cho nguôi ngoai; lúc thành công, muốn giúp đỡ bằng hữu; 

lúc thời cơ tốt tới, muốn cùng bằng hữu hỗ trợ nhau thực hiện;…. Những thứ này đều 

phải tìm dấu hiệu từ các cung lục thân, con người ta muốn làm sự nghiệp, muốn kiếm 

tiền, có rất nhiều đều dựa vào lục thân giúp đỡ mà thành công; đương nhiên cũng có 

nhiều trường hợp bị lục thân phá cho tan hoang. 

 

Nói chung, không thể bỏ qua sự ảnh hưởng của các cung lục thân tới mệnh cục. 

 

 

 

Bây giờ, đưa một ví dụ để thuyết minh: 
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Thế nhưng lục thân thì đông đảo mà Đẩu Số chỉ có mười hai cung, thực tế là rất 

khó phô bày từng cái, liền dùng nhưng người thuộc lục thân mà cùng đương số rất thân 

cận và có lực ảnh hưởng nhiều nhất gồm: thúc bá, ông bà, con dâu, nhạc phụ mẫu, anh 

em vợ, những người này đối với ta lực ảnh hưởng cũng lớn, thế nhưng trong mười hai 

cung tìm họ ở cung vị nào?  

 

Đến đây thì ta áp dụng khái niệm [mượn cung], các nhân tố khác như: phía đối 

tác, khách hàng, đi làm công ty hoặc phân xưởng, thủ trưởng, đối tượng ngoại tình… tất 

cả, đều có thể nhìn thấu qua mười hai cung bằng phép mượn cung, dùng nó để suy đoán 

sự tình ẩn chứa trong cung vị đại biểu cho sự vật. 

 

Phép [mượn cung] chính là dùng một cung trong mệnh bàn để biểu thị cho một 

hiện tượng của nhân sự không tồn tại ở mười hai cung cố định trong mệnh bàn. Ví dụ 

như cung Bào có thể mượn cung để trở thành Mẫu cung (cung mô tả mẹ đẻ của đương 

số) bởi vì khi lấy cung Phụ Mẫu gốc làm cung Mệnh, thì cung Bào gốc trở thành cung Phu 

Thê của cung Phụ Mẫu gốc. Và nguyên do cung Bào gốc chính là cung Phụ Mẫu của cung 

Phu Thê gốc chính là bởi vì đặt cung Phu Thê gốc làm cung Mệnh, thì cung Bào gốc lại trở 

thành cung Phụ Mẫu của cung Phu Thê gốc, nếu mệnh đang xét là nữ, thì cung Bào của 
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đương số cũng chính là đại biểu cho cha mẹ chồng, nếu là nam mệnh thì cung Bào của 

anh ta chính là đại biểu cho bố mẹ vợ. (Chú: đây là phép “cung chức hoán vị” được giải 

thích tường tận trong sách “Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ hóa phái” của tác giả Nguyễn 

Anh Vũ, mời tìm đọc). 

 

Ví dụ: Muốn luận đoán tình huống của đương số đi làm công ty hay tự kinh doanh, 

có thể dùng cung Tật Ách để xét, bởi vì lấy vị trí nhà cửa (như cung Điền Trạch) của nơi 

chốn đi làm (là chỗ của Quan Lộc) - tức là vị trí của nhà xưởng hoặc công ty. Nếu phải 

xem hành vi của vợ chồng (tức là sinh hoạt tình dục), thì dùng cung Phúc Đức để đại 

biểu, cũng vì cung Phúc Đức cũng chính là cung Quan Lộc của cung Phu Thê, lại vừa có 

thể dùng nó để luận về sự nghiệp của vợ - chồng. Cho nên nói Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số 

không có [Nhàn cung], bởi vì mỗi một cung vị đều rất trọng yếu, ứng dụng biến hóa các 

hoạt bàn của chúng, mọi người cứ tưởng tượng xem thế nào nhé. Chúng có thể phác họa 

những thứ bên ngoài mệnh bàn qua phép mượn cung trong Tử Vi Đẩu Số như sau: 
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CHƯƠNG 9: NGŨ HÀNH VÀ TÍNH MIẾU HÃM LỢI VƯỢNG CỦA CÁC SAO 

 

Trong sách “Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư” có cái gọi là kiến giải về [Miếu, Hãm, Lợi, 

Vượng] nói rõ rằng một ngôi sao nào đó rơi vào một cung vị Địa Chi nào đó thì là miếu 

vượng cho nên những đặc tính tốt của sao ấy hoàn toàn được hiển lộ; Còn rơi vào một 

cung vị Địa Chi nào đó hãm địa thì tính chất tốt của sao sẽ bị kìm nén đến nỗi sẽ biểu 

hiện các đặc tính tiêu cực. Điều này nói lên rằng tính chất các sao cùng với cung vị Địa 

Chi mà nó rơi vào có một mối quan hệ rất lớn. Chương này sẽ giải thích rõ ràng về nhân 

tố mang tính quyết định đối với đặc tính của các sao thay đổi thế nào khi rơi vào các cung 

vị khác nhau, mối quan hệ âm dương ngũ hành chế hóa. 

 

Cổ nhân cho rằng, từ Ngũ Hành mà diễn sanh ra vạn vật, thông qua bát quái Càn, 

Khôn, Cấn, Đoài, Chấn, Ly, Tốn, Khảm tác dụng lẫn nhau mà tạo thành thai nghén, sinh 

trưởng, diệt vong, hết thảy các Sự các Vật trên đời đều do năm loại nguyên tố này tạo 

nên. Đương nhiên trong cái gọi là “Sự” là đã bao gồm số phận con người trong đó, do vậy 

đã suy diễn ra một bộ tư tưởng triết học có cơ sở là Âm Dương Ngũ Hành, viện dẫn vào 

để giải thích các hiện tượng tự nhiên, mà cơ sở lý luận của Ngũ Thuật cổ đại gồm Sơn (tu 

tiên), Y (y dược), Mệnh (bát tự, đẩu số, hà lạc), Bốc (lục hào), Tướng (nhân tướng) cũng 

đều kế thừa hệ thống tư tưởng triết học này. 

 

Rốt cuộc ngũ hành là gì? Chính là chỉ - Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ - 5 loại nguyên tố 

này sẽ tác dụng lẫn nhau mà xuất hiện các hiệu ứng Sinh, Khắc, Chế, Hóa. Trên đời vạn sự 

vạn vật đều diễn sanh trong quá trình Ngũ Hành tương hỗ, đương nhiên tất cả hoàn cảnh 

sinh tồn của mọi sinh vật cũng đều chịu ảnh hưởng của Ngũ Hành biến hóa. Cho nên từ 

sự tôn trọng sùng bái tự nhiên đó, cổ nhân liên tưởng vận mệnh của con người cũng bị 

chịu ảnh hưởng, do đó các môn mệnh lý học truyền thống như các môn:  

 

Tử Bình Bát Tự, Tử Vi Đẩu Số, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất Thần Số. 

Bất kể loại nào hay công phu cao thấp thì cũng đặt quan hệ của Ngũ Hành sinh 

khắc chế hóa lên đầu, làm cơ sở để tìm hiểu vận mạng cát hung họa phúc. 

 

Rốt cuộc đặc trưng của Ngũ Hành là gì? Ta có thể từ Ngũ Hành ở hình tượng thiên 

nhiên mà giải thích đơn giản: 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

89 | P a g e  
 

Kim: Đại biểu cho sự sắc bén, ý tứ tấn kích. 

Mộc: Đại biểu cho sự phát triển, ý tứ hướng lên/hướng về phía trước. 

Thủy: Đại biểu nguội lạnh, lưu động, khuếch tán, ý tứ tự do. 

Hỏa: Đại biểu cho sự hao tổn, phóng xạ, ý tứ nhanh chóng. 

Thổ: Đại biểu cho sự gom lại, dày nặng, ý tứ khoan dung. 

 

Trên phương diện ứng dụng của mệnh lý học, có thể tiếp thu những hàm nghĩa 

của chúng mà giải thích [sự vật] cho thuận, nói thí dụ như “cảm xúc”: 

 

Thủy, tượng trưng cho sầu bi: bởi vì nó lắng đọng, nhu thuận, có ý nhẫn nhục chịu 

đựng, như: Nước dài dằng dặc tức là có ý ai oán. 

Mộc, tượng trưng cho vui thích: lấy cái ý của sự hướng lên, sự phát triển, bày ra, 

như: Mắt trong thấy bốn năm ngọn núi xanh mướt ánh trăng thì chả phải là bạn cũng 

cảm thụ được niềm vui của sự phát triển thế giới tự nhiên đó ư? 

Hỏa, tượng trưng cho hạnh phúc: Bởi có tực phát xạ, bộc lộ công năng, như: Nhiệt 

tình như lửa, hay dùng “Hỏa” để hình dung về cảm tình. 

Thổ, tượng trưng cho dục vọng: bởi vì có ý bao dung tích trữ, có năng lực gánh 

vác hết thảy mọi sự vật. 

Kim, tượng trưng cho phẫn nộ: vì kim đại biểu cho bén nhọn, ý tứ tấn kích, ví như 

người nếu tức giận thì lời nói cũng trở lên gay gắt. 

 

Chúng ta thường nghê người ta nói đến bốn chữ “Sinh - Khắc - Chế - Hóa”, kỳ thực 

là phân biệt bốn loại quan hệ ảnh hưởng của Ngũ Hành. 

 

Mối quan hệ của [Sinh]: 

Mộc sinh Hỏa: dùng củi gỗ để lấy lửa. 

Hỏa sinh Thổ: lửa đã cháy hết, tan thành mây khói, biến thành cát bụi. 

Thổ sinh Kim: trong đất tích chứa nhiều loại tài nguyên, các mỏ kim loại chôn sâu 

trong lòng đất, tựa như là Thổ sinh Kim. 

Kim sinh Thủy: Buổi sáng sớm, thấy món hàng kim loại để trong sân mà không 

chê đậy, sẽ xuất hiện hạt nước, tựa như là buổi đêm kim loại sinh ra nước, điều này là do 

cổ nhân hiểu lầm nguyên nhân sinh ra hạt nước, nhưng lấy làm ví dụ thì cũng tốt. 
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Thủy sinh Mộc: Cây cối phải dựa vào nước để tẩm bổ, mới có thể tồn tại duy trì 

phát triển, nở hoa kết trái, cây cối không nước tất nhiên héo rũ. 

 

Mối quan hệ của [Khắc]: 

Mộc khắc Thổ: Rễ cây cắm vào lòng đất, sinh ra các nhánh nhỏ để giành lấy dưỡng 

chất, khiến cho cây cối vững chãi không rung. 

Thổ khắc Thủy: ta có thể dùng đất dễ dẫn hướng chảy dòng sông, cũng có thể 

dùng đất đắp đập cản nước, dùng cản dòng chảy lưu động của nước. 

Thủy khắc Hỏa: xảy ra đám cháy, đội cứu hoả dùng nước phun vào để dập lửa. 

Hỏa khắc Kim: Dùng lò lửa nung chảy kim loại. 

Kim khắc Mộc: Dùng kim loại chế các công cụ gia công gỗ, cũng có thể đốn gỗ. 

 

Mối quan hệ sinh khắc có thể dùng đồ hình để biểu thị, theo vòng cung là quan hệ 

Sinh, theo hình ngôi sao là chỉ quan hệ Khắc: 

 

 

 

Mệnh bàn của Tử Vi Đẩu Số có mười hai cung Địa Chi, mỗi Địa Chi có thuộc tính 

Ngũ Hành riêng (mời tham khảo đồ hình mệnh bàn trống phía dưới), mỗi Địa Chi cũng 

phân Âm Dương, như Tý thuần dương thủy, Sửu thuần âm thổ, Dần thuần dương mộc, 

Mão thuần âm mộc,… cứ thế, tất cả phân ra mười hai thuộc tính âm dương ngũ hành 

khác nhau. Lại đêm phối với các sao trong Đẩu Số, do các sao cũng khác nhau về thuộc 

tính âm dương ngũ hành, cho nên khi rơi vào các cung sẽ tạo ra ảnh hưởng khác nhau về 
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Sinh Khắc Chế Hóa. Nếu có nhiều sao đồng cung, đương nhiên cũng sẽ sinh ra quan hệ 

giữa các sao, cho nên biến hóa vô cùng, làm cho người mới học đau đầu hoa mắt. Nhưng 

mà nếu có thể nắm giữ nguyên lý của “Cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh”, “Âm 

dương hợp, vạn vật sinh”, “dương khắc dương vô tình, âm dương tương khắc hữu tình” 

là đã có thể lý giải hơn nửa mối quan hệ sinh khắc chế hóa rồi. 

 

 

 

Lấy [Thiên Cơ] làm ví dụ, Thiên Cơ là Ất mộc là Âm mộc, cho nên mừng khi gặp 

Dương thủy đến tương sinh, cho nên nếu nhập cung vị ở [Tý] là chỗ miếu vượng, bởi vì 

[Tý] thuần Dương thủy đến sinh cho Thiên Cơ là Âm mộc, tính chất cát tường của Thiên 

Cơ hoàn toàn được phơi bày, nếu nhập vị trí [Hợi] cung cũng là Thủy nhưng lại là Âm 

thủy, mà Âm thủy sinh Âm mộc, âm khí quá nặng phản chuyển lại sẽ không ổn. Thiên Cơ 

nhập vị trí cung [Mão] là Âm mộc, gọi là [quy vị], là về đúng vị trí ban đầu, cho nên càng 

phơi bầy mặt cát lực, Thiên Cơ – Cự Môn đồng cung tại Mão so với đồng cung tại Dậu thì 

cát lợi hơn, vì Dậu cung thuộc Kim khắc Mộc, do đó mà bất lợi. 

 

Mối quan hệ của [Chế]:     

Kim khắc Mộc được Hỏa chế: bởi vì Kim khắc Mộc, nếu được lửa tới kìm chế kim 

khí thì hung tính của Kim sẽ không lộ ra, hung lực giảm thiểu, khiến cho Mộc không bị 

tổn thương do Kim khắc nữa. 
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Hỏa khắc Kim được Thủy chế: vì Hỏa khắc Kim, nếu được nước tới áp chế thì 

vượng hỏa sẽ chịu kìm chế, mà Kim đang bị Hỏa khắc liền thành ra được dịu đi. 

Thủy khắc Hỏa được Thổ chế: Đất có thể ngăn cản được cái thế của nước, nên 

Thủy bị kìm chế, cho nên ngọn lửa không đến mức chịu nước mà tắt. 

Thổ khắc Thủy được Mộc chế: Thổ khắc Thủy, mà Mộc lại khắc Thổ, cho nên cái 

hung lực của Thổ khắc Thủy sẽ vì Mộc khắc Thổ mà được chế. 

Mộc khắc Thổ được Kim chế: rễ cây thâm nhập trong đất, nếu sử dụng kim loại 

chém bớt rễ cây, khiến cho cây sinh trưởng chậm lại, thành ra Thổ bị Mộc khắc sẽ dịu 

xuống. 

 

Mối quan hệ của [Hóa]: 

Kim khắc Mộc được Thủy hóa: Lấy búa rìu cắt cành cây, lại tưới nước trợ giúp 

mộc lớn, vẫn có thể nảy nở ra cành lá mới. 

Mộc khắc Thổ được Hỏa hóa: Rễ cây đâm vào trong đất bắt lấy bùn đất, dùng lửa 

đốt thân cây, khiến cho cây cối nhất định phải chữa trị bị thương của thân cây, làm cho 

thổ không đến nỗi bị mộc khắc hại quá sâu. 

Thủy khắc Hỏa được Mộc hoá: Nước sẽ tưới tắt lửa, nhưng nước cũng sẽ đi sinh 

cây, cho nên thế nước yếu ớt mà không đến nỗi khiến cho thế lửa bị tắt. 

Hỏa khắc Kim được Thổ hóa: Lửa có thể làm cho kim nóng chảy, nhưng hỏa vừa 

có thể sinh thổ, bởi vì thế Hỏa cần phân thân đi sinh thổ, cho nên thế hỏa chuyển sang 

yếu đi mà không đến nỗi hại kim quá. 

Thổ khắc Thủy được Kim hóa: Thổ khắc Thủy nhưng cũng có thể sinh Kim, Kim có 

thể sinh Thủy, cho nên dẫn thông bất trệ, cũng có tiết chế không có ý phù phiếm. 

 

Ví dụ: Thiên Tướng là Quý Thủy thuộc Âm Thủy, nhập cung Sửu là Âm Thổ, cho 

nên Thổ khắc Thủy. Giả như lại có Kình Dương cũng rơi vào cung Sửu, tức hiện ra cục 

[Thổ khắc Thủy được Kim hóa]. Thành thử, lúc ấy Kình Dương không được lấy hung mà 

luận, Thiên Tướng thủy ngược lại vì có Kình Dương trợ giúp mà dẫn thông bất trệ. 

 

Âm Dương, Ngũ Hành, Sinh Khắc Chế Hóa trong Tử Vi Đẩu Số trên phương diện 

đoán mệnh, nông thì có thể thấy sự biến hóa tính chất của tinh tú trong cung Địa Chi, đi 

sâu mà nói có thể quan sát duyên phận với lục thân, sự nghiệp tiền tài vượng tướng hưu 

tù. Cho nên học giả không được quên ảnh hưởng của Âm Dương Ngũ Hành, để tiện cho 
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độc giả tra cứu, tác giả đã đêm Âm Dương Ngũ Hành của 28 chủ tinh cùng các tính chất 

giản lược của chúng liệt kê ở đồ hình 3. 

 

Từ mối quan hệ Âm Dương Ngũ Hành Sinh Khắc Chế Hóa phối hợp tính chất Ngũ 

Hành các sao với Ngũ Hành cung vị ở hình 3 và hình 2, có thể suy ra hiện tượng cát hung 

nếu chúng đồng thời lúc có hai sao đồng cung. 

 

Lại nói, 12 cung Địa Chi và sự khác nhau của năm sinh mỗi cá nhân sẽ có tổ hợp 

can chi khác nhau, cái tổ hợp này sẽ sinh ra Ngũ Hành khác nhau, ví dụ cung Mệnh là 

[Mậu Tý] thuộc Dương Hỏa, cung Phu Thê là [Bính Tuất] thuộc Dương Thổ, cung Phụ 

Mẫu [Kỷ Sửu] thuộc âm hỏa, v.v… những cái này là thuộc Hậu Thiên, mà Ngũ Hành của 

mệnh bàn trong hình 2 là Tiên Thiên Ngũ Hành, giả sử có một mệnh tạo Thiên Cơ rơi vào 

cung Tý, do thủy sinh mộc, cho nên Thiên Cơ vượng tướng, nếu xét đầy đủ can cung 

[Mậu Tý] thuộc hỏa, mất đi cái khí thủy sinh mộc, tính chất tốt đẹp của Thiên Cơ bị ức 

chế mà không thể phát huy, ta có thể giả thích: mệnh tạo được có tư chất thanh quý, tiếc 

vì hậu thiên hành vận ngang trái, khó có thể giữ được sự thanh quý ấy, hoặc khó có thể 

phát triển. Đây là sự giải thích khi luận mệnh cách, nhưng Ngũ Hành Nạp Âm cũng sẽ ảnh 

hưởng đến thành tựu của đời người, cho nên khi ứng dụng thực tế phải phân biệt rõ ràng 

2 cái loại Ngũ Hành ấy. 

 

Cho nên, khi suy xét quan hệ sinh khắc âm dương ngũ hành, cần phải xét ba hạng 

quan hệ dưới đây: 

 Tính chất âm dương ngũ hành của sao,… Như hình ba đã nêu. 

 Tính chất âm dương ngũ hành của cung vị tiên thiên,… Như hình 2 đã nêu. 

 Tính chất âm dương ngũ hành của cung vị hậu thiên,… Tức là khởi từ cung 

Dần trở đi, các cung Địa Chi phối với Thiên Can cho Nạp Âm Ngũ Hành, ví 

dụ như Canh Tý tức thuộc Thổ cục. 

 

Các cung ngũ hành lấy thanh thuần, tương sinh là thượng cục, tối kỵ pha tạp, lẫn 

lộn không rõ, nếu vậy ắt khí bất minh, thần không tỏ, không được lấy cát luận, ví như 

tính cách của người tráo trở đảo điên. 
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Tứ Hóa là đầu mối then chốt của biến hóa trong đẩu số, nếu cung nào đó có tứ hóa 

nhập vào – nó sẽ hòa với tính chất vốn có của các sao để sinh ra biến hóa [sinh, khắc], từ 

đó thay đổi tính chất vốn có, cho nên Tứ Hóa bay vào cung vị, muốn luận giải tường tận 

thì không thể đơn thuần dùng tính chất các sao ban dầu, điểm này phải đặc biệt lưu ý. 

 

Trong khi luận về lục thân, so sánh quan hệ ngũ hành của cung lục thân và mệnh 

là sinh hay khắc, nếu tương sinh thì nhân duyên tốt, nếu tương khắc thì có thể nói là 

duyên cạn. Cái này ứng dụng vào việc khán quan hệ lục thân, thì đối với các vấn đề sự 

nghiệp, tiền tài cũng có thể phỏng thêo đó để mà giải thích. 

Kết luận: Sự phức tạp của mối quan hệ Ngũ hành như thế nào: 

 Cung vị 

 Tính chất sao 

 Ngũ hành hậu thiên 

 

Kết hợp các yếu tố đó, tính toán cân nhắc tỉ lệ, thật sự không phải chuyện dễ, cho 

nên, người viết chỉ lấy cung vị, quan hệ tính chất khắc chế hóa của các sao, phân biệt 

miếu hãm lợi vượng là được. Về lực ảnh hưởng của hậu thiên ngũ hành, chỉ cần cân nhắc 

sơ qua sự tăng mạnh hoặc yếu đi tính chất của các sao mà thôi, nếu các vị độc giả ứng 

dụng, không ngại khảo sát thì hãy nhìn lực ảnh hưởng, sau đó quyết định sử dụng hoặc 

bỏ qua. 

 

Theo kinh nghiệm của tác giả, ngũ hành của cung và sao có tác dụng đan xên lẫn 

nhau, quả thực sẽ ảnh hưởng tính chất sao, sẽ sinh ra tính chất sao miếu hãm lợi vượng 

như đã nói, nhưng điều đó không có nghĩa là nếu có sao miếu vượng tọa mệnh, thì tốt số, 

hoặc nếu sao hãm tọa mệnh thì sẽ xấu, tính chất sao mặc kệ là miếu vượng hay lạc hãm, 

đều chỉ đại biểu một đặc tính cá nhân mà thôi, khi lấy tính chất sao để luận đặc tính 

người, đây chỉ là nhân tố tham khảo không tránh khỏi sơ sót. 

 

Về nguyên nhân chính làm biến chuyển tính chất sao, thì thấy ngoại trừ ngũ hành 

ảnh hưởng, còn có lực ảnh hưởng rất mạnh của chính tinh đồng cung, phụ tinh, sát diệu. 

Vì thế nếu luận về tính chất tinh đẩu thì không thể cố chấp dựa vào ngũ hành sinh khắc 

chế hóa giữa sao và cung, lực ảnh hưởng của các sao đồng cung cũng cần lưu tâm.   
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Sao Ngũ hành Hàm nghĩa 

Tử Vi Kỷ Thổ Khí chất 

Thiên Cơ Ất Mộc Tinh thần 

Thái Dương Bính Hoả Quang minh, bác ái 

Vũ Khúc Tân Kim Hiên ngang, tài phú 

Thiên Đồng Nhâm Thuỷ Ôn thuận 

Liêm Trinh Đinh Hoả Viên hoạt, gian nịnh 

Thiên Phủ Mậu Thổ Từ bi tài hoa 

Thái Âm Quý Thuỷ Trinh triết, điền trạch 

Tham Lang Giáp Mộc Dục vọng, vật chất 

Cự Môn Quý Thuỷ Khẩu thiệt 

Thiên Tướng Nhâm Thuỷ Từ ái 

Thiên Lương Mậu Thổ Hằng thương 

Thất Sát Canh Kim Túc sát 

Phá Quân Nhâm Thuỷ Phá bại 

Tả Phụ Mậu Thổ Phụ tá 

Hữu Bật Kỷ Thổ Trợ giúp 

Văn Xương Tân Kim Văn học 

Văn Khúc Quý Thuỷ Ân hương 

Thiên Khôi Bính Hoả Nam tính trợ lực 

Thiên Việt Đinh Hoả Nữ tính trợ lực 

Thiên Không 
(Địa Không) 

Đinh Hoả Tài kiếp, không thuận 

Kình Dương Canh Kim Sát phạt 

Đà Là Tân Kim Âm hiểm 

Hoả Tinh Bính Hoả Chuyên hoành 

Linh Tinh Đinh Hoả Phá hoại 

Lộc Tồn Kỷ Thổ Tài phú, tiết kiệm 

Thiên Diêu Quỷ Thuỷ Thanh tao, tư văn 

Thiên Hình Bính Hoả Cô khắc, kỳ dị 

 

Bảng 3: Các sao trong Tử Vi Đẩu Số và hàm nghĩa. 
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Tinh tú biến hoá 
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CHƯƠNG 10: TỔ HỢP SAO ẢNH HƯỞNG TỚI VẬN THẾ 

 

Ở trên trình bày đều là mối quan hệ của mệnh bàn, chỗ khởi phi Tứ Hóa, bay vào 

cung vị, tựa hồ như bản phái trình bày và phân tích chủ đề đều xoay quanh Tứ Hóa, mà 

không xét đến trạng thái của tổ hợp sao! 

 

Kỳ thực không phải vậy, tổ hợp các sao của các cung cũng sẽ biểu hiện ra hiện 

tượng nếu rơi vào “thời cơ thích hợp”. Thế nhưng, những hiện tượng này đều là độc lập, 

và các cung vị khác nhau sẽ không sản sinh ra quan hệ tác động lẫn nhau, ví dụ: Vũ Khúc 

Phá Quân cùng tọa ở cung Tật Ách của Lưu Niên, sẽ có hiện tượng bị đau răng. 

 

Tổ hợp sao tọa trong cung ------------- Hiện tượng 

Cung Tật của lưu niên tọa: -------------Vũ Phá ---------------------------- Đau răng. 

 

Chú thích: Cũng không phải cứ cách 12 năm đều sẽ phát sinh tình huống tương 

đồng, mà vẫn phải phối hợp với những điều kiện khác, ở đây tổ hợp hai sao đó là chủ đau 

răng [điều kiện phối hợp xin mời đọc kĩ thuyết minh trong sách này]. 

 

Phương pháp xêm mệnh mà đại loại như dựa vào các bộ sao tổ hợp trong cung 

nào đó sẽ sinh ra một loại hiện tượng nào đó là thuộc về mức độ thống kê quy nạp. Trong 

cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (do Trúc Lâm thư cục xuất bản) có rất nhiều kinh nghiệm 

luận mệnh của cổ nhân, như: Thái Vi phú, Cốt Tủy phú, Chư Tinh vấn đáp,... đều có nói tới 

hiện tượng này do tổ hợp sao kia hình thành… ở đủ các cung để tham khảo. 

 

Cho nên, đối với phương pháp Xem (khán) mệnh thông qua tình hình các tổ hợp 

sao trong cung [chú ý là Xem (khán) mệnh chứ không phải Suy Đoán (thôi) mệnh], cũng 

không được bỏ qua, phải xem xét cân nhắc cả hai yếu tố, tương hỗ lẫn nhau, thì việc luận 

đoán càng thêm chuẩn xác. Do việc phương pháp xem tổ hợp sao lấy hình tượng hiển lộ 

rõ để nhận định, là hình thái độc lập ở mỗi cung, khá đơn giản, mà trong sách cổ đều có 

nói tới, cho nên tôi ít miêu tả lại ở đây. Để kiến lập hệ thống nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số 

chính xác và hoàn chỉnh, trong chương này sẽ bàn luận tới việc các tổ hợp sao trong 

cung, đối với hành vận sẽ ảnh hưởng thế nào. 
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Lúc quan sát tổ hợp sao, xét các tình huống sinh ra lực ảnh hưởng sau đây, nhất 

định phải cân nhắc kỹ lưỡng:  

- Do các sao nhập vào Đối cung – cát tinh thì có trợ lực, hung tinh thì tai hại, tối kỵ 

hợp thành cách cục hung ác. 

- Do các sao nhập vào các cung Tam hợp – cát tinh thì có trợ lực, hung tinh thì tai 

hại, tối kỵ hợp thành cách cục hung ác. 

- Các sao nhập vào lân cung giáp ở hai bên trái phải – cát tinh thì có công dụng phụ 

tá, lực phù trợ, còn sát tinh thì là cái ý nghĩa về sự kìm kẹp áp chế. 

 

Đại Hạn thay đổi, khi từ cung Mệnh trong mệnh bàn nguyên thủy (lá số gốc) 

chuyển tiếp sang cung bên cạnh, thì 11 cung còn lại cũng phải dịch chuyển theo, cái 

mệnh bàn sau khi dịch chuyển ấy được gọi là mệnh bàn (lá số) của Đại Hạn. 

 

Lấy cung Mệnh làm chủ, đại biểu cho chủ nhân mệnh bàn là “Ngã” – là ta, bởi vì sự 

thay đổi của Đại Hạn mà khiến cho cung Mệnh cũng thêo đó thay đổi vị trí, ví như hoàn 

cảnh sinh trưởng của con người cũng thế, thời gian trôi qua, hoàn cảnh cuộc sống cũng 

như tâm tư tình cảm, suy nghĩ, cũng sẽ biến đổi. Mệnh bàn của Đại Hạn chính là thuận 

thêo năm tháng thay đổi mà biến hóa hoàn cảnh sinh trưởng. Từ những phân tích của 

thời sự đài báo, hành vi phạm pháp của con người, rất liên quan đến vấn đề gia đình có 

bối cảnh thế nào, ví dụ sau khi lớn lên trở thành hung thủ sát nhân, đều là do hoản cảnh 

biến thiên mà ảnh hưởng tới số phận. 

 

Tương tự như vậy, giả sử cung Mệnh của Đại Hạn là một tổ hợp sao rất dở, như: 

Tham Lang ở cung Hợi (không bàn đến Thiên Can của cung), trong phú văn có câu: 

“Tham Lang cư Hợi Tý, danh viết phiếm thủy đào hoa”. Khi đi vào Đại Hạn này, sẽ bị tổ 

hợp sao nơi đây ảnh hưởng, khiến đương số trở thành cái loại đam mê tửu sắc (kể cả nữ 

nhi cũng vậy), những chuyển biến này ở các Đại Hạn sau cung Hợi sẽ giảm bớt, do người 

này đã có thói quen ham ăn biếng làm, cho nên đối với tâm tính ngày sau, nó vẫn sản 

sinh ít nhiều ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể nói là giảm bớt mà thôi. 

 

Lại giả như, trong tổ hợp cung đó, có chứa Thiên Không (Địa Không), Thiên Hình 

đồng cung, thì lại giảm nhẹ, “Tưởng tượng” mà thôi (ý chỉ tưởng tượng thôi không dám 

làm), nhưng nếu lại hội Đà La, Thiên Diêu các dâm tinh này nhảy vào, thì tình hình càng 
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nghiêm trọng hơn, nên mới có cái câu: “Liêm Trinh Tham Lang cư Hợi Tý, lại phùng Đà 

La, Thiên Diêu, vô môi tự giá, ngoắc thành hôn”. Do đó, nếu quan sát trạng thái của một tổ 

hợp sao, phải đặc biệt lưu ý tới tất cả lời bình luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư, kết hợp 

với việc xem xét cân nhắc các tình huống sát diệu đồng cung, các phụ tinh mà phán xét 

mức độ nghiêm trọng gia giảm ra sao. Hãy tham khảo tính chất của các sao trong Chư 

Tinh vấn đáp cùng đẩu số phú văn, trong đó cổ nhân đã cung cấp rất nhiều loại cách cục, 

lời bình cho các tổ hợp sao, có thể học thuộc lòng rồi sử dụng. 

 

Như mệnh bàn sau, mời các vị xem qua một chút, tâm tính của 2 Đại Hạn sản sinh 

những loại biến hóa nào? 

 

Liêm Tham  
Hoả Cự Môn Thiên Tướng Thiên Đồng 

Mệnh của Đại Hạn  Linh Tinh   Thiên Lương 

Kỵ 16--25 Quyền 6--15         

Huynh Đệ Đinh Tỵ Mệnh Mậu Ngọ Phụ Mẫu Kỷ Mùi Phúc Đức 
Canh 
Thân 

Thái Dương 
    

Vũ Khúc 

Tả Phụ 
    

Thất Sát 
 

Khoa   
 

Âm Nam 
  

Thiên Hình   

Phu Thê 
Bính 
Thìn 

 

Quí Mùi, Tháng 1, Giờ 
Thân 

 
Điền Trạch Tân Dậu 

Thiên Phủ 
 

Hoả Lục Cục 
 

Thái Dương 
 

  
    

Hữu Bật 

    
    

    

Tử Nữ Ất Mão 
    

Quan 
Nhâm 
Tuất 

Văn Xương Tử Vi, Phá Quân Thiên Cơ Đà La 

Âm Sát 
Thiên Diêu,  
Kình Dương 

Lộc Tồn,  
Văn Khúc   

    Lộc           

Tài Giáp Dần Tật Ách        Ất Sửu Thiên Di Ất Sửu Nô Bộc Quý Hợi 

 

Từ cung Mệnh gốc mà xét, Cự Môn hóa Quyền độc tọa cung Ngọ là cách Thạch 

Trung Ẩn Ngọc tiêu chuẩn, tâm tính cố chấp cần lao, làm người thành thực thiện lương, 

lấy giúp người làm niềm vui, xử sự tích cực, đây là trời sanh bản tính, hoàn cảnh sinh 

hoạt ở Đại Hạn thứ nhất (cũng chính là mệnh bàn gốc), tạo ra được đặc tính, cũng có thể 

nói mỗi người chỉ có một bản tính, có người nói: “3 tuổi định cả đời”, cũng có người nói: 

“giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” có thể thấy lúc này là hoàn cảnh dưỡng thành đặc 
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tính, sẽ thêo đương số cả đời, cung mệnh cùng tổ hợp tam phương tứ chính (bao gồm Tứ 

Hóa năm sinh) là chỉ tiêu vô cùng trọng yếu, đại biểu cho bản chất trời sinh của một 

người. 

 

Vì mệnh tạo là Âm Nam, cho nên Đại Hạn thứ hai sẽ ở cung Đinh Tỵ (cunh Huynh 

Đệ gốc), có Liêm Trinh, Tham Lang hóa Kỵ, Hỏa Tinh, cung đối là Hợi cung có Đà La độc 

tọa, do tính chất hội chiếu, nên đối với cung Tỵ cũng có ảnh hưởng, cho nên sẽ cấu thành: 

“Tham Lang hóa Kỵ cùng Đà La (Đà La hóa khí viết Kỵ) tương hội, đào hoa phiếm thủy”. 

Tuy là, Tham Lang ở Hợi Tý mới là đào hoa phiếm thủy, nhưng cung Tỵ đương nhiên 

cũng chịu ảnh hưởng, hơn nữa Hợi cung còn phi Hóa Kỵ nhập Tỵ cung, quan hệ của 2 

cung này là rất mật thiết, hơn nữa còn có Đà La ở Hợi cung nữa, đương số sẽ có thói quen 

tham hoa luyến sắc. 

 

Cách cục “Đào hoa phiếm thủy”, do tọa tinh gia hội với các tinh tú thấp kém, có thể 

giải thích: Đại hạn này sẽ lưu luyến mấy cái chốn ca đài kỹ viện, trầm mê tửu sắc, nhưng 

nếu hội chiếu các tinh tú cao cấp, thì lại luận là thi tửu phong lưu, khoát ống tay áo dài 

mà khéo múa, giao tế rộng rãi mà thôi. Do ở trong Đại Hạn gặp phải tổ hợp bất lợi này, 

qua Đại Hạn liền mất đi lực ảnh hưởng, nguyên nhân do Đại Hạn thứ hai trầm mê tửu 

sắc, suốt ngày rượu chè, vượt qua Đại Hạn này, mệnh tạo sẽ cải tà quy chánh, chăm chú 

làm sự nghiệp. 

 

Ở trên đã nói rõ, đều lấy cung Mệnh (cung Mệnh gốc hoặc cung Mệnh của Đại 

hạn) để mà làm chủ, vậy 11 cung khác dịch chuyển theo vòng hạn lệch vị trí, liệu có sản 

sinh biến hóa tương tự hay không? 

 

Đúng như vậy, 11 cung khác cũng sẽ theo vận hạn biến hóa, mà khiến cho tổ hợp 

tinh tú tọa trong cung Đại Hạn tùy theo nó mà thay đổi, bởi vì tổ hợp sao tọa trong cung 

Đại Hạn sẽ phản ánh hiện tượng nhân sinh (trong vận đó lên đương số). Ví như, nếu như 

cung Thiên Di của Đại Hạn có Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Mã, thì sao Thiên Cơ chủ biến 

động, Thái Âm cũng là động tinh, mà có cái câu rằng: “Thiên Cơ, Thái Âm, lãng tẩu tha 

hương”. Hơn nữa khi gia hội Thiên Mã, càng làm rõ “Lãng tẩu tha hương” vì vậy Đại Hạn 

sẽ nhất định li khai cố hương ra bên ngoài phát triển, nếu không đúng vậy thì cũng sẽ 

phát sinh quan hệ cùng yếu tố “ngoại quốc”. Nếu cách cục tốt sẽ có rất nhiều cơ hội được 
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phái đi nước ngoài tập huấn, hoặc đảm nhiệm chức vụ trong công ty ngoại quốc. Nếu 

cách cục hơi kém, thì khả năng chỉ vào nam ra bắc đi mưu sinh mà thôi.  

 

Cho nên 12 cung Đại Hạn, có thể từ tổ hợp trạng thái các sao tọa thủ mà suy đoán, 

nhìn ra một chút hiện tượng đặc thù, lại từ đó kết hợp sử dụng với Tứ Hóa, có thể tăng 

thêm chính xác trong suy luận.  

 

Các sao tọa thủ trong cung Đại Hạn có mối quan hệ với  Tứ Hóa do Thiên Can cung 

Đại Hạn sinh ra, có thể lấy ví dụ: tổ hợp sao tọa trong cung Đại Hạn thì giống như mảnh 

đất trồng trọt, còn Tứ Hóa từ Can cung lại giống như các yếu tố không khí, ánh mặt trời, 

nước tưới,… nếu như đất dưỡng cằn cỗi, thì dù cho ánh nắng tốt, không khí tốt, nước 

tưới tốt phối hợp vào, cây trồng lớn lên cũng không thể xum xuê được. Chỉ khi đất đai 

phì nhiêu, kết hợp ánh nắng, không khí, tưới tiêu thỏa đáng, thì nhất định là cây trồng 

lớn lên được xum xuê. 

 

Rốt cuộc thì tổ hợp sao tọa cung Đại Hạn và Tứ Hóa do Can cung Đại Hạn phải lấy 

nhân tố nào làm trọng? Kỳ thực cả hai yếu tố cần giao thoa nhau trong ứng dụng. Tứ Hóa 

thì không thể thiếu ảnh tượng đại diện của các tổ hợp sao, còn hình ảnh đại diện của tổ 

hợp sao lại phải cần có Tứ Hóa bay đến để thúc giục hiển lộ ra, cho nên lúc ứng dụng 

không thể cố chấp một hướng. Tứ Hóa nắm giữ mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau của 

cung phát động và cung chịu ảnh hưởng, đồng thời xuyên suốt kết hợp xâu chuỗi các lực 

ảnh hưởng trong các giai đoạn khác nhau. 

 

Mà tổ hợp sao đại biểu cho hình ảnh của người hoặc của sự việc hoặc của vật, 

những hình ảnh này sẽ “Hoạt động” hay không thì cần phải có Tứ Hóa sẽ làm chất xúc tác 

để thúc đẩy biến hóa, mới có thể khiến hình ảnh thành sự kiện thực sự. Như ở ví dụ 

trước, người qua Đại Hạn thứ hai có tổ hợp sao “Liêm Trinh, Tham Lang, Hỏa Tinh” hội 

nhập cách cục của đối cung có “Đà La”, nếu như thiếu yếu tố thúc giục biến hóa và liên 

kết xâu chuối của Tứ Hóa, liệu có thể sản sinh ra hiện tượng tham hoa luyến tửu hay 

không? Sẽ không! Nếu thiếu tác dụng của Tứ Hóa, thì đó chỉ là “ẩn tượng” mà thôi, là dù 

có muốn ở trong lòng, cũng không dám biến thành hiện tượng hành động, cũng không ở 

trắng trợn đêo đuổi tửu sắc, thế nhưng do có Tứ Hóa thúc giục mà nó sẽ thành “Hình ảnh 

hiển lộ ra”. 
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Còn có một loại hiện tượng với “cung Mệnh” có tác dụng phụ tá nữa, đó là hai 

cung giáp cung Mệnh, nếu như cung Huynh Đệ và Phụ Mẫu có các loại cát tinh Phụ, Bật, 

Xương, Khúc, Dương, Âm hoặc tam Hóa Lộc, Quyền, Khoa tới giáp Mệnh, tức biểu thị 

cung Mệnh gốc hoặc cung Mệnh của Đại Hạn có trợ giúp, nếu cung Mệnh yếu, cũng có thể 

được phò tá qua cửa ải, không nên bỏ qua lực lượng “Giáp” cung. Trước kia, vốn chỉ coi 

trọng hiện tượng của các sao đồng cung, hoặc do ảnh hưởng của cách cục lập nên từ tam 

phương, mà bỏ quên lực lượng giáp cung. Dựa vào khảo nhiệm của tác giả cùng các 

huynh đệ đồng môn, lực lượng giáp 2 bên thật không thể bỏ qua, nếu như trái phải lân 

cung có cát tinh đến kẹp, biểu thị có tác dụng nâng đỡ, nếu như có sát tinh đến kẹp, thì 

sinh ra ý nghĩa không tốt.  

 

Ví như: Tử Vi tọa Mệnh, lân cung có Kình, Đà, Hỏa, Linh, tứ sát đến chèn ép hai 

bên, đồng thời Tử Vi thiếu các loại cát tinh Tả - Hữu, Xương – Khúc đến giúp đỡ, thì đáng 

tiếc là [Quân Vương bị tiểu nhân chèn ép, hậm hực phiền lòng, có chí mà không phát huy 

được], nếu lại gặp các sát tinh khác đồng cung, thì sẽ thông đồng làm bậy, cấu kết với 

nhau làm việc xấu. 

 

Vì vậy lúc xem các sao tổ hợp để luận mệnh, cần xêm xét các góc độ: 

- Tổ hợp tinh tú ở Bản cung. 

- Trạng thái tổ hợp tinh tú ở Tam phương. 

- Lực lượng ở Lân cung trái phải. 

 

Các ý trên, có thể tham khảo giải thích ở các chương nói về tính chất sao, phần 

phú văn và phần cách cục. 

 

Khởi nguồn các sao: 

Trong Tử Vi Đẩu Số, các sao được dùng rốt cuộc có phải hai mươi tám sao trong 

thiên văn học cổ đại? Hoặc chỉ là các sao không có thật? Thực sự là đã có rất nhiều giả 

thuyết, với nghiên cứu của người viết, có thể nhận định các sao đều là hư tinh, trên trời 

cũng không có các sao tương ứng với chúng, chúng chỉ là một đống dấu hiệu mà thôi, 

như một đại lượng đại số a, b, c … x, y, z … các đại lượng đó là giống nhau. Nhưng mà 
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nhìn lại a, b, c đó về căn bản ta không biết ý tứ chúng biểu hiện cái? Dùng trong mệnh 

bàn rất khó để lý giải. 

 

Cổ nhân lền tóm lấy trong cổ tịch, đặt cho những cái tên quen thuộc, để thay thế 

các ký hiệu, khiến người đọc vừa nhìn đã thấy ngay các đặc tính của nó, mà không cần 

phải lao tâm suy nghĩ sai đi hàm ý, hoặc liên tưởng móc nối trí nhớ. Ví dụ như: Liêm 

Trinh (xuất hiện từ Chương 5 sách Hàn Phi Tử), Thất Sát (dựa vào cái bia Thất Sát của 

Trương Hiến Trung mà thành tên, cũng có một thuyết cho là mượn từ môn Bát Tự học), 

tất thảy đều đã minh bạch chỉ ra rằng tính chất của các sao đều là hư tinh. 

 

Còn như tại sao lại lấy tên từ 28 tinh tú, mà không phải là các chữ số, phải nói 

rằng khía cạnh này nên nhất trí với nền Thiên Văn học cổ đại, tin rằng từ thuở sơ khai 

lập nên các sao trong Tử Vi Đẩu Số, người ta đã sử dụng 28 sao trong Thiên Văn học làm 

tên gọi; như: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích,… Tuy nhiên, tất cả các tên sao đó đều 

khó có thể biểu thị ý nghĩa của vận mệnh đời người, thế nên mới có sự cải biên, áp dụng 

những danh từ cổ văn kinh điển có sức tập trung, làm giàu và sâu sắc hơn hàm nghĩa để 

thay thế nguyên thể là tên thập nhị bát tú. 

 

Cũng có thể nói, ta có thể dùng Lưu Bị thay cho tên sao Tử Vi, Tôn Quyền thế cho 

Thiên Phủ, như vậy cũng có thể dễ dàng lĩnh hội được hàm nghĩa, khi họ ở đồng cung thì 

thế nào, lại khi ở thế đối cung thì có ý nghĩa ra sao, điều đó đúng hay không!? Vì vậy nếu 

bạn thích thì có thể tùy ý thay đổi tên 28 sao. 

 

Các tiên hiền xưa kia dùng nhân vật trong Phong Thần Bảng, liên tưởng với các 

sao của Tử Vi Đẩu Số, lý do rằng Phong Thần Bảng là truyện dân gian Trung Quốc được 

người học rất quen thuộc với các điển tích trong đó, cho nên vừa khi nhìn thấy tên các 

sao họ liên tưởng ngay đến các nhân vật quen thuộc, đặc tính và ý nghĩa các sao cũng liền 

hiện ra trước mắt, miễn đi việc phải giải thích lằng nhằng. Ví dụ: vì sao Liêm Trinh Thất 

Sát hội cung Phu Thê thì vợ chồng nhìn nhau như kẻ thù, chỉ cần xét quan hệ nhân vật 

trong Phong Thần Bảng liền biết ngay, Thất Sát là đại biểu cho Hoàng Phi Hổ, Liêm Trinh 

là hóa thân của Phí Trọng, vợ của Hoàng Phi Hổ bị Phí Trọng chỉ cho Trụ Vương thèm, 

triệu vào yến tiệc, tiệc diễn ra Trụ Vương muốn cưỡng bức nàng, để tránh tủi nhục, vợ 

Hoàng Phi Hổ đã tự sát, nhảy xuống Trích Tinh lầu mà chết, cho nên Hoàng Phi Hổ hận 
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Phí Trọng. Đọc thuộc và lý giải ân oán tình thù của các nhân vật trong Phong Thần Bảng, 

người đọc có thể lãnh hội được phần nào ý nghĩa các sao trong Tử Vi Đẩu Số, đây là sáng 

ý rất kiệt xuất, chúng ta nên kính trọng nỗ lực sáng tạo đó của các bậc tiên hiền. Cho nên, 

muốn hiểu tính chất các sao và ảnh hưởng tương tác qua lại của các tinh tú, nhất định 

cần đọc truyện Phong Thần. 

 

 

 

Phân tách mối quan hệ vận đồ trên lá số 
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Sự hội tụ của các tinh tú đồng cung sẽ sinh ra những hình ảnh nào đối với mệnh vận? 
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CHƯƠNG 11: CÁCH CỤC TINH GIẢI 

 

Cách Cục đại biểu cho hình tượng tổng thể của một người, như cách [Dương 

Lương Xương Lộc] cũng sẽ không hẳn như sách Đẩu Số Toàn Thư thường nói nhất định 

sẽ thành bậc [lô truyền đệ nhất danh] (nghĩa là: loa xướng tên đỗ đầu), mà nó nói lên 

rằng người sở hữu cách cục này có khả năng đọc sách trời cho, phản ứng linh mẫn, đối 

với sở học có khả năng tiếp thu sắp xếp điều chỉnh một cách mạch lạc, lại có thể kết hợp 

kiến thức với các ý kiến riêng, tạo thành những kĩ nghệ riêng biệt của bản thân, cho nên 

cách cục cũng chỉ là một chỉ tiêu tham khảo mà thôi, khi thấy một cách cục hiện ra trong 

mệnh bàn - nó có thể lý giải cho ta một cách khái quát về tính cách và đặc tính cơ bản của 

đương số. 

 

Cho nên, trong lúc phân tích mệnh bàn, Cách Cục là một tiêu chí cần tham khảo, 

đến khi nói về vận trình của Đại Hạn, Lưu Niên, sẽ kết hợp cùng Cách Cục của Mệnh gốc 

sinh ra những quan hệ không thể chia cắt. Cách Cục của Mệnh gốc có sự gieo tượng Tiên 

Thiên, cách cục ở Đại Hạn lại có sự xuất hiện tượng điềm tương tự, hai yếu tố này nếu 

trùng điệp thì tăng cường tác động, sẽ phát sinh sự thay đổi, nếu gặp Lưu Niên có một số 

điều kiện phù hợp, tất sẽ sinh ra sự kiện tương quan. Vì vậy, Cách Cục của Mệnh gốc là 

một tiêu chí khảo sát vô cùng quan trọng, đặc thù có thể giải thích tỉ mỉ như sau, coi như 

sự tham khảo nghiên cứu cho mọi người: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

107 | P a g e  
 

1. Tử Phủ đồng cung cách 

 

(Đồ hình 21) 

Cách này là lúc hai sao Tử Vi và Thiên Phủ cùng tọa mệnh ở cung Dần hoặc Thân. 

Tử Vi và Thiên Phủ là hai đế tinh của chòm Nam - Bắc đẩu, hai sao đồng cung quá thịnh 

vượng mà thiếu sự phối hợp các sao phụ tá, có thể suy ra đặc tính của mẫu người này 

thường có khuynh hướng về cảm giác tinh thần trống rỗng, buồn khổ, cô tịch, thường 

thiếu thận trọng vì việc nhỏ mà đa cảm, hoặc thường có cảm thán [thủ túc vô trợ, tình 

phần bạc nhược]. Chỉ có điều, cá tính của người có cách này thường thận trọng đôn hậu, 

khá bằng lòng với hiện tại đời sống vật chất đầy đủ (nói về việc lấy cái đặc tính của sự 

bằng lòng với hiện tại làm thỏa mãn), chỉ có tại lĩnh vực tình thân là có chút khiếm 

khuyết mà thôi. 

 

Thích hợp tham gia: Công tác tài vụ, công tác kĩ thuật, nhân viên trợ tác, các việc 

đòi hỏi suy nghĩ tinh tế, thấu đáo. 

Thích nhất có sự đồng cung với Tả, Phụ, Xương, Khúc, Lộc Tồn thì có năng lực 

quản lý tiền bạc tốt, làm người ngay thẳng khiêm cung, có thể trở thành phú ông. Nhưng 

nếu chỉ có Lộc Tồn đồng cung mà không có phụ tá tinh hỗ trợ thì lại là người cô độc, 

không thể luận là cát. Nếu có Kình, Đà, Linh, Hỏa hợp tấu, thì sẽ bị sát tinh dẫn dắt tới 

hướng phát triển không lành, vì vậy có: là người gian trá giả nhân giả nghĩa, tính khí 

nóng nảy, bảo thủ cố chấp. 

Nữ mệnh có cát tinh bay đến gia hội, thì có thể được phú quý, vượng phu ích tử, 

biết đủ nên thường được vui vẻ hạnh phúc. 
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2. Phủ Tướng triều viên cách  

 

(Đồ hình 22) 

Trong 12 thế đứng cơ bản của Tử Vi trên lá số, luôn có một cung vị được cách Phủ 

Tướng triều viên, thí dụ như Tử Vi ở Thìn, Thiên Phủ ở Tý, Thiên Tướng ở Thìn, nến 

cung Mệnh an ở Thân (khỉ), thì đây là cách Phủ Tướng triều viên. Người có cách cục này 

có mối quan hệ rất tốt với các trưởng bối, thủ trưởng, sư đoàn trưởng… dễ dàng lấy lòng 

hoặc có lợi vật chất từ họ, được cổ vũ, trợ giúp, đề bạt hoặc bao che, cứu giúp lúc nguy 

khốn. Người cách này cũng thường được quý nhân tương trợ, bình yên vượt qua cửa 

khó, người có cách này cũng có nhiều cơ hội giao thiệp yến tiệc, có thể nói là cách cục đệ 

nhất về hưởng lộc ăn uống.   

 

Là người có cá tính trong cứng ngoài mềm, tự đặt yêu cầu cao cho bản thân, 

thường tự lấy mình ra làm thước đo, so sánh với người khác, nên thường phát sinh hiện 

tượng đắc tội với người đồng cấp, thuộc hạ. Tướng mạo lớn, ngũ quan đậm, đường nét rõ 

ràng. Bất kể nam hay nữ mệnh, hôn nhân đều phải chú ý, người có cách này thì cung Phu 

Thê Thất Sát tọa thủ, cho nên hôn duyên hơi trễ, kết hôn sớm dễ sinh ra trắc trở. Nếu gặp 

cát tinh thì dễ có thành tựu, kỵ gặp sát tinh, nếu không thì ám chỉ sự nghiệp bị hủy hoại 

trong chốc lát, cần đặc biệt chú ý. 

 

Cách cục Phủ Tướng triều viên trên mệnh bàn có: 

1. Tử vi cư Tý, mệnh ở Tý, 
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    Tử Vi cư Ngọ, mệnh ở Ngọ. 

2. Tử Vi cư Sửu, mệnh ở Hợi,  

     Tử Vi cư Mùi, mệnh ở Tỵ. 

3. Tử Vi cư Dần, mệnh ở Tuất,  

    Tử Vi cư Thân, mệnh ở Thìn (Như hình 22) 

4. Tử Vi cư Mão, mệnh ở Dậu,  

    Tử Vi cư Dậu, mệnh ở Mão. 

5. Tử Vi cư Thìn, mệnh ở Thân,  

     Tử Vi cư Tuất, mệnh ở Dần. 

6. Tử Vi cư Tỵ, mệnh ở Mùi,  

     Tử Vi cư Hợi, mệnh ở Sửu. 

 

Trên đây là 12 thế đứng cơ bản của Tử Vi trên lá số tạo ra cách Phủ Tướng triều 

viên, nếu cát tinh hội tụ thì cát lợi, chính tinh thủ cung mệnh có thể được Tử Phủ triều 

viên cách, càng làm tăng khả năng hành động quyền lệnh và thuận lợi. Kỵ sát tinh không 

thích hợp bay vào, nếu có thì phá cách cục tốt đẹp, hướng sự phát triển về mặt trái, có xu 

hướng làm điều xằng bậy, bất nghĩa. 

 

3. Tử Phủ triều viên cách  

 

(Đồ hình 23) 

Đồ hình Tử Phủ triều viên cách có rất nhiều, người mang cách này một đời 

thường qua lại cùng chính trị gia, quân cảnh, giới doanh nhân có thành tựu, đồng thời 
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được họ trợ giúp mà thành công, là cách cục dựa quyền tựa quý. Nhưng kỵ hội sát tinh tụ 

tập thêm, thì sẽ là người bình thường, nhưng vẫn có bản tính thích leo dựa quyền quý, 

thường là phường nịnh bợ, cáo mượn oai hùm, thế nhưng cũng có thể là cha mẹ hoặc 

anh êm bao chê. Nhưng bất kể ngoại nhân hay thân nhân che chở, nếu gặp vận tốt vẫn có 

thể phát triển, duy chỉ danh tiếng nghèo nàn. Nếu hội cát tinh thì có thể mang lại giàu 

sang kéo dài, có thanh danh. Cách cục này không hợp nữ mệnh, hôn nhân sẽ chậm trễ.  

 

Sau đây đều là phù hợp với cách ấy: 

1. Tử Vi cư Tý, mệnh ở Thân,  

    Tử Vi cư Ngọ, mệnh ở Dần. 

2. Tử Vi cư Thìn, mệnh ở Thân,  

    Tử Vi cư Tuất, mệnh ở Dần. 

 

Cách thứ nhất khá cát lợi, nam mệnh sự nghiệp thành công, tay nắm quyền kinh 

tế, nữ mệnh thì có chồng sự nghiệp thành công, vượng phu ích tử, người năm sinh Kỷ, 

bởi vì có Hóa Lộc, Hóa Quyền hội tại tam phương, cho nên phú quý cát mỹ. 

 

(Chú thích: độc giả chú ý, chỗ này dịch nguyên văn, nhưng với thế đứng của trường 

hợp này thì tuổi Kỷ sẽ chỉ có Vũ Khúc Hóa Lộc mà thôi, không thể hội được Hóa Quyền). 

 

Cách thứ hai đại đa số hôn nhân không cát lợi, có khó khăn trở ngại, bởi vì cung 

phu thê Thất Sát tọa thủ chủ cô khắc, dù muộn hôn thì sau kết hôn vẫn sẽ có những 

thành kiến không hợp nhau, giữa vợ chồng lời nói vốn không thể giải thích rõ tình hình, 

thế nên cần suy nghĩ kỹ trước khi nói, mới có thể nói rõ tiếng lòng, thì sẽ không phiền 

muộn nữa, làm cho hôn nhân cát lành hơn. 
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4. Cách cục Minh Châu xuất hải  

 

(Đồ hình 24) 

Chữ “Minh” là do hai chữ Nhật Nguyệt ghép với nhau mà thành, có thể hiểu Nhật 

Nguyệt ở vượng địa hợp chiếu thành cách này, như Nguyệt ở Hợi, Nhật ở Mão, Nhật 

Nguyệt phân chia nhau ở lúc sáng nhất hoặc mới ló dạng ban mai, từ từ đi tới lúc bừng 

sáng (chỉ Nhật đi từ Mão đến Ngọ), cung mệnh an tại Mùi, được Nhật Nguyệt ở Mão Hợi 

tam hợp chiếu, biểu thị mệnh tạo là người tâm địa quang minh, ngập tràn bác ái, thú vị 

rộng rãi, tài học xuất chúng, nếu hội thêm Xương, Khúc thì càng làm tăng khả năng ứng 

biến tình huống linh hoạt cùng tài năng nghệ thuật nở rộ, dễ dàng thành danh trong xã 

hội. 

 

Về sự nghiệp thì thích hợp nhất với công tác xã hội, các ngành nghề liên quan đến 

thiện nguyện, hoặc giảng dậy cũng thể hiện được tài hoa, thương nghiệp cũng có thể nắm 

giữ chức vụ quyền hành lớn (tuy nhiên không quá thích hợp với sự nghiệp thương 

nghiệp hóa). 

 

Nữ mệnh nếu không có Xương Khúc cùng kỵ sát tinh đồng cung hoặc tam hợp thì 

tiền tài, quan lộc, phu duyên tất thảy đều cát lợi, sau hôn nhân thích hợp làm nội trợ hoặc 

cũng có thể tự gây dựng sự nghiệp riêng thì khá cát lợi, nếu không ôn hòa thì gia đình dễ 

phong ba. 
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Người năm sinh Canh, Đinh thì lại kém may mắn, vì những năm này Hóa Kỵ tại 

Sửu xung cung mệnh, ứng với việc dễ chuốc thị phi, lâm sự nên nhẫn nhịn để tránh tai 

họa, nên tham gia các công tác có tính nghiên cứu, học thuật là tốt nhất. 

 

5. Cách cục Nhật Nguyệt tịnh minh  

 

(Đồ hình 25) 

Nhật Nguyệt ở nơi miếu vượng, tam phương tứ chính cung Mệnh có Nhật Nguyệt 

hội chiếu, thì phù hợp cách ấy, ví như mệnh ở Ngọ, Thái Dương ở Dần, Thái Âm ở Tý, tức 

là thành cách, cách này có đặc tính tương tự Minh Châu xuất hải. 

 

Nếu không có sát tinh hội chiếu, người nắm cách này sẽ lười nhác, nhất là nếu có 

Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc cùng cung thì càng nghiêm trọng, vì vậy nếu thấy sát tinh lại là cát 

lợi do chúng giúp kích phát ý chí hành động, có thể lập nên sự nghiệp bất phàm, sát tinh 

lại không được nhiều, chỉ một là đủ, nếu quá thừa thãi lại sinh ra bôn ba lao lực, bỏ quên 

gia đình, tăng thêm tính chất cô khắc. 

 

Việc lựa chọn người nắm cách này để làm những việc phục vụ hoặc nghiệp vụ 

mang tính chất ngoại giao là tốt nhất, từng thấy có người đảm nhận nhiệm vụ quản lý cho 

công ty chế tạo thiết bị, một tay lo liệu tất cả đơn đặt hàng từ nước ngoài, đồng thời tạo 

quan hệ sâu rộng với đối tác ngoại quốc, triển khai các cơ hội hợp tác khác. 
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Nếu cung mệnh có Kình Dương hoặc Hỏa Tinh, thì thành cách [Mã đầu đới tiễn], 

nhưng nếu Đà La hoặc Linh Tinh đóng mệnh thì lại không hợp cách này. 

 

6. Nhật chiếu Lôi môn cách  

 

(Đồ hình 26) 

Cung Mão được gọi là Lôi môn (dùng mệnh bàn phối Bát Quái, cung Mão thuộc 

quẻ Chấn, là Lôi môn), cho nên nếu cung mệnh nằm ở Mão có sao Thái Dương tọa thủ thì 

gọi là cách “Nhật chiếu Lôi môn”. Giờ Mão là từ năm đến bẩy giờ sáng, là thời điểm mặt 

trời mới mọc cho đến lúc bừng sáng, lại cùng Thiên Lương đồng cung, chủ cá tính hào 

sảng khảng khái, hiền hòa, vui giúp người, thấy việc không tốt mà bất bình, làm người 

quang minh chính đại, thành thực chính trực, tinh thần trách nhiệm cao, vốn có thể làm 

lãnh đạo, trong xã hội sẽ trở thành người có danh tiếng cao vọng, nếu gặp sát tinh phá 

xung phá cũng có thể làm bậc trưởng bối trong tiểu khu. Đây là cách cục rất tốt, người 

sinh ban ngày là tốt nhất.  

 

Thích hợp tham gia: Sự nghiệp từ thiện công ích, nghề phục vụ, giáo viên, đảm 

nhiệm nhân viên chính phủ hoặc đại biểu hội đồng nhân dân cũng rất thỏa đáng, có sát 

tinh xung phá hoặc Kỵ tinh đồng cung thì không thích hợp gây dựng sự nghiệp, mạo 

hiểm mà lợi nhuận lại không lớn, tất làm nhiều hưởng ít. 

 

Nếu nữ mệnh năm sinh Giáp thì lại là không tốt, duyên bạc với cha, chồng, như 

gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều,… Cách này nữ mệnh cá tính quật cường không câu 
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nệ, phải chú ý không thể quá tùy tiện, để tránh cho người khác có cảm giác mình nói 

năng quá tùy tiện, sẽ bị hiểu lầm mình là con người bất lương hay khinh bạc, nữ mệnh 

lấy chồng sẽ là người có tính khí ôn hòa hơn (so với bản thân). 

 

7. Nguyệt Lãng Thiên môn cách  

 

(Đồ hình 27) 

Cung Hợi là Thiên Môn, nếu Thái Âm tọa mệnh ở cung Hợi, là Nguyệt Lãng thiên 

môn cách. Giờ Hợi là từ chín đến mười một giờ đêm, là lúc trăng sáng nhất, dẫn dụ này 

đã nói lên đặc tính của người mang cách, nam mệnh tướng mạo nhã nhặn, ví như trăng 

sáng, gợi cho ta thấy nét ngây thơ hồn nhiên, nữ mệnh cả diện mạo lẫn thân đều thể đẹp 

đẽ, bất kể nam nữ thì tính cách ôn hòa, không quá khích cực đoan, suy nghĩ thâm sâu, đặc 

biệt thông minh, thích nghiên cứu học vấn, hành văn tốt đẹp, tâm tư ân cần tỉ mỉ, làm 

người khiêm cung nhường nhịn từ trong tâm, nhân duyên rất tốt, có thể thành danh vì 

học thuật. Thích hợp làm học giả, chuyên gia, người nắm cách này nên thêo lĩnh vực 

nghiên cứu, nhất định sẽ có thành tựu bất phàm. 

 

Trọn đời bình ổn, lương thiện tụ tài, đặc biệt có duyên với người khác giới, do đó 

hôn nhân phải chú ý đến giao tế. Người năm sinh Ất, vì Thái Âm Hóa Kỵ, có khả năng mắt 

kém và có mối quan hệ không tốt với mẹ, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến sự phát 

triển khi trưởng thành.  
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Cách này tối kỵ sát tinh, kỵ tinh xung phá, nhất là Hỏa Linh, tạo thành cách [Thái 

Âm dữ Hỏa Linh đồng cung phản vi thập ác], cá tính khá mạnh mà tự tư lợi, mồm miệng 

ghê gớm, thiếu sự rộng lượng trong đối nhân xử thế, nhân sinh nhiều trắc trở, dễ bị thất 

bại hoặc cô độc, nên tu nhân dưỡng tính, để tránh lúc lão niên cô đơn. 

 

8. Cự Cơ đồng lâm cách  

 

(Đồ hình 28) 

Cự Môn, Thiên Cơ hai sao này chỉ đồng cung tại Mão, Dậu. Ở cung Mão tốt hơn so 

với Dậu, (vì cung Mão thuộc Mộc cùng ngũ hành Thiên Cơ tương đồng, Dậu thuộc Kim lại 

khắc Cơ thuộc Mộc). Con người cách này có đặc thù là giàu lòng nghiên cứu, phàm là đã 

nghi vấn thì muốn chính mình trải nghiệm thì mới tin tưởng, khẩu tài tốt, cá tính hơi cố 

chấp, thích hợp công tác đòi hỏi trí tuệ cao, có đặc thù nghệ thuật, niên thiếu khổ cực vất 

vả, trung niên hưng thịnh, là người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn dựa vào 

chính mình nỗ lực, lương thiện xuất mưu, tài vận tốt nhưng không tụ, trong cuộc đời lên 

xuống cũng nhiều, chuốc nhiều thị phi tranh chấp. 

 

Nữ mệnh thì không thích hợp, nhất là sinh các năm có Hóa Kỵ đồng cung, hôn 

nhân rất vất vả, thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, nếu không thì tiền tài lại 

kém. Thích hợp: công tác cố vấn, ngoại giao, các công việc liên quan đến văn hóa. Nếu sát 

tinh đồng cung thì có tiền cũng không có danh. Người năm sinh Kỷ, Tân, Quý thì tốt nhất, 

tài quan song mĩ, năm sinh Đinh Mậu thì thành bại đa đoan, bất ổn định. 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

116 | P a g e  
 

9. Cơ Nguyệt Đồng Lương cách  

 

(Đồ hình 29) 

Lá số phù hợp với cách này có rất nhiều, phàm 4 cung Mệnh, Tài, Quan, Di, có các 

sao Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương đều là phù hợp cách ấy. Đặc thù của cách này chính là 

người có đầu óc sáng tạo cùng năng lực xử sự khá ưu tú, hành sự có trước sau, suy nghĩ 

khá thấu đáo, thích hợp nhất là làm quan lại viên chức, không thích hợp nắm quyền hoặc 

nhân viên quản lý, biết thêo phò tá người có thực lực lớn, hỗ trợ bọn họ xây dựng sự 

nghiệp, bất kể là quân sự, chính trị, kinh doanh đều là trợ thủ đắc lực của cấp trên.  

 

Hiện tại các quan chức cao cấp hoặc tướng sĩ không cầm quyền ngoài mặt trận, 

rất nhiều người có cách cục này, thành tựu rất cao. Không thể dùng những chức tiểu lại 

nhỏ nhoi để mà đoán, quản lý một nước ở thời kỳ thái bình thịnh trị chính là cần những 

nhân tài có cách cục này. Mà sau thời gian mở mang bờ cõi hay đoạt chính quyền thì 

những nhân tài này nên dùng làm nhân tố quản lý, làm phụ tá cho công tác phân tích 

hoạch định, như quan hệ của Khương Tử Nha và Chu Võ Vương trước đây. 

 

Cách này hội Tả Hữu, Khúc Xương thì làm văn thanh hiển, làm võ trung lương, 

nhưng nếu Cơ Âm đồng cung Dần Thân thì làm người tráo trở dễ dàng, để đạt được mục 

đích không từ thủ đoạn, là mệnh cách bôn ba đất khách, xuất ngoại để phát đạt, nữ mệnh 

bất lợi tình cảm, nhiều khúc chiết, thậm chí có thể vì danh lợi mà xảy ra tình thế hiến 

thân, cần phải chú ý. 
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Nếu hội sát tinh, lang thang đất khách quê người không thành tựu, nếu ngộ cát 

tinh, chủ phú quý, áo gấm vinh quy. 

 

Người nắm cách này không thích hợp sáng lập sự nghiệp, năng lực sáng tạo tuy 

mạnh, nhưng năng lực hành động lại yếu. Nếu làm nghề phục vụ thì tốt, vì nghề này có 

rất nhiều thứ cần phải có sáng kiến trong công việc, ngoài ra các loại khởi nghiệp khác 

đều không tốt, nếu có thì cũng như việc đầu cơ chớp nhoáng, không thể kéo dài. 

 

10. Thạch trung ẩn ngọc cách 

 

(Đồ hình 29) 

Phàm Cự Môn tọa Mệnh ở Tý, Ngọ, là cách Thạch trung ẩn ngọc, ý nghĩa như danh 

xưng, ngọc quý ở trong đá thô nhất định cần trải qua gọt đẽo mới bộc lộ được hào quang. 

Câu dẫn đó nói lên người thuộc cách này có lý tưởng cao xa, kiến giải tiên tiến, mà người 

thường khó có thể tiếp thu được, sau này phải trải qua một phen nỗ lực phấn đấu, mới có 

thể chứng minh suy nghĩ của họ là chính xác, cho nên thiếu niên vất vả cực nhọc, đến sau 

khi trung niên mới có thể phát triển. 

 

Thích nhất là thấy Lộc, Quyền, Khoa gia hội, danh tiếng vang xa, thích hợp các 

công tác: thương mại quốc tế, đại lý, nghiệp vụ, văn hóa, giáo dục… Hội sát, kỵ tinh cùng 

cung thì phần nhiều thị phi cửa miệng, Hỏa tinh đồng cung, tam hợp có sát tinh tụ họp, 

thì cẩn thận tai nạn nước sôi lửa bỏng. 
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Cung Huynh Đệ, Nô Bộc của người năm sinh Đinh, tam hợp hội Hỏa Tinh, dễ bị 

trộm cướp, cung điền lại không lành, thì chú ý hỏa hoạn.  

 

Người có cách này năm sinh Tân, Quý là tốt nhất, người năm sinh Đinh Cự Môn 

Hóa Kỵ, thường do ngôn từ giao tiếp không hợp lý đắc tội người ta mà không biết, nên 

chú ý khẩu tài hoặc khẩu đức, nhưng nếu tam phương có cát tinh hội chiếu, thì cũng có 

thể có thành tựu. 

 

11. Nhật lệ trung thiên cách  

 

(Đồ hình 31) 

Thái Dương thủ mệnh ở Ngọ, mà tại Ngọ Nhật tỏa sáng rực rỡ nhất, vạn vật bên 

ngoài được hưởng nhiệt năng, làm người cá tính hào sảng, hiền hòa phóng khoáng, làm 

việc tốc chiến tốc thắng; thích trợ giúp người, không tính toán; bắt tay làm việc lớn, 

không so đo ân oán nhỏ; giao du rộng rãi, có năng lực lãnh đạo, cho nên cuối cùng cuộc 

đời tài vận, sự nghiệp đều tốt. Cá tính tuy mạnh mẽ, nhưng chọn thiện cố chấp, hội cát 

tinh thích hợp làm thương mại quốc tế, mở xưởng, chính trị, văn hóa sự nghiệp, phục vụ 

các loại, là mệnh cách phi thường ưu tú.  

 

Người năm sinh Tân, Quý, Canh là tốt nhất, người năm sinh Giáp thì cố chấp, 

không hợp quần chúng, tự cao tự đại, dễ bị xa lánh, trong cuộc đời trợ lực thiếu, là mệnh 

cách độc lập tự chủ. Nữ mệnh bất lợi hôn nhân, nếu có thể dùng thái độ ôn nhu để làm 
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hài hòa cuộc hôn nhân, thì có thể giảm thiểu trắc trở, bằng không, vợ đoạt quyền chồng, 

khó tránh khỏi hôn nhân phong ba vì cá tính xung đột. 

 

Người sinh vào ban ngày buổi trưa là tốt nhất, do hoàn cảnh mang đến, dễ trước 

chuyên cần sau lười biếng, người sinh ban đêm, vì Thái Dương đã lặn về tây, không còn 

ánh hào quang, cát lực thất thoát, thích hợp sớm ly hương phấn đấu làm việc. Người năm 

sinh Nhâm, có thể làm thương nhân buôn bán có thành tựu, hoặc người “Thầy” trứ danh, 

như luật sư, kế toán sư, kỹ sư, lão sư … 

 

12. Cự Nhật đồng cung cách  

 

(Đồ hình 32) 

Cự Môn, Thái Dương đồng cung thủ mệnh tại Dần, Thân là cách này; giờ Thân, 

mặt trời đã nhanh xuống núi, ánh sáng yếu dần, không đủ để rọi sáng Cự Môn đồng cung, 

thế nên tọa tại cung Dần thì may mắn hơn.  

 

Đặc thù cách này: Cá tính mạnh, khẩu tài tốt, chịu thương chịu khó, vì ”Cự Nhật 

đồng cung, đa cạnh tranh’’ cho nên sự nghiệp càng cao càng nhiều đối thủ, nghề nghiệp 

cũng nhiệt tình, khó tránh khỏi cạnh tranh Kịch liệt, bất quá có thể kiên trì bền bỉ, mà thu 

hoạch thành công. 
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Nhiệt tâm công ích, thích tham gia từ thiện hoặc làm việc nghĩa, hôm qua làm đối 

thủ cạnh tranh, hôm nay có thể thành bạn hợp tác, trong cuộc đời dễ chịu tiểu nhân hãm 

hại, nhưng nếu không bị thương tổn thì sự nghiệp lại không có lực phát triển. 

 

Thích hợp: luật sư, mậu dịch quốc tế, du lịch, y sư, giáo sư, công tác ngoại vụ; còn 

công việc mang tính thông lệ, hành chính thì không thích hợp. 

 

Người mệnh này cùng yếu tố hải ngoại có duyên, nên sớm học tập ngoại ngữ, để 

dùng về sau. Đến thời trung niên nếu biết đi vào cửa ngõ chính trị, làm người phát ngôn 

của nhân dân, đương nhiên mệnh cục phải có cát hóa tinh phụ tá thì mới có lợi.  

 

Người năm sinh Tân, Quý, Canh, ban ngày là hợp cách, nếu có sát tinh xung phá 

thì không lành, ý chỉ nhiều tiểu nhân gieo hại. 

 

Mệnh tại cung Thân (khỉ) thì cát lực không rõ, làm việc không đầu không đuôi, 

trước chăm chỉ sau lười biếng, giỏi nói khoác, kết cục không tốt, nên sửa đổi cá tính, tích 

cực hơn. 

 

Nếu mệnh cư Thân mà Cự Nhật lại ở cung Dần chiếu, so với mệnh Cự Nhật ở cung 

Dần thì lại càng cát lợi hơn, tính phát triển càng mạnh, làm người càng có khả năng, 

thành danh được lợi, nữ mệnh vượng phu ích tử, là mệnh cách quý phu nhân. 

 

Nếu mệnh cư Dần mà Cự Nhật lại ở Thân chiếu về, thì cát lực không hiện, vì mặt 

trời chiều tà vô lực. 
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13. Nguyệt sinh thương hải cách  

 

(Đồ hình 32) 

Thiên Đồng, Thái Âm thủ mệnh cư Tý, được gọi là Nguyệt sinh thương hải cách, 

cũng là [thủy quế trừng ngạc, đắc thanh yếu chi chức] (nghĩa là: cành quế soi bóng nước 

trong, được chức vị quan trọng), người mang cách này quang minh lỗi lạc, cởi mở, công 

chính thẳng thắn, không tỏ ra tính toán nhưng lại có thể dự đoán trước nguy cơ mà tránh 

nạn, thích hợp các loại chức vụ sự nghiệp thanh cao như nhiệm vụ giám sát, phê bình. 

 

Người cách này: tướng mạo thanh tú, thông minh phản ứng tốt, khiến người khác 

cảm thấy hài hước, nhân duyên tốt, xã giao chén tạc chén thù. Trong các công việc xã 

giao, giải trí, du lịch, đều có thể nổi danh. Người năm sinh Bính, Đinh, giữa mùa thu là tốt 

nhất, hoặc người sinh vào đêm trăng rằm mỗi tháng là hợp cách, người sinh vào thời 

gian khác mà thích hợp cách này, thì cát lực giảm đi. 

 

Người năm sinh Đinh, Mậu, Kỷ, Tân, Quý thì tài quan song mĩ, cùng Kình Dương 

đồng cung, thân thể bị tổn thương, nữ mệnh bất lợi trong đời sống vợ chồng, có khuynh 

hướng đồng tính luyến ái hoặc bài xích ân ái, tính huống đó không phải là ít. 
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14. Nhật Nguyệt chiếu bích cách  

 

(Đồ hình 34) 

Thái Dương, Thái Âm hai sao đồng cung ở Sửu Mùi, lại đúng lúc ở đó là cung Điền 

Trạch, gọi là cách Nhật Nguyệt chiếu bích, nắm cách cục này thì một đời tập trung nhiều 

bất động sản, bao gồm cả thừa kế, tự mua, được tặng…. cũng vì sở hữu nhiều nhà đất nên 

trở thành cách cục của phú ông, đại địa chủ. 

 

Người năm sinh Canh, Tân, Đinh, Mậu là hợp cách; những người năm sinh khác 

thì xếp sau. Cung Sửu trội hơn cung Mùi, bởi vì Nguyệt làm chủ cung điền trạch, ở cung 

Sửu vẫn là buổi tối, ánh trăng vẫn tỏa ra ánh sáng, so với cung Mùi thì sáng hơn, mà Thái 

Dương lại không chủ về điền sản. 

 

Do cung Mệnh tọa Phá Quân, ở Thìn Tuất thì Phá Quân có í nghĩa biến động, cái 

biến động đó có rất nhiều í tứ, như: Ly hương lập gia ở nơi đất khách quê người, sự 

nghiệp hay thay đổi hoặc nhà cửa hay di chuyển, do vậy có điền sản lại không phải do 

mình canh tác, phần lớn đều giao cho người khác quản lý, cho nên phải thận trọng trong 

việc chọn người ủy thác, để tránh khỏi bị xâm chiếm. 

 

Bởi vì bất động sản không dễ mà bán thành tiền mặt, giả như vào vận hạn không 

lành, tiền tài đều đầu tư vào điền sản, nếu như sự nghiệp lại gặp khó khăn cần vốn xoay 

vòng, rất dễ dàng thất bại thảm hại, việc này với cung mệnh do Phá Quân tọa có quan hệ 

rất lớn. 
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15. Tham Vũ đồng hành cách  

 

(Đồ hình 35) 

Vũ Khúc, Tham Lang đồng cung Sửu Mùi thủ Mệnh, gọi là Tham Vũ đồng hành 

cách, nếu là người hợp cách: cá tính kiên nghị, không sợ vất vả mệt nhọc, tinh thần thịnh 

vượng, khó có thể kế thừa tổ nghiệp, là mệnh cách thành công ở nơi đất khách. Vũ Khúc, 

Tham Lang cũng là tài tinh, nhưng nếu đồng cung thì lại có thuyết ”Tham Vũ đồng cung 

bất phát thiếu niên nhân”, tức là trước ba mươi tuổi thì tiền đến liền đi, vất vả cực nhọc 

bôn ba, tuy có tổ nghiệp cũng khó bảo toàn, nhưng sau ba mươi tuổi lại dần dần bộc lộ tài 

năng, trở thành doanh nhân thành đạt, nếu có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung, tạo 

thành [Tham Hỏa cách] hoặc [Tham Linh cách], sẽ mang tính đầu cơ mạnh, thường 

thường từ thị trường cổ phiếu và hàng hóa phát sinh thu lợi, nhưng nếu vận trình không 

cát, sẽ bị thất bại sạch sẽ, người mang cách này cần lưu ý. 

 

Nếu Tham Vũ mà lại xuất hiện Hỏa Tinh hoặc kiềm tinh (Ấn tinh) đồng cung, thì 

thích hợp quân lữ, nhất định có thể mạo hiểm mà lập công nơi biên thùy, trở thành 

rường cột của quốc gia - nắm quyền lớn, nếu không hội Hỏa Linh thì thiếu sát khí, khó có 

trở thành đại tướng uy chấn biên cương. Nhược mà gặp kỵ sát tinh, thì phú quý không 

bền thân thể tổn thương, giảm thọ. 
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Nữ mệnh Vũ Tham, thần kinh chất, keo kiệt, phóng khoáng có mục đích, dễ mang 

tiếng tính toán chi li, yêu thích tự do, cầu tiến, không cúi đầu trước người khác, nhất định 

phải thành công cho thiên hạ xem, nữ mệnh thương yêu chồng nhưng muộn hôn. 

 

Kiêng kỵ nhất là có Kình Đà bay tới, cảm tình nhất định không thuận lợi, làm nhân 

viên kĩ thuật bình thường hay công ty nhỏ, tiểu thương, thành tựu khá thấp.  

 

Có Long Trì, Thiên Diêu đồng cung, thì nặng tính đào hoa, dễ có sóng gió tình cảm. 

 

16. Nhật Nguyệt giáp mệnh cách  

 

(Đồ hình 35) 

Thái Dương làm chủ cung Quan Lộc, Thái Âm làm chủ cung Tài Bạch, nếu hai sao 

miếu vượng mà bay tới kẹp mệnh, chủ phú quý song hành, dễ được quan trên đề bạt mà 

thành công, tài quan song mĩ, như đồ hình thứ 35 là một ví dụ, nếu người lập mệnh ở 

cung Sửu, Vũ Tham đồng cung, Nhật ở Dần, Nguyệt ở Tý, hai sao đều vượng mà kẹp 

mệnh, cũng là Nhật Nguyệt giáp mệnh cách, chủ một đời tài vận sung túc, trở thành một 

công lớn hùng cứ một phương. (Cùng Vũ Tham đồng hành cách mà luận). 

 

Thiên Phủ tọa mệnh vốn đã có ý giàu có, loại giàu này vốn thường là do kế thừa 

mà có, một số ít do chính mình hậu thiên nỗ lực có được, vì Thiên Phủ chủ bảo thủ, thiếu 

lực khai sáng, thành ra hậu thiên vì nỗ lực mà có được tài phú, phần lớn là tiết kiệm rồi 

lại tiết kiệm nữa, mà không phải do đầu tư làm sự nghiệp kiếm được, cộng thêm đặc tính 
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tự cao tự đại của Phủ, thật sự không thích hợp với việc tính toán chi li của thương 

trường, nếu tự doanh cũng phải làm nghề thanh cao hoặc người đặc biệt trong thương 

trường để người khác cầu cạnh, tỉ như luật sư, cố vấn kinh tế hoặc kế toán cao cấp chẳng 

hạn. 

 

17. Anh tinh nhập miếu cách  

 

(Đồ hình 36) 

Cung mệnh có Phá Quân cư Tý, Ngọ nhập miếu vượng, lại không có sát tinh xung 

phá; người mang mệnh cách này: thích sáng tạo, thích với sự vật mới mẻ, với bất cứ sự 

tình gì đều ôm thái độ hoài nghi, lấy mọi việc mắt thấy tai nghe làm thực tế, chú trọng sự 

việc hữu hình, gan lớn, thích đầu tư mạo hiểm, thường xuyên biến hóa cải biên, có thể 

làm nhà cải cách, thành công cùng thất bại diễn ra trong nháy mắt; cho nên với người 

mang cách cục này thì ”Biến động” là từ để miêu tả chính xác nhất. 

 

Người nắm cách này xuất ngoại phát triển, cùng yếu tố hải ngoại rất có quan hệ, 

như phát sinh quan hệ thương nghiệp với nước ngoài hoặc thường xuyên xuất ngoại, cho 

nên yếu tố ngoại ngữ là quan trọng nhất cần sớm học tốt.  

 

Nếu thêm sát tinh, làm người trọng cơ mưu, âm hiểm, thích đánh bạc, ích kỷ trọng 

lợi, đời làm nhiều việc trái pháp luật, bôn ba lao lực.  
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Người năm sinh Giáp, Đinh, Kỷ, Quý thì phúc dày, năm sinh Bính Mậu thì không 

cát. Người mang mệnh cách này thì khá linh hoạt, văn võ đều thích hợp. 

 

18. Thất Sát triều đẩu cách  

 

(Đồ hình 37) 

Mệnh tọa Thất Sát ở Tý, Ngọ, Dần, Thân, lại hội cát tinh, tất không phải kẻ đầu 

đường xó chợ, khi thì kiệm lời, lúc lại thao thao bất tuyệt, thường có cảm giác cô độc, 

trọng lý trí vật chất coi thường tinh thần hư ảo, thiếu niên gặp nhiều gian truân, trong 

đời hoàn cảnh làm việc gặp nhiều biến hóa lớn, vốn có lòng kiên cường nghị lực hơn 

người, không sợ vất vả cực nhọc, thường qua thất bại trùng điệp mà thành công lập 

nghiệp, sự nghiệp thường tự sáng lập cơ nghiệp, vất vả cực nhọc sáng tạo độc đáo, thành 

tựu huy hoàng. 

 

Người có Xương Khúc gia hội, bất kể làm chính trị, theo quân sự, hoặc nhậm chức 

đều là chủ quản, theo buôn bán cũng làm chủ, danh tiếng tốt, làm người ngay thẳng, đối 

nhân xử thế có nguyên tắc, niềm tin làm việc là ”Thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực” 

(thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng) mà không quen làm theo kế hoạch, thích hợp tham 

gia việc kĩ thuật hoặc trọng tân tổ hợp công tác. 

 

Tả Hữu, Xương Khúc hội hợp thì quyền danh đều tốt. 
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Tối kỵ cùng đồng cung với 2 sao Kình Dương và Linh Tinh, trong một đời thời có 

những việc quan tụng, vận trình thăng trầm biến hóa lớn, nếu như hành vận không tốt, 

càng có thể phát sinh những thương tật ở trên thân thể. 

 

Người có nhiều sát tinh gia hội, không thích hợp sáng lập cơ nghiệp, nên ở công ty 

lớn nhậm chức thì hợp hơn, cũng nên cẩn thận tai họa, nếu người hội Xương – Khúc – 

Khôi cùng sát tinh thì chỉ nên làm công chức. 

 

Cách này không hợp với nữ mệnh, chủ hôn nhân muộn hoặc cô độc, dũng mãnh, 

lúc sinh đẻ không thuận lợi, nếu làm nghề phụ nữ có thể một mình đảm đương một 

phương diện, nhưng tình cảm sinh hoạt thường bất lợi, thiếu cá tính ôn hòa cùng ý 

nguyện hòa điệu, phải tự mình cảnh giác mà cải tiến bản thân. 

 

19. Mã đầu đới tiễn cách  

 

(Đồ hình 38) 

Phàm người có Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân, hoặc Đồng Âm tọa mệnh tại Ngọ, 

lại ngộ Kình Đà, Linh Hỏa là thành cách, trọn đời nhiều công tác ở bên ngoài hoặc sáng 

lập sự nghiệp, thường xuyên có cơ hội xuất ngoại, khi tuổi nhỏ nhiều chuyện hung hiểm, 

khi lớn thường gặp thương tật trên thân thể, công việc trải qua khó khăn lúc khởi đầu, 

chỉ có điều cuối cùng cũng có thể áo gấm vinh quy. 
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Người có cách này, bạn bè nhiều, hay đi ra ngoài, nhưng lại lơ là gia đình, ở 

phương diện tình cảm này có khuyết điểm, gây nên sự kháng nghị của vợ, nhưng bản 

thân cũng không thèm để ý. Có niềm đam mê với máy móc thiết bị, hơn nữa lại có khả 

năng cải tổ cách tân đến nơi đến chốn, cho nên cũng thích hợp tham gia công tác kĩ thuật. 

Vài việc khác như: ngoại vụ, thúc đẩy mua bán cũng rất tốt. 

 

Nữ mệnh thì không lành, cảm tình dễ chịu nhiều đả kích, cuộc sống vợ chồng có 

khuyết điểm, dễ cô độc, nhưng nếu bản thân có sự nghiệp thì lại tốt. Cách này người năm 

sinh Bính là tốt nhất, người năm sinh Đinh thì nhiều thị phi, tiền tài không thuận. 

 

Cách này là người có năng lực khai sáng, không thích hợp đảm nhiệm gìn giữ cái 

đã có, như công việc quản lý nội bộ chẳng hạn. 

 

20. Tam Kỳ gia hội cách 

 

(Đồ hình 39) 

Tam Kỳ là: Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền do can năm sinh tạo ra nằm ở bốn cung 

Mệnh, Tài, Quan, Di thì hợp cách. Nếu như chỉ có hai Hóa thì bớt cát lực, giả sử Mệnh có 

một sao hóa cát tinh, một sao hóa khác gia hội (vẫn đang xét trường hợp 2 Hóa hội 

mệnh), thì lại tốt. Ở tọa cung không có hóa cát tinh, đại hạn không có sự phối hợp, cũng 

là nghèo túng sống qua ngày; Hóa Lộc chủ tiền, Hóa Quyền chủ quyền, Hóa Khoa chủ 

thanh danh, nên là tọa Hóa Lộc mà Hóa Quyền hội chiếu thì tốt, có lộc thực sự, còn những 

trường hợp khác thì chỉ danh tiếng mà thôi. 
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Người cách này cho dù cung mệnh không lành, cũng có năng lực gặp dữ hóa lành, 

rất dễ trở thành người được cả danh lẫn lợi. 

 

Cách này đẹp nhất là mệnh tọa Hóa Khoa, quan lộc Hóa Quyền, tài bạch Hóa Lộc, 

bởi vì các cát hóa rơi vào đúng cung vị. 

Giả sử mệnh đóng ở Tý can cung là Bính, có Liêm Trinh tự Hóa Kỵ, nhưng thiên 

can năm sinh lại khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, chúng lại tác dụng lẫn nhau, khiến cho mệnh 

tạo đi qua hành vận bất lợi. 

 

21. Hùng tú triều viên cách  

 

(Đồ hình 40) 

Liêm Trinh tọa mệnh ở cung Thân là hợp cách này, làm người cá tính mạnh mẽ, 

tính khí lớn, thông minh lanh lợi, tự bản thân đặt ra yêu cầu cao, thường tự lấy tiêu 

chuẩn bản thân mà đánh giá người khác, không ngại ngần chỉ ra chỗ sai hoặc trách mắng 

bất kể đối phương là cha mẹ hay bậc trưởng bối, thẳng tính không để ý hậu quả (khẩu ác 

tâm thiện), hội Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, hội Lộc Tồn thì có phú quý; không hội kỵ sát 

tinh, là người phú quý tích thiện; người năm sinh Giáp, Mậu, Canh tốt nhất, năm sinh 

Đinh, Kỷ tốt thứ hai. 

 

Người mang cách này đều lấy yêu ghét của bản thân làm tiêu chuẩn hành sự, cho 

dù phạm pháp cũng không hối tiếc, nên nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ thì dễ bị pháp luật hỏi 
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thăm, không thể không đề phòng, nếu còn nhỏ thì nên hướng cho theo học các ngành liên 

quan đến pháp luật, hoặc làm việc liên quan đến luật pháp, thì sau này sự nghiệp có trợ 

giúp rất lớn làm phát huy sở trường. 

 

Nữ mệnh năm sinh Giáp, Ất, Canh, Quý thì thanh bạch, vượng phu ích tử, hội cát 

tinh thì cảm tình bình ổn, hội Hóa Kỵ thì có thị phi cãi cọ; khi Liêm Trinh Hóa Kỵ thì cần 

phải chú ý việc quan tụng. 

 

Hội Đà La, Hỏa Tinh thì dễ bị tai nạn máu mủ, khó khám không ra bệnh; suy nghĩ 

tầm nhìn thiển cận, nhưng có thể đột phá mấu chốt tâm lý, lại rất có hy vọng.  

 

22. Lộc hợp uyên ương cách 

Lộc Tồn và Hóa Lộc cùng hội ở cung Mệnh hoặc Tài bạch là hợp cách, Lộc Tồn là 

minh lộc, Hóa Lộc là ám lộc, minh lộc ám lộc chỉ ra tài lộc thu vào, có ý tứ tài vận thịnh 

vượng, thích hợp phát triển ở giới thương nhân, có thành tựu, tài phú không nhỏ nhưng 

không quý, nhưng nếu hành vận không lành thì cũng bị tan hoang, không nên ỷ vào tiền 

tài mà kiêu, thích hợp tham gia công tác xã hội. 

 

23. Song lộc triều viên cách 

Lộc Tồn và Hóa Lộc, một thủ Mệnh, một thủ Tài là cách này, tiền tài sung túc tiến 

vào, đại phú là không thể ngờ, nếu hai sao ở tam phương cung mệnh, thì cát lực giảm đi, 

nhưng cũng là cách cục giàu có, bất quá tuổi trẻ cần tằn tiện để khai sáng sự nghiệp, 

trung niên mới có thể từng bước trở thành phú ông, nếu xa xỉ chơi bời, dùng tiền để đối 

nhân xử thế, gặp vận hạn không lành, dễ bị trắng tay, cách này không thích hợp công việc 

mang tính đầu cơ. 

 

24. Lộc Mã giao trì cách 

Lộc Tồn, Hóa Lộc thủ Mệnh hoặc Tài Bạch mà có Thiên Mã ở đối cung chiếu về, là 

cách này. Biểu thị người này có duyên kì ngộ với mậu dịch quốc tế hoặc xí nghiệp xuyên 

quốc gia, hơn nữa lại có quý nhân ở ngoại quốc giúp đỡ, nếu Thiên Mã từ tam phương 

hội vào cũng hợp cách, nhưng lực tác động thì từ cung Thiên Di bay vào là mạnh nhất, 

không hợp gặp kỵ sát xung tới, nhất xung tức phá.  
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25. Tả Hữu đồng cung cách 

Tả Phụ Hữu Bật đồng cung thủ cung Thân tại Sửu Mùi là hợp cách này, nếu Phụ 

Bật tới kẹp mệnh thì cát lực thua xa. Người mang cách này, từ lúc học hành đã có thanh 

danh, văn tài không tệ, cũng vì vậy mà gặt hái thành công. Là người thông minh, phản 

ứng linh hoạt, nếu có sát tinh hội chiếu, danh tiếng nhỏ hay to, phải xem tổ hợp sát tinh 

hội cùng chủ tinh mà luận. 

 

26. Tọa quý hướng quý cách 

Thiên Khôi, Thiên Việt là hai quý nhân, một ở Mệnh, một ở Di là hợp cách này, 

trọn đời được nhiều trưởng bối đề bạt chiếu cố; lúc nguy nan, cũng thường có quý nhân 

tương trợ; sự nghiệp cũng thường có trợ lực ngoài ý muốn, hoặc được báo trước nguy 

nạn mà tránh, ví dụ: được người khác tặng cho hoặc ban thưởng chương biểu vinh sủng, 

vậy từ trung niên về sau liền biến thành người muốn bao chê cho người khác.  

 

Nam mệnh tọa Thiên Việt, nữ mệnh tọa Thiên Khôi, phải chú ý tới điều kiện người 

khác giới trợ giúp, để tránh gia đình bất hòa, chưa kết hôn thì không sao, nếu đối phương 

đã có gia đình thì nên kiêng Kỵ. 

 

27. Văn quế văn hoa cách 

Xương Khúc đồng cung thủ mệnh tại Sửu Mùi, là cách này, hoặc từ tam phương, 

Thiên Di nhập vào cũng được. Người cách này, thông minh hiếu học, thích tân trang, từ 

nhỏ đã có thể triển lộ tài hoa, thích hợp văn học, phương diện nghệ thuật phát triển, đêm 

lại danh tiếng, bất quá chưa chắc đã có được học vị cao. Từng thấy ngôi sao ca tử hí Kịch 

Dương Lệ Hoa tiểu thư là cách này. 

 

Nhưng không thể có Kỵ tinh hội nhập, sợ rằng có văn thư thị phi, cho nên người 

sinh năm Tân năm Kỷ thì bất lợi, lúc nhỏ có nỗi khổ thất học hoặc con đường học vấn vất 

vả, lúc trưởng thành thì cần đề phòng những mối bất hòa trong việc ký kết đồng, ngân 

phiếu, giấy nợ, giấy cho thuê mướn. 

 

28. Mệnh vô chính diệu cách 

Cung mệnh không có chính tinh thủ mệnh, muốn xem phải mượn chính tinh ở 

cung Thiên Di và cung phụ mẫu để luận. Đại đa số là lục thân duyên phận bạc hoặc vô lực 
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tương trợ, hoặc từ nhỏ người khác nuôi lớn, hoặc tuổi nhỏ rời quê hương, khi trưởng 

thành thì lại không lo ngại, nhất là cung mệnh cùng cung phụ mẫu đều vô chính diệu, thì 

phi thường linh nghiệm. 

 

Mệnh vô chính diệu không phải là xấu, vì vô chủ nên các sao ở cung Phụ Mẫu, 

Huynh Đệ, Phúc Đức tùy tốt xấu mà ảnh hưởng rất lớn, chỉ là tuổi nhỏ có khá nhiều việc 

xảy ra mà thôi, khi lớn lên thường có nhiều thành tựu khác thường. 

 

Nhất là người có mệnh ở Thân, đối cung Cự Môn ở Dần, Thái Dương hội chiếu, sát 

tinh ở Mùi hiệp vào. Cho dù cung Mệnh vô chính diệu cũng không sao, bởi vì Thái Dương 

chiếu mệnh, rất là may mắn, đời này với yếu tố nước ngoài có duyên, nên sớm học giỏi 

ngoại ngữ. 

 

 

Trên đây là các loại cách cục thường gặp, chúng chỉ đại biểu cho một mệnh cách là 

cao hay thấp mà thôi, cũng không nói lên được rằng tồn tại một loại cách cục tốt số nào 

đó mà tài quan song mĩ, phải xét theo vận phối hợp mới có thể chỉ ra được, cho nên nhìn 

mệnh cách tốt, không nên quá đắc ý, nếu hành vận không phù trợ thì vẫn không thể phát 

triển. Nhưng mệnh cách vẫn cho chúng ta một cái nhìn khái quát về đặc tính của mệnh 

bàn, như vừa nhìn thấy [Mã đầu đới tiễn] biết ngay là cá tính rất mạnh vậy, thích sửa 

chữa máy móc cơ khí, từ các đặc tính ở bên ngoài, phối hợp với vận thế, ta có thể luận 

được cát hung cụ thể hơn, bằng không như thuyền nhỏ ra biển lớn, không có manh mối, 

biết đâu là [định hướng]? Cách cục có thể giúp người xêm đại khái định hướng được. 

 

Còn nữa, cần hiểu rằng nam nữ mệnh có sự khác biệt, có một vài cách cục mà nếu 

nam mệnh thì cát lợi, nhưng với nữ thì lại không tốt, như [quần thần khánh hội] cách 

chẳng hạn, nếu như nam mệnh sẽ có rất nhiều hảo bằng hữu, thế nhưng bất lợi nữ mệnh, 

vì rằng nhiều bạn bè, bao gồm cả bạn nam, vì vậy giao du phức tạp, phạm vi lại rộng, 

hạng người nào cũng có, khiến người ta có cảm giác nữ nhân phong trần, nếu không cẩn 

thận còn có thể gây thị phi, cho nên cách này với nữ nhân bất lợi. Ngoài ra còn có nhiều 

mệnh cục khác tình huống tương tự, cốt là để nói nam nữ có sự khác biệt rất lớn. 
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Còn muốn luận đoán ”Vận”, ta cần khảo sát biến động của Tứ Hóa, đó là thên chốt 

tinh hoa của Đẩu Số, nếu không hiểu cách dùng của Tứ Hóa, thì chỉ có thể là ”Toán mệnh” 

mà không có khả năng ”Thôi vận”, muốn nắm được động thái biến hóa của vận mạng, 

không thể coi thường tác dụng của Tứ Hóa. 
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CHƯƠNG 12: QUAN HỆ GIỮA THIÊN CAN VÀ TỨ HÓA TINH 

 

Mười Thiên Can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, trong môn 

Tử Vi Đẩu Số đại biểu cho mối quan hệ của không gian, ở đây thì cái gọi là Không Gian, 

mang ý nghĩa: 

 Không gian sinh tồn. 

 Không gian hoạt động. 

 Phạm vi hoạt động. 

 Hoàn cảnh trong các thời gian khác nhau. 

 Tâm cảnh (cõi lòng). 

 Tưởng pháp (Lối suy nghĩ). 

 

Nói về con người, trong một thời gian ngắn nào đó, nắm lấy một không gian riêng 

biệt, tức là, người đang sống thì chiếm giữ một khoảng không gian nhất định; trong 

khoảng thời gian này, tâm cảnh và lối suy nghĩ sẽ chi phối những hoạt động của người 

đó, để mà: kết giao hẹn hò, đi kiếm tiền, mua nhà, hôn thú phối ngẫu, dưỡng dục con cái, 

phụng dưỡng tôn trưởng, tùy thời mà chú ý sức khỏe, bảo dưỡng xe cộ. Những hoạt động 

này cấu thành một loại không gian khác của sinh hoạt cuộc sống, bởi vì sự tồn tại của 

những không gian này, hoàn cảnh sinh tồn mới có thể muôn màu muôn vẻ, phong phú 

đầy ý nghĩa. Mọi người làm việc đều tuân theo cái trình tự mà thi hành:  

Suy nghĩ – Thực hiện – Kết quả - Thu liễm (Thu dọn).  

Tử Vi Đẩu Số sử dụng sự đối ứng:  

Hóa Lộc – Hóa Quyền – Hóa Khoa – Hóa Kỵ. 

 

Thế nhưng, mọi người trong lúc tham gia một hoạt động nào đó, đều là tuân theo 

cái thứ tự: Suy nghĩ – Thực hiện – Kết quả - Thu dọn (tương tự lý thuyết quản lý học 

PDOA), suy nghĩ, đêm ý tưởng trở thành hành động, lấy được thành quả, sau cùng là 

hưởng thụ thành quả. Ví dụ: Việc mua nhà, đầu tiên, sẽ phải nghĩ đến việc mua nhà, các 

loại yếu tố về bố cục của căn nhà, môi trường xung quanh, giá cả,… đều sẽ ở trong tư 

tưởng mà cùng được cân nhắc, sau một phên suy nghĩ sâu xa và so sánh các khả năng có 

thể xảy ra, sẽ đưa ra quyết định mua một căn nhà, đặt cọc, trả tiền, sau đó dọn vào ở, 

hưởng thụ niềm vui. 
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Trong Tử Vi Đẩu Số, dùng 4 cái trình tự Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ, 

để mà đại biểu hàm nghĩa như sau: 

- Hóa Lộc – nguyên nhân, tư tưởng. 

- Hóa Quyền – hành động, chấp hành, ước thúc, quản chế. 

- Hóa Khoa – công thành danh toại thu hoạch 

- Hóa Kỵ - hưởng thụ, tiềm tàng, thu liễm. 

 

Tất cả quá trình này tựa hồ mỗi một cung nhân sự đều tồn tại, cho nên mỗi một 

cung đều có Thiên Can để diễn sinh Tứ Hóa, biểu thị thứ tự của quá trình 4 giai đoạn ấy. 

Tứ hóa có ảnh hưởng xâu chuỗi các cung vị cùng loại mà không cùng khoảng thời gian, và 

liên kết với các cung vị không cùng loại, biểu thị hệ thống mắt xích Nguyên nhân - Kết 

quả qua lại một cách chặt chẽ.  

 

Mỗi một hành vi mà cung nhân sự sẽ kéo dài về sau, 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 

năm, 20 năm,… Thế nhưng, có những tư tưởng lại như phù dung sớm nở tối tàn, căn bản 

là do chưa biến thành hành động. Do đó Tứ Hóa có tác dụng sự xâu chuỗi các Không gian, 

giai đoạn khác nhau, nếu như gặp đại hạn dịch chuyển, liền do Can cung của Đại Hạn 

khác đi mà diễn sinh Tứ Hóa, lấy biểu hiện về mặt tâm tính có sự cải biến. Cái việc diễn 

sinh Tứ Hóa theo Can cung của Đại Hạn kế tiếp và cái việc diễn sinh Tứ Hóa của Can cung 

Đại hạn hiện hành, có tính liên tục, biểu thị ra tư tưởng hoặc hành động, sẽ kéo dài. Giả 

sử nó là không liên tục, đó là dấu hiệu cho rằng, ắt sẽ thấy có sự giữa đường đứt gánh 

hoặc mất hứng thú. 

 

Ví dụ như mệnh tạo có Can cung Đại Hạn là Ất, thì Tứ Hóa của nó như sau: Thiên 

Cơ Hóa Lộc, Thiên Lương hóa Quyền, Tử Vi hóa Khoa, Thái Âm Hóa Kỵ. Đi sang Đại Hạn 

tiếp theo có Can là Bính, thì Tứ Hóa như sau: Thiên Đồng Hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Quyền, 

Văn Xương hóa Khoa, Liêm Trinh Hóa Kỵ. Do đó, nếu là người cách cục [Cơ Nguyệt Đồng 

Lương], gặp 2 Đại Hạn này, Hóa Lộc, Hóa Quyền ở tam phương của Mệnh gốc hoặc chiếu 

tam phương, cho nên nếu thi thố công danh, mưu chức gây dựng sự nghiệp, đều có thể 

trôi chảy như ý. 

 

Mọi người có thể quan sát từ 10 Thiên Can Tứ Hóa trong ngoài xuất ra, tổ hợp 

cách cục của các sao ở tam phương tứ chính với thập can Tứ Hóa có quan hệ rất lớn. Vì 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

136 | P a g e  
 

sao lại nói cái người [Cơ Nguyệt Đồng Lương cách] làm việc có kế hoạch, có trình tự, hơn 

nữa còn là cách cục từng bước từng bước hướng tới thành công? Bởi vì 3 Thiên can liên 

tục là Ất, Bính, Đinh diễn sinh Tứ Hóa đều nếu không phải là ở tam phương của cách Cơ 

Nguyệt Đồng Lương thì cũng là tới chiếu vào tam phương. 

 

Từ chỗ Tứ Hóa của Can cung Đại hạn gốc phi Hóa phát động Tứ Hóa của Đại hạn 

ngay trước đó mà có hay không tính liên tục? Có thể dùng để xem xét mệnh tạo thuộc 

loại mệnh cách bạo phát bạo tàn hay từ từ mà tiến dần đến thành công. 

 

Người mang cách Vũ Tham thì thường giàu có sau một đêm, số phận bạo phát bạo 

tàn, bởi vì can Kỷ khiến cho Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền cùng đóng ở Mệnh 

– Quan hoặc hội hợp trục Mệnh – Di, cho nên sẽ phát đạt nhanh, nhưng qua Đại Hạn tiếp 

theo, thì sự tình sẽ là:  

Can Mậu – Tham Lang Hóa Lộc. 

Can Canh – Vũ Khúc Hóa Quyền. 

Lúc này chỉ có Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền nhập mà thôi, biểu thị không có lý tưởng, 

không có cách thay đổi hành động; hoặc chẳng màng thế sự, làm càn một phen, không có 

kế hoạch: Tuy rằng đối với Vũ Khúc Tham Lang, cũng có ảnh hưởng, nhưng không có Hóa 

Khoa nhập tam phương của cách Vũ Tham cho nên đây là hiện tượng bạo phát bạo tàn. 

 

Từ hình thái tổ hợp các sao mà hóa thành Tứ Hóa theo Can cung, kết hợp với cách 

cục của Mệnh cách, chúng ta cũng có thể thấy được chủ nhân mệnh bàn là mẫu người 

thuộc dạng bạo phát bạo tàn hay từ từ tiến tới thành công. 

 

Về phần dựa vào đâu để phát đạt? Hoặc vì cái gì mà thất bại, thì cần xem xét [Hóa 

tinh] là cái sao nào đã hóa? Mỗi một sao, đại biểu cho một loại ý tượng (hình ảnh), mà nó 

nằm ở các cung nhân sự khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: Liêm Trinh Hóa Lộc 

mà độc tọa tại cung Quan Lộc, bởi vì Liêm Trinh thuộc Đinh hỏa, là điện năng, về vật 

phẩm mà nói là đồ dùng điện khí, như ti vi, máy giặt, nồi cơm điện, các loại máy móc, cho 

nên thích hợp làm các công việc liên quan đến ngành điện, bên cạnh đó tham khảo các 

phụ tinh đồng cung, sẽ có thể đưa ra kết luận tinh tế về hạng mục nghề nghiệp. 
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Cho nên, thập can tứ hóa nhất định phải tùy thuộc vào cung nhân sự khác nhau để 

mà thay đổi sự giải thích, sau đó lại phải xem xét cả Chính tinh đồng cung, các trạng thái 

tổ hợp của trợ tinh, sát tinh, chú ý từng chi tiết mà giải thích tỉ mỉ chính xác. Bởi vậy, việc 

tham khảo ý tượng (hình ảnh) mà các tinh tú đại biểu của thập can Tứ Hóa thì cần phải 

hiểu rõ trong lòng, mới có thể ứng dụng linh hoạt. (Về ý nghĩa của thập thiên can hóa diệu 

mời tham khảo chương 25: Giải thích sự vận dụng linh hoạt Tứ Hóa phi tinh). 

 

Kết cấu suy luận của Tử Vi Đẩu Số 
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CHƯƠNG 13: TỨ HÓA NHẬP MÔN 

 

Cái gọi là Tứ Hóa tinh tức là chỉ 4 ngôi Hóa tinh gồm Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa 

Quyền, Hóa Kỵ. Thời xưa lấy nông nghiệp dựng nước, nông nghiệp là cái gốc của quốc gia 

mà nếu không thuận theo bốn mùa để làm thì sẽ khiến cho cây nông nghiệp bị thu hoạch 

kém. Ít thì trong gia đình bị đói kém, cuộc sống phát sinh vấn đề, lan rộng ra thì dân 

chúng lầm than, dân đói bỏ xứ chạy trốn, khắp nơi hỗn loạn, vì vậy mà quốc gia rối loạn 

bất an, thậm chí dẫn tới diệt vong. Bởi vậy, quá trình mệnh vận của con người, không 

nghe theo sự biến đổi của đời sống bốn mùa, chờ cơ hội mà làm, nỗ lực canh tác, cũng sẽ 

như tương tự như sự sinh trưởng của cây nông nghiệp. Khi học mà không thực hành, khi 

phấn đấu mà không thực hiện, chỉ muốn an nhàn qua ngày, cho đến già chẳng làm nên 

tích sự gì, tất nhiên thành kẻ đầu đường xó chợ, mỗi ngày vì ba bữa ăn mà ủ mưu, sao có 

thể nuôi dưỡng tuổi đời!? 

 

Thánh nhân quan sát đời sống cùng thời vụ canh tác bốn mùa, cảm nhận được 

nhân sinh cùng chuyện đồng áng canh tác kỳ thực có chỗ giống nhau. Lúc bé phải dành 

những đứa rẻ sự dạy dỗ thích hợp, đào tạo cho nó những đạo đức cùng kiến thức đối 

nhân xử thế cần thiết cho sau này. Khi trưởng thành có thể dựa vào các kỹ năng sở học 

hoặc phát triển phấn đấu, trải qua những nỗ lực thời thanh niên, gây dựng nền móng sự 

nghiệp, gia đình con cái đều đã được củng cố, sức khỏe trí lực sút giảm thì phải dựa vào 

kế sách lúc còn trẻ làm nền móng cơ sở, tạo điều kiện cần thiết cho gia đình, đến cuối đời 

thì có thể an dưỡng tuổi già mà không sợ cuộc sống thiếu thốn. 

 

Quay lại chúng ta xem trong sinh hoạt hàng ngày hoặc trong công việc gặp phải 

một ít chuyện đã trải qua như thể nào? Chúng ta làm một chuyện nào đó, lúc mới bắt đầu 

là chỉ có ý tưởng sơ khai, khi tương đối hoàn chỉnh khái quái và chi tiết thì sẽ tiến hành, 

đêm ý tưởng biến thành hành động, trải qua một phen cố gắng hoặc lăn lộn đạt được một 

ít thành quả. Những thành quả này sẽ được đêm ra so sánh với những mục tiêu dự kiến, 

nếu chưa đạt tới thì sẽ sửa đổi hành động, đến khi đạt mục tiêu dự trù mới ngưng, liền 

kết thúc hành động và nắm giữ kết quả sau cùng, dĩ nhiên kết quả này có thể thuận lợi 

hoặc không may. 
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Tứ Hoá và phương vị Ngũ Hành 

 

Vòng đời của một sản phẩm cũng giống như vậy, có thời kỳ gia nhập thị trường, 

thời kỳ phổ biến, thời kỳ hoàn thiện, đến thời kỳ cuối cùng suy thoái rút lui khỏi chu kỳ 

thị trường.  

 

Rộng hơn nữa, một quốc gia cũng có thời kỳ mới sáng lập, mở mang bờ cõi, tràn 

đầy sức sống lúc khai quốc, sau khi dựng nước, tiến vào chính trị ổn định, kinh tế tăng 

trưởng, dân sinh đầy đủ sung túc, thành thời kỳ dân giàu nước mạnh; lại trải qua mấy 

thời kỳ hoàn thiện giữ gìn ổn định, đến cuối cùng bởi vì thời đại mới an nhàn thích 

hưởng thái bình, thiếu sót rèn luyện, quen với an nhàn, mất đi sự hăng hái mở mang bờ 

cõi vừa mất đi sự sáng suốt gìn giữ thái bình, dần dần bước vào thời kỳ suy thoái đổ nát, 

cuối cùng diệt vong, nhìn đất nước 5 ngàn năm lịch sử, các triều đại thay đổi, không phải 

như vậy sao? 

 

Cho nên thông qua quan sát quá trình suy thịnh hưng vong của một sự việc, một 

sản phẩm, một người, một gia tộc, một công ty, thậm chí một quốc gia, thì chúng cùng với 

cây nông nghiệp bốn mùa sinh trưởng không hẹn mà hợp, liền đêm một chút suy nghĩ 

Trung 
ương 
thổ

Quyền

Lộc

Kị

KhoaPhương 

Đông 

mộc 

Phương 

Nam hoả 

Phương 
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Phương 
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này áp dụng vào môn lý học số mệnh Tử Vi Đẩu Số. Rốt cuộc thì quá trình sinh trưởng 

của cây nông nghiệp là gì? Chính là “cày bừa mùa xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch mùa 

thu, cất giấu mùa đông”, người xưa đã đêm quá trình này tiến hành suy rộng thêm, sau 

đó tiếp tục suy đoán trên cái lý nhân mệnh trong Đẩu Số mà làm ra “Tứ Hóa”, ẩn dụ quá 

trình lành dữ họa phúc trong cuộc sống cùng những bước ngoặt hưng suy của vận trình 

đời người. 

 

Cho nên, Tứ Hóa chính là được người trước sáng tạo ra Tử Vi Đẩu Số dùng để đại 

biểu danh từ “Cày bừa mùa xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch mùa thu, cất giấu mùa đông”. 

Căn cứ những ghi chép trong “Tử Vi Đẩu Số toàn thư”: Hóa Lộc thuộc Kim, Hóa Quyền 

thuộc Hỏa, Hóa Khoa thuộc Mộc, Hóa Kỵ thuộc Thủy, phần lớn các sách trên thị trường 

đều định nghĩa thuộc tính thuộc tính ngũ hành của chúng là như vậy, những thứ định 

nghĩa này là sai lầm (không biết là tác giả của “Tử Vi Đẩu Số toàn thư” có cố ý viết sai hay 

không). Nếu như không làm rõ ràng được định nghĩa của chúng, thì cũng không có cách 

nào xác lập ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau giữa Tứ Hóa, đương nhiên sẽ thêo đó mà 

không có cách nào để giải thích hiệu ứng lành dữ hoặc mức độ cát hung mạnh yếu sau 

khi Tứ Hóa tương tác với nhau.  

 

Định nghĩa thuộc tính Ngũ Hành của Tứ Hóa Phi tinh Tử Vi Đẩu số và trong sách 

“Tử Vi Đẩu Số toàn thư” là có sự khác nhau, vì nó đêm Tứ Hóa cùng sự canh tác bốn mùa 

tạo thành một cặp quan hệ đối ứng: 

 

Cày bừa mùa xuân ---- Hóa Khoa 

Làm cỏ mùa hè -------- Hóa Quyền 

Thu hoạch mùa thu ---Hóa Lộc 

Cất giấu mùa đông ----Hóa Kỵ 

 

Bây giờ lại xét đến định nghĩa về ngũ hành phương vị của Tứ Hóa trong phái Phi 

tinh Tử Vi Đẩu Số: 

 

Phương đông thuộc Mộc: là bởi vì phương đông cây cỏ tươi tốt, là tượng trưng 

cho sự sinh trưởng giáo hóa, lại là ý tứ của mùa xuân, cho nên lấy “Gió xuân hóa mưa” so 
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sánh với các ân đức của người thầy, vì vậy Hóa Khoa chủ về sự giáo hóa cùng công danh, 

cho nên Hóa Khoa thuộc phương đông Mộc vị. 

 

Phương nam thuộc Hỏa: sức nóng của lửa bức xạ ra tứ phương, ngọn lửa bùng 

lên, có tượng của sự hăng hái tiến về phía trước, phương nam Hỏa vị, vừa là mùa hè, mà 

khi tới mùa hè thì cỏ cây sức sống mạnh mẽ, dâng trào bùng lên, xanh biếc dồi dào, đại 

biểu cho sự thành tựu, nỗ lực phấn vượt lên hàng đầu, hăng hái, cho nên là thuộc tính 

của Hóa Quyền. 

 

Phương tây thuộc Kim: có cái tượng của sự xơ xác tiêu điều, sau khi vạn vật kết 

trái, cành khô lá rụng, liền muốn thu hoạch thành quả, ích dưỡng sinh mạng, cho nên Hóa 

Lộc thuộc phương tây Kim, mùa thu cũng vậy, mùa thu chủ xơ xác tiêu điều, chủ thu 

hoạch, cũng được lợi vậy. 

 

Phương bắc thuộc Thủy: phương bắc là chỗ trời đông giá rét, cỏ cây tàn lụi, chim 

muông cùng tận, hết thảy sinh vật đều tạm ngừng hoạt động, tiến vào kỳ ngủ đông, là cái 

tượng của sự ẩn giấu cất giữ, cho nên Hóa Kỵ thuộc phương bắc Thủy vị, chủ về hình ảnh 

của sự thu liễm, cất giấu, tàn lụi. 

 

Vậy mới nói, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thuộc cát, Hóa Kỵ là bất lợi, nhưng 

mà, có lúc cũng không hẳn là như vậy, thí dụ Hóa Lộc tại Tật Ách cung dễ thụ thương, 

người lớn tuổi dễ có áp huyết cao, nhọt dài,… cho nên giải thích là cát hay hung thì cần 

xem cung đó luận về sự việc gì, tiếp nữa lấy tổ hợp sao của chúng để xem kỹ hơn về ý 

nghĩa cát hung.  

 

Vậy mới nói, cái ý nghĩa phổ biến của Tứ Hóa tinh là:  

Hóa Lộc: nhân duyên, tài lộc, tình duyên, tài nghệ, hưởng thụ.  

Hóa Quyền: thành tựu, quản chế, bá quyền, tự kiêu, cầm quyền, nguyên tắc. 

Hóa Khoa: thiện duyên, giải ách, quý nhân, công danh, quý trọng, tài nghệ. 

Hóa Kỵ: thiếu nợ, đạo nghĩa, hung họa, dính chặt, thay đổi, mất đi, đạt được. 
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Liên quan tới cái ý nghĩa phổ biến của Tứ hóa tinh, lúc vận dụng thì dựa vào cung 

vị chớ đừng lấy ý nghĩa sao tổ hợp trong cung để hiểu, như Hóa Khoa tại Tật Ách, thì phải 

lấy nghĩa của “Tật Ách” để hiểu chứ không thể giải là “Công Danh” được. 

 

Nếu như có hai ngôi Hóa tinh trở lên mà đồng cung, thì mối quan hệ ảnh hưởng 

qua lại giữa chúng có thể tùy theo thuộc tính Ngũ Hành của chúng để lý giải. Nhưng mà 

không thể nói được lành dữ của hai ngôi Hóa tinh đồng cung ấy, bởi vì việc giải thích 

lành dữ của Tứ Hóa là phải tùy theo cung vị cùng sao tổ hợp mà biến hóa, cái quan niệm 

này yêu cầu phải hình thành trước tiên: 

 

- Hóa Lộc cùng Hóa Kỵ đồng cung: bởi vì Hóa Lộc thuộc kim, Hóa Kỵ thuộc thủy, 

kim sinh thủy tăng cường lực lượng Hóa Kỵ, vì vậy, Lộc Kỵ đồng cung là tăng cường lực 

lượng của Hóa Kỵ. 

 

- Hóa Lộc cùng Hóa Quyền đồng cung: Hóa Lộc thuộc kim, Hóa Quyền thuộc 

hỏa, mà hỏa khắc kim, lửa nung kim chảy, cũng có thể đúc kim loại trở thành công cụ kim 

loại hữu dụng, cho nên có thể làm yếu đi hỏa lực, khiến cho năng lượng kim có nơi thuận 

lợi để mà phát huy, nhưng cũng có khả năng quá nóng mà dẫn tới tác dụng tiêu kim, dẫn 

đến Mệnh người có xu hướng tự tin cao hoặc bảo thủ cố chấp. 

 

- Hóa Lộc cùng Hóa Khoa đồng cung: Hóa Lộc thuộc kim, Hóa Khoa thuộc mộc, 

kim khắc mộc, dao búa có thể chặt cây cối, cũng có thể đẽo gọt cây thành đồ vật, cho nên, 

sẽ tăng cường lực lượng Hóa Khoa, dẫn đến Mệnh người có biểu hiện tài văn chương cực 

cao. 

 

- Hóa Quyền cùng Hóa Khoa đồng cung: Hóa Quyền thuộc hỏa, Hóa Khoa thuộc 

mộc, mộc sinh hỏa, thì thế lửa càng vượng, tăng cường lực lượng của Hóa Quyền. 

 

- Hóa Quyền cùng Hóa Kỵ đồng cung: Hóa Quyền thuộc hỏa, Hóa Kỵ thuộc thủy, 

thủy khắc hỏa, vì vậy, lực lượng Hóa Quyền cắt giảm, nhưng lượng nước cũng sẽ bốc hơi, 

bị lửa tổn thương hại, cho nên trở thành chiến cục, Quyền Kỵ đồng cung thì tự mình có 

xung đột. 
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- Hóa Khoa cùng Hóa Kỵ đồng cung: Hóa Khoa thuộc mộc, Hóa Kỵ thuộc thủy, 

thủy sinh mộc, khiến cho cái thế của mộc vượng hơn, mộc chủ học thức, loại tổ hợp này 

có lợi cho nghiên cứu học vấn. 

 

Cho nên, ý nghĩa tầng thứ nhất của Tứ Hóa, chính là đại biểu cho quá trình sinh 

mệnh [sinh ra – phát triển – kết quả - cất giữ] của Người hoặc Việc hoặc Vật. 

 

Dĩ nhiên quá trình sinh mệnh ấy nhất định phải phát sinh ở cung vị liên quan thì 

mới có ý nghĩa, như Tứ Hóa của cung Quan Lộc, nhất định phải rơi vào các cung vị Tứ 

Chính là cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di thì mới tốt. Bởi vì suốt đời chúng ta 

thêo đuổi cái theo cách nói thực tại chính là muốn “Công thành danh toại” mà “Công 

thành” đại biểu chính là sự nghiệp thành công, gia tài bạc triệu, thế còn “Danh toại” đâu? 

Chính là Quyền hoặc Khoa nhập Thiên Di, danh tiếng lẫy lừng. 

 

Nếu như Tứ Hóa của cung Tài Bạch rơi vào các cung vị khác, thì do Tứ Hóa của 

cung Tài Bạch đại biểu cho quá trình sinh mệnh, không nảy sinh từ chính bản thân của 

bạn, cho nên rất rõ ràng là bạn không có cách nào để kiểm soát, vì vậy cũng không cách 

nào để đạt được. 

 

Cho nên quan sát Tứ Hóa tạo các tình huống phân bố trên lá số, thì có thể hiểu 

mối quan hệ của một sự vật nào đó cùng với bạn là chặt chẽ hoặc rời rạc hoặc không có 

liên quan. Về phần giữa bạn và các Hóa của bạn xuất ra rơi vào cung nào có mối quan hệ 

chặt chẽ hay không, có thể dùng Can cung mà nó rơi vào để tái phi Tứ Hóa, xem cái Tứ 

Hóa này rơi vào chỗ nào trong sự phân bố trên lá số để mà phán đoán mức độ của sự 

nương tựa qua lại lẫn nhau, cho nên, ý nghĩa tầng thứ hai của Tứ Hóa có thể dùng để 

quan sát mức độ mà bạn có thể nắm trong tay hoặc mức độ chặt chẽ của mối quan hệ 

giữa bạn với người - sự - vật có liên quan. 

 

Các vị có thể thấy rất kỳ quái, trong cái nghĩa thông dụng của Hóa Kỵ tựa hồ có 

chút mâu thuẫn tồn tại, đúng vậy, về mặt ý nghĩa con chữ là có sự xung đột tồn tại, nhưng 

sự khác nhau của [Hóa xuất] và [Hóa nhập] trong việc phối hợp Tứ Hóa lại có thể cho 

biết cần phải chọn áp dụng loại ý nghĩa nào để giải thích. Cho nên [Hóa nhập], [Hóa xuất] 
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chính là quan niệm nhập môn của Tứ Hóa phi tinh, sau này sẽ có một chương chuyên 

biệt để nói rõ về ý nghĩa của [Hóa xuất] và [Hóa nhập]. 

 

Lại phải giải thích về ý nghĩa tầng thứ ba của Tứ Hóa, ý nghĩa của tầng này cùng 

vận đồ có liên quan, cũng chính là mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau của Mệnh bàn Tiên 

thiên cùng Mệnh bàn Vận hạn, lúc này liền phải cân nhắc mối quan hệ của [Hóa xuất] và 

[Hóa nhập]: 

 

Giả như các Hóa của Mệnh gốc nhập vào Đại Hạn, đại biểu Mệnh gốc với Đại Hạn 

có mối quan hệ mật thiết, có xu hướng tiếp diễn hoặc thu hoạch. Giả như Mệnh gốc 

không có các Hóa nhập vào Đại Hạn mà ngược lại là tình huống Hóa xuất thì sẽ đại biểu 

cho mối quan hệ không chặt chẽ giữa Đại Hạn với Mệnh gốc, có xu hướng gián đoạn hoặc 

mất đi.  

 

Cho nên thông qua mối quan hệ của Tứ Hóa giữa Mệnh gốc với Vận hạn, có thể 

đêm mối quan hệ của người - sự - vật theo các thời gian khác nhau mà xâu chuỗi liên kết 

lại một mối, đồng thời quan sát mối quan hệ giữa chúng là sự [Thu liễm] hay sự [Phát 

tán], nếu như là [Hóa nhập] thì chính là sự [Thu liễm], còn [Hóa xuất] hoặc [Tự hóa] thì 

chính là sự [Phát tán]. 

 

Tứ Hóa là then chốt biến hóa của Đẩu Số, là dụng thần của Đẩu Số, không biết vận 

dụng Tứ Hóa sẽ không thể đoán mệnh, cho nên sách Phi tinh Đẩu Số đích khai tông minh 

nghĩa (giảng rõ tôn chỉ của của phái Đẩu Số Phi Tinh) liền nói: 

 

Đẩu Số dựa vào [Thời] để lập Mệnh, đi theo Địa Chi, phân tán vào trong 12 

cung mà lập cực, ứng với thời gian các tinh tú. 

 

Đẩu Số xem trọng [Số] để lập Tượng, áp dụng Thiên can, thúc đẩy Tứ Hóa phi 

cung hóa diệu, bài bố không gian mà gieo tượng. 

 

Đã chỉ ra rất rõ ràng, số mạng chính là từ cái chỗ lôi kéo của Thời Gian và Không 

Gian, mà mối quan hệ giữa Thời Gian và Không Gian là từ sự phối hợp giữa Địa Chi và 

Thiên Can. Vì vậy, không rõ cái tác dụng của Tứ Hóa, thì không thể biết mối quan hệ giữa 
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Thời Gian và Không Gian, càng không có cách nào để biết được vào Thời Gian nào ở 

Không Gian nào sẽ xảy ra sự kiện nào, chỉ có thể hàm hồ sơ lược lấy đặc tính tổ hợp tinh 

tú để giải thích, không cách nào nắm chính xác mối quan hệ của [Sự Kiện - Không Gian 

hoàn cảnh - Thời Gian]. 

 

Cái gọi là [Hóa], chính là sự biến hóa cái khí của các sao vậy, cũng là nói về việc 

đêm chuyển hóa tính chất của các sao thành năng lượng lành dữ tốt xấu, biểu thị vận 

trình thăng trầm của thế gian, cảnh vui buồn hợp tan của nhân sự. Các sao đều có tính 

chất riêng, chia Âm Dương, có Âm Dương mà sinh Ngũ Hành, chính là bản tính của các 

sao, cho nên được gọi là “tinh tính” (tính chất các sao).  

 

Đó là lý do mà tính chất các sao không đơn thuần lấy làm biểu hiện cá tính con 

người, mà sự phối hợp các đặc tính Ngũ Hành cung vị khác nhau còn có sự vận dụng khác 

nhau, thêm nữa nhờ dùng sự biến đổi của Tứ Hóa, thì sinh sôi không ngừng, biến hóa 

muôn hình vạn trạng, dùng để đối ứng với vạn sự vạn vật mới không đến chắp vá. Cho 

nên phải hiểu tính chất các sao, càng phải biết vận dụng sự biến hóa cái khí của chúng, 

mới có thể vận dụng tinh tú mà liệu việc như thần, đó là lý do mà tầng ý nghĩa thứ tư của 

Tứ Hóa chính là ở chỗ chuyển hóa các tính chất các sao thành hình ảnh biểu hiện đối ứng 

với Người - Sự - Vật. 

 

Như phán đoán việc tai nạn xe cộ (không tính tới xê đụng vào nhà), nhất định có 

liên quan tới việc đi ra ngoài, và có liên quan tới xe cộ: 

Mà: Việc đi ra ngoài với [Cung vị] có liên quan. 

Xe cộ với [Tính chất sao] có liên quan. 

Hung họa với [Sự hóa khí] có liên quan. 

 

Cho nên trong khi vận dụng ba yếu tố đó làm một khối, không thể thiên về một 

hạng mục nào, lúc ứng dụng Đẩu Số cũng không phân biệt Phi tinh phái, Tứ Hóa phái, 

Tinh tính phái, Tiểu hạn phái… phân biệt các phái đều là những kẻ chẳng hiểu về Đẩu Số. 

Nếu như là căn cứ vào lý luận trên một phương diện cố chấp nào đó của họ để nghiên 

cứu, cũng sẽ bị nhầm đường lạc lối, lãng phí thời gian cuộc đời. Sách vì độc giả mà xây 

dựng tính chất tổng thể, nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số có tính hệ thống, không làm vật hy sinh 

khi rơi vào vòng xoáy tranh luận của các môn phái. 
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Từ chương 2 đã nói rõ, Tứ Hóa không phải là thứ huyền bí, mà là có sẵn tác dụng 

xâu chuỗi liên kết Thời Gian với Không Gian. Có sự dẫn dắt liên lạc của Tứ hóa, mới biết 

được mối quan hệ của [Nhân] và [Quả]. Đương nhiên việc đoán mệnh là phải tìm ra mối 

quan hệ nhân quả thì mới là bản lãnh cao cường. Không phải là ai cũng có thể hiểu được 

loại quan hệ này, nhưng bản lãnh cơ bản của việc đoán mệnh đều nằm ở 3 yếu tố là Tứ 

Hóa, Tính chất sao, Cung vị (Lập hướng), mà lấy Tứ Hóa làm nghiệm chứng. Tứ hóa ở 

trên Mệnh bàn, theo 1 góc độ nào đó có thể phân ra như sau: 

 

Tứ Hóa theo Can năm sinh  

Tứ Hóa theo Cung mệnh  

Tứ Hóa theo Đại Hạn  

Tứ Hóa theo Lưu niên   

……. (Nếu suy đoán về Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, cũng có thể làm rõ thêm) 

 

Trong đó Tứ Hóa năm sinh chẳng qua là sự gieo tượng mà thôi, vô cát vô hung, nó 

là căn cứ Can năm sinh mà định, thuộc về hiện tượng có trạng thái tĩnh. Nhưng người ta 

từ lúc cất tiếng khóc chào đời, tức có động tĩnh thay đổi luân phiên của vận thế, trong khi 

nhất tĩnh nhất động lưu chuyển, tác dụng tương hỗ, dệt thành các hiện tượng cuộc sống 

con người có lên xuống, thành bại. 

 

Cho nên: 

Tứ Hóa năm sinh tứ hóa rơi vào mười hai cung trong chủ thùy tượng, vô cát vô 

hung, thuộc tĩnh. 

Tứ Hóa năm sinh với tác dụng Tứ Hóa tương hỗ lẫn nhau trên 12 cung, sinh ra 

lành dữ, thuộc động.  

 

Ý nghĩa Tứ Hóa thêo Can năm sinh rơi vào mười hai cung: 
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Ý nghĩa Hóa Lộc thêo Can năm sinh rơi vào mười hai cung 
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Ý nghĩa Hóa Quyền thêo Can năm sinh rơi vào mười hai cung: 
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Ý nghĩa Hóa Khoa thêo Can năm sinh rơi vào mười hai cung: 
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Ý nghĩa Hóa Kỵ thêo Can năm sinh rơi vào mười hai cung: 
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Dưới đây là ý nghĩa ngắn gọn các Hóa tinh năm sinh nhập vào 12 cung, trong đó 

có hiện tượng Song Hóa tinh nhập cung, sự giải thích ý nghĩa của chúng có khác với 

những giải thích thường gặp về tổ hợp Song Hóa tinh: 

 

Giáp can: Liêm Trinh, Phá Quân 

Ất can: Thiên Cơ, Thiên Lương, Thái Âm 

Đinh can: Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Cơ, Cự Môn 

Mậu can: Thái Âm, Thiên Cơ 

Kỷ can: Vũ Khúc, Tham Lang 

Canh can: Thái Âm, Thiên Đồng, Thái Dương  

Tân can: Cự Môn, Thái Dương 

 

Ý nghĩat tổ hợp Song Hóa tinh có thể giải thích đơn giản như sau: 

 

Lộc, Quyền đồng cung: tài lợi, phát đạt, danh lợi song toàn, thành tựu. 

Lộc, Khoa đồng cung: sau khi thành danh mới được lợi, tài chính vững, có tài cán. 

Lộc, Kỵ đồng cung: luận là song Kỵ. 

Quyền, Kỵ đồng cung: khổ cực lấy kỹ năng kiếm tiền, với người với việc đều có sự 

nghi ngờ đầu voi đuôi chuột. 

Khoa, Kỵ cùng cung: dùng kỹ thuật để sinh ra tiền tài, thu nhập vững vàng mà tốt, 

không quá tham lam tài lợi. 

 

Nay lấy 1 ví dụ để nói rõ Tứ Hóa năm sinh nhập vào cung (Lược đồ) : 
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Lộc năm sinh ở Tử Tức: con cái thông minh, nhân duyên tốt, ngày sinh sẽ có thành 

tựu, bổn mệnh cũng tương đối quan tâm con cái, đêm tiền đầu tư dạy dỗ con cái. 

 

Quyền năm sinh ở Thiên di: xuất ngoại thành công, được mọi người tán thưởng 

thừa nhận, thích hợp xuất ngoại phát triển. 

 

Khoa năm sinh ở Quan lộc: sự nghiệp vững vàng, duy trì trình độ tương đối, khó 

khăn bất trắc thường xuyên có trợ lực. 

 

Kỵ năm sinh ở Huynh Đệ: quan tâm anh em, tuy giữa anh em có khá nhiều tranh 

chấp, nhưng không giảm tình cảm, anh êm có khó khăn cũng sẽ rút đao tương trợ, anh 

êm không thường ở chung một chỗ. 

 

Phải chú ý là: Tứ Hóa năm sinh chẳng qua là gieo tượng mà thôi, chẳng phải hiện 

tượng lành dữ, cần phải có được hành vận phối hợp, Đại vận đi nghịch hoặc thuận kết 

quả hoàn toàn không giống nhau, phải tham khảo quan hệ tương hỗ giữa Tứ Hóa hành 

vận cùng Tứ Hóa trên lá số gốc, mới có thể suy đoán động tĩnh [Vận đồ] lên xuống. 
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CHƯƠNG 14: ỨNG DỤNG CỦA TỨ HÓA 

 

Tử Vi Đẩu Số dùng lá số để suy đoán mệnh vận, bên trong lá số thì có Thể có Thần. 

 

Rốt cuộc thì [Thể] là cái gì? còn [Thần] là cái gì? Nói đơn giản, tam hợp phương 

của cung Mệnh là Thể, còn Tứ Hóa trên lá số gốc là Thần; ở phần trước đã cùng mọi 

người nói qua về Cách Cục, đây chính là cái [Thể] đại diện cho người chủ số mệnh ở 

trong lá số gốc. Tại sao lại lấy Tam Hợp phương để làm Thể?  

 

Cái đạo lý rất đơn giản, người sống trên đời, có 4 loại nhu cầu dân sinh cơ bản là 

ăn, mặc, ở và đi lại, chẳng có cái nào là không cùng với tiền tài (Tài bạch) phát sinh mối 

quan hệ trực tiếp, cho nên Tài Bạch là cái gốc nuôi dưỡng Mệnh, muốn có thu nhập lớn 

về Tài Bạch thì tất nhiên phải có sự nghiệp tốt, có vận đồ may mắn, mới có thể bảo đảm 

nguồn thu nhập, không có sự nghiệp thì lấy đâu ra tiền tài? Cho nên cung Quan Lộc là 

ngọn nguồn của tiền tài (là Tài Bạch của cung Tài Bạch), tổ chức sự nghiệp thì phải có 

[Phẩm chất] mới có thể tiến hành sự nghiệp kiếm tiền, cho nên cung Mệnh là ngọn nguồn 

của Quan Lộc, những thứ khác như Phu Thê (vợ chồng), Tử Tức (con cái), Huynh Đệ (anh 

em), Bạn Bè (giao hữu), Phúc Đức là căn cứ vào Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc mà sinh ra mối 

quan hệ nương tựa. Nếu như sự nghiệp không tốt, vận kiếm tiền lại tồi, thì lấy đâu ra 

phúc đức để mà hưởng? Lấy cái gì ra để mà mua điền trạch? Lục thân làm sao để thân 

thiết? Loại quan hệ chủ khách này từ xưa ở thời nhà Tống đã là cái chỗ được người ta lý 

giải sâu sắc, rõ ràng, Mệnh - Tài Bạch – Quan Lộc là chủ thể của Mệnh. 

 

Lại xem từ một góc độ khác, có rất nhiều chuyện đều là do tâm linh phát động, 

hơn nữa là dựa vào động tác cơ thể để mà đạt được, tỷ như: lúc gây dựng sự nghiệp, bạn 

sẽ dùng tâm tư tìm các nhân tố như nguồn vốn, năng lực kỹ thuật, có những ai cạnh 

tranh, sách lược thâm nhập vào thị trường…, thấy có cơ hội sẽ thừa dịp mạnh tay mà 

làm, cũng tức là trước tiên ở trong lòng đã chuẩn bị kế hoạch xem có thể thực hiện được 

hay không? Lại biến thành hành động. Cho nên, đó là do cái [Thần] dẫn lối mà cái [Thể] 

hành động. Nhưng không phải là cái [Thể] khống chế cái [Thần], rõ ràng là sự dẫn dắt 

chủ yếu của vận mệnh đều ở tại Tứ Hóa dụng thần, còn Cách Cục có địa vị thứ yếu, có sự 

thúc giục của Tứ Hóa mới có thể biến thành hành động, chứ không phải là bất kỳ mệnh 

tạo nào có Cách Cục tốt thì đều có thể giành được sự nghiệp vĩ đại. Làm sao để nắm được 
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thời cơ tốt nhất, chờ thời cơ mà khởi sự, giành lấy sự nghiệp to lớn, sự suy luận trong 

Mệnh Lý có thể cung cấp để tham khảo. 

 

Tứ Hóa chính là cái khí chỉ thị đánh giá có quyết tâm mãnh liệt hoặc ảnh hưởng 

mãnh liệt từ nhân tố bên ngoài hay không. Quan sát xem từ Tứ Hóa của Mệnh gốc, của 

Đại Hạn, trong mệnh bàn hình thành nên loại tổ hợp nào, liền đoán được mức độ mạnh 

yếu của tâm lực bản thân hoặc lực ảnh hưởng lớn nhỏ của nhân tố bên ngoài. Lực ảnh 

hưởng lớn nhỏ có thể quyết định một người gặp phải sự kiện là cát hay hung. Còn như, 

rốt cuộc là do tự mình hoặc nhân tố bên ngoài, thì phải xem xét một cung nhân sự nào đó 

để mà quyết định. 

 

Tứ Hóa là dựa vào Thiên Can mà quyết định việc hóa hay không hóa, từ Thiên Can 

năm sinh để xác định ra 12 Can cung, mỗi một Can cung lại chủ nắm giữ 4 ngôi Hóa tinh, 

12 cung phi xuất ra 48 ngôi Hóa tinh khác nhau. Những thứ này từ mệnh bàn (lá số) gốc 

phi xuất các Hóa tinh sẽ cùng với Tứ Hóa theo Thiên Can năm sinh cọ xát nhau mà sinh 

ra các hiện tượng lành dữ khác nhau. Đây chính là Dụng Thần của lá số gốc. Khi vận thế 

chuyển động, Tứ Hóa của lá số gốc lại sẽ cùng với Tứ Hóa của Đại Hạn, của Lưu Niên tứ 

hóa phát sinh ảnh hưởng, liền hiện ra cát hung của vận đồ vậy. 

 

Thiên Can Tứ Hóa là chỉ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ, ở các phương 

diện như cung tiền tài, tình cảm, chỗ ở, đều có những giải thích về cát hung khác nhau. 

Nói chung Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa chủ may mắn, nhưng lúc xem về chuyện ngoại 

tình thì lại không chủ về may mắn, tương tự thì Hóa Kỵ chủ về sự không thuận, nhưng 

trong một số vấn đề lại là hiện tượng may mắn. Cho nên giải thích về lành dữ của Tứ Hóa, 

hoàn toàn phải xem là loại sự kiện nào mà xác định, chúng ta thường thấy sự giải thích 

về Tứ Hóa là: 

 

- Hóa Lộc: là thần của phúc đức, thủ ở các cung vị Thân, Mệnh, Quan Lộc, gặp 

Khoa Quyền tất làm chức đại thần. Gặp ở Tiểu Hạn, chủ có niềm vui thăng quan và tăng 

tiến tiền bạc. Mười năm Đại Hạn chắc chắn gặp may mắn. Ác diệu đi tới, cùng bị Dương 

Đà Hỏa Kỵ xung chiếu cũng không bị hại. Nữ nhân có cát tinh hội hợp thì thành mệnh 

phụ phu nhân, nhị hạn mà gặp, nội ngoại uy nghiêm, sát tinh hội hợp thì bình thường. 
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Còn nói: Kỷ thổ, nắm giữ cung Phúc Đức, chủ tài lộc. Thủ ở các cung Thân, Mệnh, 

Quan Lộc, gặp Khoa Quyền tất làm đại thần, cùng Lộc tồn giáp biên tất chủ giàu sang. Ở 

chỗ Tí Ngọ là cung Thiên Di thì văn chương cái thế. Lộc vướng vào nơi nhược địa, hoặc bị 

Không Kiếp vây hãm thì chủ không phát tài. Ẩn tàng ở Tứ Mộ cung Hóa Lộc vô dụng. Lộc 

gặp phải sự  xung phá, cát cũng thành hung. Nữ mệnh thấy cát tinh tụ hội thì nội ngoại uy 

nghiêm, có thể làm mệnh phụ phu nhân. (Chú: Tứ Mộ là chỉ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cung). 

 

Hóa Quyền: Quyền tinh là thần nắm giữ sự phân xử sinh sát, thủ ở các cung Thân 

Mệnh có Khoa Lộc tương phùng thì xuất tướng nhập tướng, Khoa Quyền tương phùng tất 

định là văn chương quán thế được mọi người ngưỡng mộ. Tiểu Hạn tương phùng, không 

có gì là không may mắn. Mười năm Đại Hạn tất nhiên đắc chí. Nếu như phùng Dương, Đà, 

Hao, Kiếp, Không, khiến cho lận đận, quan lại bị giáng chức. Nữ mệnh có được Hóa Quyền 

thì nội ngoại cân xứng, có thể làm mệnh phụ phu nhân. Tăng nhân đạo sĩ gặp được Hóa 

Quyền thì có danh tiếng, chưởng quản núi rừng, môn phái. 

Còn nói: Giáp mộc, chưởng quản sinh sát, chủ quyền quý. Khoa Lộc tương phùng 

thì xuất tướng nhập tướng, văn chương quan thế. Hội hợp với Vũ Khúc hoặc Cự Môn ắt 

sẽ chưởng quản đại sự, hoặc nắm binh phù. Gặp phải Dương Đà Không Kiếp thì quan lại 

bị giáng chức. Quyền Lộc trùng phùng thì Tài Quan song mỹ. Sát tinh lại tới thì khiến cho 

thanh thế trống rỗng. Các cung Tài Bạch, Phúc Đức, có Quyền Lộc đến trấn giữ thì xuất 

thế vinh hoa. Quyền Lộc ở cung Nô Bộc thì dẫu có làm quan cũng vất vả bôn ba. Nữ mệnh 

có Hóa Quyền thì chủ nhân tính cương ngạnh, thích đoạt quyền chồng, nội ngoại xứng ý 

toại lòng. 

 

Hóa Khoa: Khoa tinh ở trên thượng giới ứng với việc thi cử, là ngôi sao nắm giữ 

sự văn vẻ dịu dàng, thủ ở các cung Thân Mệnh có Quyền Lộc tương phùng thì được cái 

quan quý hàng đầu. Nếu như phùng ác diệu thì cũng là kẻ sĩ văn chương, có thể làm thầy 

sáng cho lứa trẻ tinh anh. Nữ mệnh có cát tinh củng chiếu thì chủ được phong tặng tước 

quý, dù cho có bị Tứ Sát xung phá cũng được phú quý. Gặp các khoa tinh củng chiếu thì 

luận giống như thế. 

Còn nói: Nhâm thủy (chú: chỗ này có thể bị nhầm lẫn, xem thêm bên dưới Hóa Kỵ 

phần nói thêm có đề cập đến Hóa Kỵ là Nhâm thủy), chưởng quản các văn tinh, chủ về 

danh tiếng. Thủ ở các cung Thân Mệnh thì chủ nhân thông minh. Quyền Lộc tương phùng 

thì được cái quan quý hàng đầu. Nếu như gặp ác tinh, thì cũng là kẻ sĩ văn chương, có thể 
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làm thầy sáng cho lứa trẻ tinh anh. Nhưng ngại gặp các sao Không. Tam Kỳ giáp Mệnh ắt 

là quý cách. Khoa Quyền đối củng thì vượt Vũ Môn. Khoa Lộc gặp ở cung Mệnh thì uy 

danh hơn người. Khoa minh Lộc ám thì tước vị đến Tam Thai. Khoa danh hãm ở nơi 

hung, bị vây hãm bởi Không Kiếp, hãm ở chỗ Dương Đà, Nhật Nguyệt hãm địa, Chính 

Tinh hãm địa thì mầm non chẳng thể tươi xanh. Nữ nhân mà Mệnh có thêm Quyền Lộc và 

cát diệu củng chiếu thì được phong tặng chủ quý, nếu như Tứ Sát xung phá thì vẫn chủ 

phú quý. 

 

Hóa Kỵ: Kỵ là thần quản nhiều chuyện, thủ ở các cung Thân Mệnh thì cuộc đời 

không thuận lợi. Tiểu Hạn mà gặp thì một năm thiếu thốn. Đại Hạn mà gặp thì 10 năm có 

sự ăn năn hối hận. Nhị hạn hay Thái Tuế tới gặp thì chắc chắn lận đận. Quan văn thì tước 

vị không bền, quan võ dù có quan tai khẩu thiệt những vẫn không đáng ngại. Kể cả những 

thương nhân hay người thợ kỹ nghệ cũng đều không hợp với Hóa Kỵ, lợi khi được hội 

thêm Tử Phủ Xương Khúc Tả Hữu Khoa Quyền Lộc cùng với Kỵ đồng cung. Nếu kiêm 

thêm Tứ Sát cùng tồn tại thì cho dù phát tài cũng không tốt, công danh cũng không có 

thành tựu. Nếu như chỉ gặp Tứ Sát, Hao Sứ Kiếp Không thì chủ bo n ba mang ta ̣ t. Ta ng 

Đạo sa vào đường hoàn tục. Nữ nhân gặp Kỵ thì một đời người nghèo mà yểu. 

Còn nói: Nhâm thủy, là sao chủ sự đố kỵ, thần quản nhiều chuyện, chủ thị phi 

không thuận. Nhị hạn mà gặp thì chắc chắn lận đận, văn nhân không được bền lâu, võ 

nhân gặp quan tai, kẻ làm công thương thì không thuận lợi, miệng lưỡi không khỏi, phiền 

não thất vọng. Tử Phủ Xương Khúc, Tả Hữu, Tam Kỳ, cùng đồng hành với Hóa Kỵ, lại 

kiêm cả Tứ Sát, tiền tài không bền, công danh bất thành. Nếu như đơn thủ gặp Sát, thì 

bo n ba mang ta ̣ t, theo tăng đạo đi xa không trở lại. Miếu vượng không kỵ, hãm địa rất kỵ. 

Thiên Đồng ở Tuất là Kỵ, năm sinh Đinh thì phản chuyển thành tốt. Cự Môn ở Thìn là Kỵ, 

người tuổi Tân phản chuyển thành tốt. Nhật Nguyệt hãm địa mà Hóa Kỵ thì đại hung. 

Liêm Trinh hãm mà Hóa Kỵ thì càng Kỵ. Nữ mệnh gặp phải thì hung, gian khổ sống qua 

ngày. 

 

Mọi người thấy Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tọa Mệnh, thì trong lòng âm thầm 

vui mừng khôn xiết, còn nếu như thấy Hóa Kỵ ở cung Thiên Di chiếu Mệnh liền âm thầm 

kinh hãi, nguy rồi! Bị Hóa Kỵ nhìn chòng chọc nhất định sẽ không thuận lợi, sẽ có thị phi. 

Những quan niệm và nhận xét đó chưa hẳn hoàn toàn đúng, bởi vì nếu như không chú ý 

đến khác biệt giữa [Hóa Nhập] với [Hóa Xuất], thì không cách nào phân biệt được sự 
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[Xuất] với [Nhập], sẽ không biết được Hóa Lộc là [Được] hay [Mất], không biết Hóa Kỵ là 

[Cát] hay [Hung]. Khác gì có một vị [chuyên gia Đẩu Số] bình luận rằng: "Tứ Hóa bay đầy 

trời, không biết cái nào ngo i sao mới thật sự là Tứ Hóa". Thế này là không biết gì về mối 

quan hệ của [Hóa Xuất], [Hóa Nhập] với các Cung vị, tổ hợp tinh tú, cho nên không thể 

nào hiểu được quy tắc của Tứ Hóa Phi Tinh, thế cho nên mới có cái kiểu bình luận "hùng 

hồn" như thế. 

 

Phàm là Tứ Hóa phi xuất từ Can năm sinh, bất kể rơi vào cung vị nào thì cũng gọi 

là [Hóa Nhập]. Nếu Can cung của cung vị mà chúng rơi vào lại không khiến cho các sao 

tọa trong cung ấy tự hóa, thì gọi [Hóa Trung]. Ba ngôi Hóa tinh cát lợi từ Can năm sinh 

thì tốt nhất là rơi vào các cung Mệnh, Tài, Quan (còn gọi là cung Sự Nghiệp) của lá số gốc, 

còn sao Hóa Kỵ không được ở cung Thiên Di, Phúc Đức, Phu Thê để xung tới tam hợp 

(tức là sợ bị xung vào Mệnh Tài Quan), đây chính là cái được gọi là [Tam Cát gia hội 

cách]. Thế nhưng cách cục ấy nhất định cần cung Mệnh tọa sao Hóa Lộc thì mới có hiệu 

dụng; còn nếu như từ tam phương chẳng có Tam Cát hóa tinh hội nhập về cung Mệnh, thì 

chỉ chủ về quang cảnh bề ngoài mà thôi, là ảo chứ không thực. 

 

Môn phái của tôi đối với sự giải thích về Tứ Hóa, giản dị như sau: 

 Hóa Lộc chủ tình duyên, tài lộc; 

 Hóa Quyền chủ quản chế, uy nghiêm; 

 Hóa Khoa chủ khoa bảng, giáo dục, văn hóa; 

 Hóa Kỵ chủ cất giấu, hối hận sai lầm. 

 

Bởi vì Tứ Hóa theo Can năm sinh đều là Hóa nhập, cho nên ý nghĩa của các Hóa đó 

nhập vào trong cung vị của mệnh bàn có thể xem xét cân nhắc để giải thích. Thế nhưng 

Hóa Kỵ theo Can năm sinh rơi vào cung lục thân chính là mang ý nghĩa nợ nần, nếu như 

rơi vào các cung Điền Trạch, Phúc Đức, Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di thì đại biểu cho tư 

tưởng đặt vào những nơi đó, bởi vì chữ Kỵ (忌) mang ý nghĩa chiết tự là cái "Tâm” (心) 

của “Bản thân” (Kỷ 己), cho nên Hóa Kỵ theo Can năm sinh xuất hiện ở cung Điền Trạch 

đại biểu cho người đó đặt cái tâm ở gia đình, hết giờ đi làm thì liền muốn ở trong nhà mà 

ít đi ra ngoài, đây là cái tượng ẩn tàng. Nếu như Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ, thì đại biểu 

cho cái tâm đặt ở những người anh chị em, vì vậy sẽ chi trả tiêu tốn cho anh chị em, cho 
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nên thành nợ nần; đương nhiên, vì Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ nên anh chị em sẽ tương đối 

không thuận lợi, đó là hiện tượng tất nhiên. 

 

Can của năm sinh cùng với Can của một cung nào đó trên mệnh bàn có sự tương 

đồng, thì đại biểu cho những hoạt động và vận trình thăng trầm trong cuộc đời của người 

này là đều có mối quan hệ chặt chẽ với cái cung ấy. Thí dụ như: người nào đó năm sinh là 

Giáp, mà cung Tài Bạch trên lá số cũng có Can là Giáp, thì những hoạt động trọng điểm 

trong vận mệnh cả đời của người đó đều lấy của cải và việc kiếm tiền để làm chủ, hơn 

nữa còn là thuộc về cái cách tự lập cánh sinh. Còn nếu như Can năm sinh với Can của 

cung lục thân có sự tương đồng, thường thường sẽ sản sinh tính liên quan chặt chẽ cung 

lục thân ấy. 

 

Các cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc, Điền Trạch gọi là Ngã Cung (gọi là cung của 

mình vì những cung này mình có thể điều khiển được thêo ý mình), cái khác xưng là Tha 

Cung (gọi là cung ngoài mình vì những cung đó có ý chí riêng và ta khó có thể điều khiển 

được). Tứ Hóa cần được nhập vào Ngã Cung thì mới tốt, còn nhập vào tha Cung tức là 

Hóa Xuất, chủ về những sự tổn thất, bất lợi. 

 

Nếu như chúng ta muốn luận về bản chất tính cách của một người, có thích hợp 

với việc kinh doanh hay không, hoặc là nên làm những công việc gì? Đối với vấn đề này, 

chúng ta phải từ những sao tọa ở cung Mệnh có đặc tính của việc buôn bán như [tính 

chất tính toán, kiên nghị chịu khổ] thì mới thích hợp theo nghề buôn bán. Còn các sao tọa 

Mệnh mà thuộc về dạng thanh cao (như Thiên Lương), nho nhã (như Thái Âm hoặc 

Thiên Đồng) thì tương đối không thích hợp với sự nghiệp kinh doanh hay thương mại 

hoành tráng, mà chỉ thích hợp tham gia nghề phục vụ, đây đều là từ tính chất tinh đẩu để 

mà luận lên. Thế nhưng tinh tú sau khi đụng tới Tứ Hóa, sẽ biến đổi chứ không phải là 

như tính chất vốn có ban đầu, thí dụ như Thiên Lương Hóa Lộc tọa cung Thiên Di ở trong 

phú văn của các bậc tiên hiền về Đẩu Số thì có nói là [cự thương cao cổ] (buôn to bán 

lớn) thì so với tính chất thanh cao của sao Thiên Lương là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, 

một khi gặp Tứ Hóa, tính chất của sao sẽ hoàn toàn thay đổi, cho nên tính chất của sao và 

Tứ Hóa là cần phải luân phiên mà sử dụng. 
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Tỷ như mệnh lệ 1: 

 

 

Vũ Khúc, Thiên Tướng tọa Mệnh ở cung Nhâm Dần, đối chiếu với cách nói thông 

thường trên sách, người này giàu nghĩa khí, thích bênh vực kẻ yếu, cá tính chính trực 

kiên cường. Tam hợp lại là [cách Tử Phủ triều viên], người này thường qua lại kết giao 

cùng giới nhân sĩ quân đội, chính trị, tài chính, cũng nhờ sự trợ giúp của bọn họ mà 

thành công, trở thành hào phú, cuộc đời nhiều yến tiệc. 

 

Lại xem Tứ Hoá thêo Can năm sinh: 

Hóa Lộc rơi vào cung Tử Tức: Người này thương yêu con cái, có tiền liền dành để 

tiêu pha cho con cái. 

Hóa Quyền, Hóa Kỵ đều là rơi vào cung Huynh Đệ: Hóa Kỵ vốn chủ mắc nợ với 

anh em, Hóa Quyền vốn cũng chủ anh em có thành tựu, hai sao rơi vào phản chuyển 

thành sự tranh chấp, tình trạng không hòa thuận. 

Hóa Khoa rơi vào cung Điền Trạch: Chính là chủ về lượng nhà cửa đất đai vừa 

phải, không lớn không nhỏ. 
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Can cung Mệnh tọa Nhâm: Sao Vũ khúc tự Hóa Kỵ, đây là Hóa Xuất, biểu thị cái 

tâm của mình hướng ra bên ngoài, cho nên sẽ tương đối không vì cái lợi của bản thân, 

thà rằng chính mình chịu thiệt cũng không chiếm lợi thế của người. Hơn nữa tâm đã 

hướng ra bên ngoài thì đối với mình sẽ thiếu sự tự tin, lại thêm Hóa Kỵ chủ về tượng ẩn 

tàng, cho nên Kỵ xuất thì sẽ không ẩn tàng được nữa, khiến cho của cải và danh lợi hầu 

hết đều vì không có cách nào che giấu nên tổn thất hoặc bị cơ hội trôi qua một cách uổng 

phí. Vì vậy cách cục kinh thương kiểu này thường không biết nắm cơ hội mà bị tổn thất, 

thực sự không thích hợp ở kinh thương, nếu miễn cưỡng phải làm việc buôn bán, cũng 

nên làm cửa hàng nhỏ lẻ, hoặc làm nghề mua bán dùng tiền mặt thì sẽ khá tốt.  

Mặc dù cách [Tử Phủ triều viên] là rất đẹp, nhưng Tứ Hóa dụng thần lại không tốt, 

cho nên vẫn không có cách nào để thành tựu sự nghiệp lớn. 

 

Bây giờ ta xem mệnh lệ 2: 
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Là vị tiểu thư năm sinh Giáp Thìn, cung Mệnh cũng là ở vị trí cung Dần: sao Tham 

Lang, Thiên Diêu, Lộc Tồn cùng tọa Mệnh, tam hợp là cách cục [Sát Phá Lang], căn cứ đặc 

tính của sao Tham Lang, biết vị tiểu thư này tửu lượng không tệ, hiếu động giỏi ngoại 

giao, nhiều phen tiệc rượu, rất dễ dàng gần gũi người khác giới. Hơn nữa sao Thiên Diêu 

càng tăng thêm tính mạnh cho khuynh hướng này, may mắn cực kỳ khi có Lộc Tồn làm 

bạn, bằng không khó mà tưởng tượng nổi, mặt khác, giống như là tán dóc dụ cho người 

ghé mắt, chú trọng hưởng thụ vật chất, không thể chịu gian khổ mà kiếm tiền, có khuynh 

hướng đầu cơ mạo hiểm, có đặc tính thích thay đổi không kiên nhẫn, cũng không nên 

xem nhẹ. 

 

Hơn nữa, tam hợp lại là cách [Sát Phá Lang], đặc tính của cách cục này là hiện 

trạng không yên, thích sáng tạo đổi mới, nghị lực kiên cường, không sợ gian khổ, thích 

biến động xuất ngoại, tánh tình nóng nảy, có quyết tâm về sự sáng lập, tính tương thích 

nhiều nghề nghiệp, có thể theo văn có thể theo võ. 

 

Lại xêm đến Tứ Hóa năm sinh: 

Hóa Lộc của năm sinh rơi vào cung Thiên Di: tiên phong rất mạnh mẽ, quan hệ 

nhân tế không tệ, trong giao tế khảng khái. Hơn nữa Hóa Lộc lại cùng với sao Lộc Tồn 

trong cung Mệnh tạo thành trạng thái đối chiếu, là kiểu cách cục tài nguyên thịnh vượng. 

Hóa Quyền năm sinh rơi vào cung Tài Bạch: Thích nắm quyền sở hữu tài sản, tự 

mình chi phối việc sử dụng tiền tài, giỏi dùng tiền tài để đầu tư phát tài. 

Hóa Khoa năm sinh rơi vào cung Phu Thê: Đại biểu trong đời sống tình cảm có sự 

trợ lực gặp dữ hóa lành, hơn nữa tướng mạo thân thể của người chồng cũng rất cân xứng 

vừa phải; 

Hóa Kỵ năm sinh rơi vào cung Huynh Đệ: Chủ người này mắc nợ anh chị em, sẽ  vì 

anh chị em mà chi trả (vật chất hoặc tinh thần). Mà trùng hợp là Hóa Kỵ ở cung Huynh 

Đệ cùng sao Đà La (hóa khí cũng gọi là Kỵ) cho nên cung Huynh Đệ hứng cả cặp Hóa Kỵ, 

trong số anh chị em phải có sự tổn hại, hơn nữa vận trình của anh chị em cũng kém.  

 

Lại xêm tam phương, hội chiếu vào có Hóa Quyền và Hóa Lộc thêo Can năm sinh, 

thì người này mặt mang quý khí, có sự uy nghiêm, đây là tính chất đặc biệt của Tứ Hóa 

dụng thần biểu hiện trên thân thể con người. Còn nói về Hóa Kỵ cảm quan là người trầm 
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mặc ít nói; hơn nữa, cung Tài Bạch có Can là [Giáp] cùng với Thiên Can năm sinh tương 

đồng, cho nên biết người này là cách tự lập. 

 

Can cung Mệnh tọa Bính: Liêm Trinh Hóa Kỵ ở cung Thiên Di, đại biểu cái tâm ở 

bên ngoài, người này rất thẳng thắn, lòng dạ không sâu, dễ chung sống, đáng tiếc thường 

quên lời hứa; Thiên Cơ hóa Quyền ở cung Phụ Mẫu, Quyền tinh là chấp chưởng uy 

nghiêm, là sao về quyền thế, cho nên lúc nói năng với trưởng bối đương nhiên không 

khách khí, có lý thì cãi đến cùng, hơn nữa giỏi ăn nói, chẳng qua là cung Phụ Mẫu tọa can 

Đinh, khiến Cự Môn Hóa Kỵ, dù có khéo tranh cãi cũng không có cửa, người ta không tha. 

 

Đêm các đặc trưng nói trên sắp xếp điểm khởi đầu, sau đó có thể giải thích nhiều 

đặc tính khác của người này, cho nên bảng Thiên can Tứ Hóa phải nhớ thành thục, mới 

có thể dùng dụng thần của Đẩu Số, chính là Tứ Hóa, vận dụng như thần. 

 

Tứ Hóa tương hỗ với nhau như thế nào? 
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CHƯƠNG 15: Ý NGHĨA CỦA HÓA KỴ 

 

Nhìn tới một từ [Hóa Kỵ], trực giác trong lòng liền nổi da gà mà cảm thấy khó 

chịu, chỉ trích là [là thần của sự hối tiếc ăn năn, quản nhiều chuyện], ai mà bị Hóa Kỵ 

quấy nhiễu là liền gặp xui xẻo, hầu như những người mới tiếp xúc Đẩu Số thì ai cũng vì 

cái cảm xúc đối với tên gọi Hóa Kỵ mà không có thể quên được. Tại sao như vậy? Chúng 

ta hãy xem Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chú thích về ý nghĩa của [Hóa Kỵ] như thế nào: 

 

[Hóa Kỵ là thần quản nhiều chuyện, thủ mệnh thân suốt đời không thuận. Tiểu 

Hạn mà gặp thì một năm thiếu thốn, Đại Hạn mà gặp thì mười năm hối tiếc ăn năn. Nhị 

hạn Thái tuế giao lâm thì chắc chắn bị lận đận. Văn nhân không bền, quân nhân dù có 

quan tai khẩu thiệt cũng không ngại. Cho dù là những người làm nghề buôn bán hay kỹ 

nghệ cũng đều không có lợi. Nếu như hội Tử Phủ Xương Khúc Tả Hữu, lợi về quyền chức 

tài lộc; Cùng với Kỵ đồng cung mà có thêm Tứ Sát thì làm cho tài lộc không giữ được; 

chính là cái cảnh của câu “Miêu nhi bất tú, Khoa tinh hãm ư hung hương” (Khoa tinh rơi 

vào chốn hung thì như lúa non nảy mầm mà chẳng thể trổ bông). Như đơn độc gặp Tứ 

Sát Hao Sứ Kiếp Không thì chủ bôn ba và mang tật, tăng đạo cũng lưu đày hoàn tục, nữ 

nhân một đời nghèo yểu. Nếu như Thái Dương ở Dần Mão Thìn Tỵ Hóa Kỵ, còn Thái Âm 

ở Dậu Tuất Hợi Tý Hóa Kỵ, luận ngược lại là phúc, còn lại các sao Hóa Kỵ, đều xem xét 

Ngũ hành khác nhau, như Liêm Trinh ở Hợi Hóa Kỵ là vì hỏa đi vào nơi của nước, lại gặp 

người mạng Thủy, thì Hóa Kỵ cũng không phải là hại].  

Và: 

[Hóa Kỵ dương Thủy, là sao quản nhiều chuyện ở thượng giới, chủ về thị phi khẩu 

thiệt, còn có tên là sao Kế Đô. Sao Hóa Kỵ chưa hẳn đã có thể phá cách, chỉ chủ có nhiều 

thị phi dây dưa mà thôi. Trước hết phải xem Chính Tinh có miếu vượng hay không, nếu 

miếu vượng thì có thuyết [Vượng địa Hóa Kỵ cũng không ngại], Hãm địa thì chủ hung, lại 

còn có các sao thuộc Kim Thuỷ khi miếu vượng Hóa Kỵ càng không kỵ (ngại), vẫn có cả 

phú quý, như Thái Âm ở Hợi Hóa Kỵ, và Vũ Khúc Hóa Kỵ ở cung Tỵ nơi của Trường Sinh. 

Như các sao thuộc Hỏa Mộc Hóa Kỵ ở vượng cung, như Thái Dương cư Ngọ, và Thiên Cơ 

Hóa Kỵ ở Mão, phần lớn vẫn phú mà không quý, hoặc quý mà không phú. Các sao thuộc 

Thổ không Hóa Kỵ, nhưng nếu đã Hóa Kỵ mà lại nhập vào cung Tứ Mộ thì chủ tăng hung. 

Lại như các sao thuộc Hỏa, ở chỗ Thủy như Hợi Tý mà Hóa Kỵ thêm sát thì hung ác dị 

thường, phần nhiều là bị thương tàn yểu vong. Sao này (Hóa Kỵ) mà nhập Mệnh, chủ 
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suốt đời lắm thị phi, dễ bị đố Kỵ, tình tình nóng vội, mang tật bệnh, thành bại thất 

thường. Nhưng quan võ trái lại thì luận là cát, hành vận cũng thế. Nữ mệnh có Hóa Kỵ, 

bất luận vượng suy, dễ lắm lời thị phi, vượng địa cũng có giàu có, nhưng không thể được 

quý, mà lại lúc già nhiều bệnh. Hãm cung có thêm sát tinh thì lục thân bất hòa, phần 

nhiều thị phi, cũng nghèo hèn. Sao này ở trong 12 cung, thì trước tiên xem Hóa tinh có 

đắc địa hay không, và xem tính chất của Chính Tinh, mới xác định cát hung của nó]. 

 

Thì ra căn cứ vào những điều nói về Hóa Kỵ trong sách thì biểu tượng của sao Hóa 

Kỵ đều là không tốt lành, vì vậy làm cho mọi người khủng hoảng, trên thực tế có phải là 

như vậy hay không? Căn cứ thêo tiên sư truyền lại, không hoàn toàn như vậy, mặc dù 

trong phần lớn các tình huống thì Hóa Kỵ đại biểu cho ý nghĩa [bất lợi, khốn đốn, tổn 

thương], thế nhưng có một số tình huống sau thì sao Hóa Kỵ cũng có một mặt cát lợi. 

 

Hóa Kỵ là một ngôi Hoá tinh vừa đáng yêu vừa đáng sợ, ở ngoài những ý nghĩa 

[bất lợi, khốn đốn, tổn thương], nó còn vốn có [tính kết dính], đương nhiên cái tính kết 

dính này đối với sự là có lợi hay bất lợi thì đều có tác dụng và hiệu lực riêng. Vì vậy, gặp 

cát thì cát lợi mà gặp hung thì hung hiểm, cho nên nếu có thể hiểu được cơ chế tác dụng 

của sao Hóa Kỵ thì mới có thể ứng dụng cái đạo tìm lành tránh dữ, chuyển hóa [Hóa Kỵ] 

thành ra cát lợi. Ngũ Hành của sao Hóa Kỵ thuộc Thủy, mà Thủy thì đại biểu [trí tuệ], các 

bậc tiên hiền có câu: "Đại trí nhược ngu, thượng thiện nhược thủy" (Khôn mà giả dại, đạt 

được cái tốt lành như nước), đều là ám chỉ sao Hóa Kỵ có cái ý nghĩa [tùy duyên, thuận 

theo tình thế], khi niên hạn gặp phải sao Hóa Kỵ là lúc không thể cưỡng cầu và làm 

ngược lại tình thế, hoặc cố chấp đối đầu, mà cần phải [thu mình lại, ẩn tàng, tu dưỡng lâu 

dài], dùng cái hàm ý phù hợp với sao Hóa Kỵ, như thế đụng tới Hóa Kỵ thì không thể cố 

chấp xông xáo, mới có thể giữ gìn yên ấm. 

 

Rốt cuộc thì ý nghĩa của sao [Hóa Kỵ] là gì? Căn cứ trên mặt chữ để giải thích, chữ 

Kỵ (忌) mang ý nghĩa chiết tự là cái "Tâm” (心) của “Bản thân” (Kỷ 己), ý chỉ sao Hóa Kỵ 

nắm giữ các nghĩa [khốn đốn, hối lận, không thuận lợi] đều là do tâm cảnh (cõi lòng) của 

mình tạo thành. Giả như biết chỗ tiến thoái, không ham không lấy, không đòi không hỏi, 

tất cả tùy duyên thuận thế làm, tự nhiên mà hóa giải được ác tính của sao Hóa Kỵ, cho 

nên [Hóa kỵ] là họa hay là phúc thì tất cả đều nằm ở ý niệm của người trong cuộc. 
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Con người đều có một bản năng sinh vật, đó là bản năng [né tránh] tai họa, nếu kẻ 

địch chém tới một đao thì chúng ta nhất định sẽ né tránh lưỡi đao; một cỗ xe lao tới thì 

chúng ta cũng sẽ nhảy tránh ra; Cho nên bản năng né tránh tai họa theo không gian vật lý 

là cái mà tất cả mọi người bẩm sinh đều có, là một loại tác dụng phản xạ trực giác. Thế 

nhưng trong cái không gian tâm lý, là [tâm cảnh] thì không phải là trực giác có thể cải 

biến để tránh hung họa như thế. Tri thức sở học của chúng ta đều không đủ để phán 

đoán hết thảy những thị phi đúng sai có trong thế gian.  

 

Ví dụ như: [tôi vẫn cảm thấy vị này là đối tượng không tệ, muốn gả cho anh ta, cho 

dù mọi người phản đối, vẫn kết hôn, ở thời điểm ra quyết định hoàn toàn là bị tình cảm 

của mình sở che lấp, hoàn toàn gạt những lời khuyên nhủ của mọi người sang một bên], 

ở trong lúc hạ quyết tâm thì thậm chí còn có [sự khoái trí cho rằng mọi người đều mê 

ngủ, chỉ có mình ta tỉnh táo mà thôi]?! Bởi vậy có thể thấy được liên quan tới vấn đề của 

[tâm cảnh], chứ cũng không phải là người khác góp ý một câu liền có thể thay đổi hoặc 

trong chớp mắt mà có thể hoàn toàn cải biến, thường thường là tình huống "Tự cho là 

đúng” nên quyết định sai lầm. Bởi vậy có thể thấy rõ cái tâm của mình, là vì sao lại khó có 

thể nắm giữ! Cho nên nói: "Kẻ địch lớn nhất của con người chính là bản thân mình". 

 

Trên cơ bản, mỗi người đối với tương lai đều luôn hy vọng là ngày mai sẽ tốt hơn, 

ở sau cái điều kiện tiên quyết này, mỗi người ở trước lúc quyết định chắc chắn sẽ lấy 

những điều kiện có lợi nhất cho chính mình để cân nhắc. Nhưng là vì sao có sự giàu 

nghèo khác nhau? Chức vụ có phân chia cao thấp? Sự nghiệp có phân biệt lớn nhỏ? Tóm 

lại một câu nói do [tâm cảnh] tạo thành. Có người suy tính tương đối sâu rộng, cho nên 

mệnh vận mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, còn ai mà suy nghĩ nông cạn lỗ mãng thì vận 

mệnh ngược gió nên mọi chuyện bất lợi. Do đó thành tựu có phân chia lớn nhỏ khác 

nhau, muốn sử dụng bí quyết để chính mình bước tới tương lai tốt đẹp hơn thì chỉ có cải 

tạo tâm cảnh mà thôi. 

 

Vì vậy, không gian vật lý thì tất cả mọi người có bản năng sinh vật để né tránh 

hoàn cảnh bất lợi, còn trong không gian tâm lý là [tâm cảnh] thì thường ở tình huống tự 

cho là [đã nhận định chính xác, ra quyết sách không sai lầm], đó là đã mắc phải sai lạc mà 

không tự nhận ra, đến sau khi thành sự thật mới biết hối hận. Đó là lý do mà tâm cảnh 

chính là then chốt biến hóa của vận mệnh, cho nên sao [Hóa Kỵ] chủ về sự ăn năn hối hận 
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mới dùng 2 chữ "Kỷ Tâm" (lòng mình) để hợp thành, nhằm ám chỉ sự vô cùng trọng yếu 

của tâm cảnh. 

 

Trong môn Đẩu Số thì Hóa Kỵ thuộc Thủy, mà Thủy lúc bình thường vốn nhu 

thuận, giúp lợi nuôi dưỡng sinh vật, nhưng lúc tràn lan thì nguy hại sinh linh cuốn đi nhà 

cửa ruộng vườn. Cho nên ở ý nghĩa gốc của sao Hóa Kỵ nói bên trên, đã ám chỉ khả năng 

có thể là thiện và có thể là ác. Nếu như có thể thuận theo cái tính chất của [Hóa Kỵ], thì có 

thể chuyển hóa nghịch cảnh thành xuôn sẻ, nếu như hiểu cái tính chất của [Hóa Kỵ] thì có 

thể chuyển hóa cái [Hóa Kỵ] thành hữu dụng, bằng không thì họa tới không phải là ít, cho 

nên hiểu được [Hóa Kỵ] mới có thể đổi vận, lại phối hợp với sự hoán chuyển về mặt 

không gian vật lý để thu được hiệu quả tìm lành tránh dữ. 

 

Do đó, [Hóa Kỵ] cũng không phải hoàn toàn là hung, cũng không phải hoàn toàn là 

cát, đầu mối đều ở tại người trong cuo ̣ c có thể khả năng hay không trong việc cải tạo tâm 

cảnh và biết làm thế nào để nắm giữ vận dụng không gian mà phân định ra. Người mà có 

trí tuệ cao, kiến thức rộng, thì có năng lực nội tâm trực quan chính xác, phàn chiếu vũ trụ 

vạn vật, không dùng cái tâm bản thân, mà lấy trời đất làm tâm, cho nên suy xét của người 

ấy cũng sâu sắc, tư tưởng của người ấy rộng rãi, vượt qua Thời gian Không gian. Do đó, 

cái gì gọi là [cải vận]? Đó chính là sự cải tạo cõi lòng vậy. 

 

Có rất nhiều cách cải vận, nhưng đều là phải dựa vào chính mình, bởi vì [tâm 

cảnh] là cái mà người khác không thể suy đoán và nắm trong lòng bàn tay được. Từ đầu 

tạo nên tâm cảnh chỉ có dựa vào sự nỗ lực thực hiện của chính mình một cách kiên trì, 

mới có thể cải tạo được vận mạng của mình. Việc cải tạo tâm tình không cần đến sự xin 

thần hỏi bói, hết thảy có thể tự mình nâng cao chất lượng cuộc sống, như các việc [đọc 

sách, tham gia các tổ chức tình nguyện, quy y tôn giáo] đều có thể chuyển hóa tâm cảnh, 

thì thấy cái ngọn nguồn của những thứ không xưng ý toại lòng của bạn là cái gì, sẽ liền có 

thể hướng tới phương diện để cải thiện rồi. Giống như khi trình độ học vấn không tốt cho 

nên không tìm được công việc tốt, thì phải đọc sách và học nhiều hơn chứ sao nữa; Nếu 

do vô công dồi nghề mà đi đâm bị thóc chọc bị gạo gây chuyện thị phi, thì phải đi tham 

gia vào đội tình nguyện giúp đỡ người già cô đơn không nơi nương tựa và tán gẫu với họ 

đi! Cải vận chính là đơn giản như vậy. 
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CHƯƠNG 16: VẬN THẾ LƯU CHUYỂN 

 

Có vài người trông thấy cung Phu Thê toàn là các sao Thiên Đồng, Tử Vi, Thiên 

Phủ, Thái Âm, về mặt con chữ thoạt nhìn đều là các sao cát lợi, thì liền thầm tự sướng 

rằng sẽ có một vị hôn phối tốt rồi; cũng có người thấy cung Tài Tạch có các sao may mắn 

như Tử Vi, Thái Âm, Vũ Khúc, Thiên Phủ, đã cao hứng cho rằng trọn đời sẽ không ngại 

thiếu thốn. Trên thực tế có đúng như vậy hay không? Tin rằng những ai đã từng an lá số 

của người ta thì trong lòng cũng sẽ có nghi vấn: Vì sao không thấy xuất hiện những may 

mắn như là ở trên phương diện con chữ của các sao? Đây là bởi vì bỏ quên nhân số biến 

hóa của Thời Gian và Không Gian, mà chỉ theo sự cao thấp của mệnh cách để đoán mệnh, 

cho nên phát sinh những suy đoán không phù hợp với thực tế. Chỉ có thấy tên gọi của sao 

tốt thì cũng không có nghĩa là sẽ có thể có đợc danh tiếng, địa vị hoặc tài phú. Mà phải từ 

những nỗ lực hậu thiên trải Thời Gian qua năm này tháng nọ, phối hợp với sự rèn luyện 

ảnh hưởng trong Không Gian, mới có thể tạo nên cuộc đời thành công, cho nên Mệnh tốt 

không bằng Vận tốt, Vận tốt cũng không bằng có nghị lực chăm chỉ tốt. 

 

 

 

Có người sinh ra trong nhà giàu, vận lúc nhỏ tuổi là không tệ, có gia nghiệp to lớn 

của cha bao che. Thế nhưng liệu có thể bảo đảm anh sẽ trọn đời được phú quý như thế 
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hay không? Chưa chắc, có thể sau khi cha của anh ta qua đời, sẽ chẳng để lại tài sản gì; 

nhưng cũng có một khoảng thời gian khốn đốn mà tới trung niên thì tay trắng làm nên, 

trở thành một thí dụ về mệnh giàu có. Những câu chuyện này đầy rẫy quanh quý vị, và 

chúng nói rõ một điểm, vận mệnh của con người là sự biến động. Cho nên việc đoán 

mệnh không thể chỉ suy tính bản mạng mà bỏ qua suy luận lý lẽ thăng trầm của vận đồ, 

bằng không thì sự tốt xấu của mệnh vận sẽ sai một ly mà đi ngàn dặm rồi. Nếu theo sự 

tốt xấu của mệnh cách để đoán mệnh, thì không thể nắm được động thái biến hóa của 

vận, mà muốn nắm được động thái biến hóa của vận thì cần phải lý giải được cái ý nghĩa 

thay đổi trên hoạt bàn (lá số động, tinh bàn của vận). 

 

Vận mệnh là một hệ đồ thị 3 chiều của "Thời Gian, Không Gian, Sự Kiện", giả như 

chúng ta lấy quan niệm vi mô để quan sát, thì lý giải nó không phải như một đồ thị 

đường thẳng trên mặt phẳng. Thí dụ như đêm những chuyện đã xảy ra trong một ngày 

của người ta, các nhân tố thời gian và không gian, vẽ thành đồ thị thì nhất định là một cái 

đường cong không liên tục có đầy rẫy các bước ngoặt, điểm uốn. Thế nhưng đêm khoảng 

thời gian từ 1 ngày mở rộng thành 1 năm hoặc 10 năm qua quan sát, tựa hồ là một cái đồ 

thị trơn tru. Hơn nữa, lại giống như cái biểu đồ giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán, 

có quy luật biến hóa nhất định. Những quy luật biến hóa đó, qua những nghiên cứu của 

các nhà khoa học hiện nay chính là từ chế độ chủ quản của gên di truyền. Tuy nhiên nền 

khoa học hiện nay vẫn chưa có cách nào dùng các loại nhân tố như gen hay hormon để 

phân tích sự thăng trầm số phận của một cá nhân. Thế nhưng, mệnh lý học có thể thông 

qua một số công cụ phân tích xu thế vận mệnh. Chỉ có điều, với cái đồ thị phức tạp như 

vậy thì để phân tích vận mệnh cả đời của một cá nhân thì cũng cần đêm vận mệnh cả đời 

để chia làm các đoạn mà phân tích, như thế thì mới có thể nắm giữ những hình ảnh sự 

kiện chuẩn xác hơn, thêo như cách thức phân chi hiện hành, có 6 loại giai đoạn như sau: 

 

 Bản Mệnh (Mệnh gốc): Vận của cả đời người. 

 Đại Hạn: Vận của 10 năm. 

 Lưu Niên: Vận của 1 năm. 

 Lưu Nguyệt: Vận của 1 tháng. 

 Lưu Nhật: Vận của 1 ngày. 

 Lưu Thời: Vận của 1 giờ. 
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Trong đó tính ứng dụng của Lưu Thời vẫn còn ở giai đoạn kiểm chứng, chưa có ai 

có thể suy đoán chính xác tới mức độ Lưu Thời cả, mà hầu hết đều chính xác tới mức độ 

Lưu Nguyệt, nếu như người nào hiểu rõ mệnh lý học thì sẽ đạt được độ khó cao của sự 

chính xác tới mức độ Lưu Nguyệt mà thôi.     

 

Thực ra chỉ thường xài chỉ có 4 loại thế cục lá số là Bản Mệnh, Đại Hạn, Lưu Niên, 

Lưu Nguyệt các loại bốn cái Mệnh bàn mà thôi, và 4 cái thế cục lá số này lại hoàn toàn 

liên kết, tầng tầng điều khiển. Nếu như giữa chúng có một khâu nào đó không có mối liên 

hệ, thì cái kết quả sau cùng liền không thể tạo ra được. Cho nên suy luận vận mệnh cũng 

chính là ở chỗ lý giải ra mối quan hệ ảnh hưởng của những khâu này. 

 

 

 

Đại Hạn là chủ vận 10 năm, nếu Ngũ hành Cục là Thổ Ngũ Cục của tiểu thư A sinh 

năm Giáp Thìn (thuộc Dương Nữ, nên Đại Hạn đi nghịch chiều), thì Đại Hạn thứ nhất từ 5 

- 14 tuổi. Vượt qua 14 tuổi thì cung Mệnh liền nhảy sang cung Huynh Đệ, điều này tức là 

cung Đại Hạn thứ hai, chủ quản vận mười năm từ 15 - 24 tuổi. Mười một cung khác cũng 

căn cứ theo trình tự chuyển đổi như vậy (hình 41), mà đạt được mệnh bàn đại hạn mới 

(lá số thêo đại hạn mới/hoạt bàn đại hạn mới). Trong khi ứng dụng thực tế, cũng không 
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cần đêm 12 cung Đại Hạn để viết cả vào trong lá số, để tránh khỏi rối rắm, chỉ ghi chú rõ 

cung 3 trọng yếu là Mệnh – Tài – Quan mà thôi. 

 

Sau Đại Hạn mới tới phân chia Lưu Niên, mệnh bàn của Đại Hạn với mệnh bàn của 

Lưu Niên có quan hệ mật thiết. Thí dụ như tiểu thư A năm nay (1998) là 35 tuổi, đã tiến 

vào cung Đại Hạn thứ tư, cho nên các cung vị của vận Lưu Niên 35 tuổi và của Đại Hạn 

thứ tư sản sinh mối quan hệ, còn đối với cung vị của Đại Hạn thứ ba thì nó đã tách biệt 

rồi nên không liên quan nữa (hình 41). Cung Mệnh của Lưu Niên 35 tuổi ở Dần, cái 11 

cung khác cũng theo thứ tự lần lượt điền vào. Nhưng vì để tránh cho lá số lem nhem bẩn 

thỉu, chỉ ghi chú rõ ở góc cung Dần số 35 mà thôi, biểu thị cung Mệnh của Lưu Niên 35 

tuổi dừng chân ở chỗ này. 

 

 

 

Còn quy tắc phép khởi của Lưu Nguyệt là: 

Từ cung Mệnh của Lưu Niên bắt đầu tính, nghịch kim đồng hồ đếm tới tháng sinh, 

rồi tại cung mà tháng sinh rơi vào ấy bắt đầu tính là giờ Tý, thuận kim đồng hồ đếm tới 

giờ sinh, chính là chỗ sở tại của tháng Giêng của Lưu Nguyệt, với 11 tháng còn lại thì cứ 
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thuận kim đồng hồ thêo như tự viết vào bên trong cung là được. Cung sở tại của tháng 

Giêng gọi là là Đẩu Quân (hình 10/2). 

 

Trong lúc đoán mệnh, thông thường đều từ cung Mệnh của Đại Hạn bắt đầu xem 

đi, có vài người suy tính vận Lưu Niên lại hay dùng cung Mệnh của Lưu Niên để suy tính, 

đây là quan niệm không chính xác. Bởi vì cát hung của Lưu Niên sẽ ứng nghiệm ở Lưu 

Nguyệt, không hề chủ tốt xấu của Lưu Niên, còn cát hung của Lưu Niên cần phải từ Đại 

Hạn để suy tính. Nếu không thì cứ mỗi 12 năm sẽ lặp lại một lần, muốn phân biệt sự khác 

nhau giữa chúng thì hoàn toàn phải dựa vào Đại Hạn, cho nên Đại Hạn là một khâu vô 

cùng trọng yếu. 

 

 

 

Mối quan hệ của Bản Mệnh, Đại Hạn, Lưu Niên, Lưu Nguyệt là như hình trên, 

trong đó đã nói ra sự phân biệt rõ ràng về mối quan hệ của Bản Mệnh, Đại Hạn, Lưu Niên, 

Lưu Nguyệt, giữa chúng có quan hệ xen khớp từng tầng từng tầng. Thấu triệt được loại 

quan hệ này mới có thể lần dò đầu mối để mà tìm ra nơi và thời gian phát sinh sự kiện. 

 

Thí dụ như: Muốn tài vận của Lưu Niên, thì trước tiên xem Tứ Hóa của cung Tài 

Bạch của Mệnh gốc và cung Tài Bạch của Đại Hạn được phân bố trên lá số ở góc độ nào? 

Có hay không sự hình thành góc độ đặc biệt, nếu như hình thành góc độ đặc biệt thì sẽ 

sinh ra lực cảm ứng lành dữ. Lúc này sẽ lại căn cứ tổ hợp tinh tú để suy đoán cát hung 

của tài vận Lưu Niên. Tuyệt đối không thể trực tiếp dùng Tứ Hóa hoặc tổ hợp tinh tú của 

cung Tài Bạch Lưu Niên để suy đoán liền về năm đó tài vận có may mắn hay không, như 
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thế nhất định sẽ phạm sai lầm, bởi vì thiếu đi 2 cái mắt xích liên kết với Mệnh gốc và Đại 

Hạn, thì sự kiện cũng sẽ không thể thành lập được. 

 

Cho nên, lúc suy đoán vận Lưu Niên thì Đại Hạn chính là dấu vết đã bước qua của 

sự suy đoán Lưu Niên, còn Lưu Niên chính là thừa hưởng những kết quả sau khi ảnh 

hưởng của Mệnh gốc và Đại Hạn, ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn cái thứ tự này. 

 

Từ quan niệm ấy để xem, lúc đoán Lưu Niên, là [Dụng] các sao Tứ Hóa của Đại 

Hạn, xem mối quan hệ giữa chúng với cái [Thể] của lá số gốc, cho nên lúc đoán Lưu Niên 

thì lấy lá số gốc làm [Thể], lá số Đại Hạn làm [Dụng], đầy đủ Thể Dụng mới có thể suy 

đoán được vận đồ. Nếu khi đoán Lưu Nguyệt, thì lá số Đại Hạn làm [Thể], lá số Lưu Niên 

làm [Dụng]; sao Hóa Kỵ của [Dụng] không được xung vào [Thể], nếu xung tới thì ắt có 

hung tượng phát sinh. Đương nhiên, các sao Hóa cát như Khoa Quyền Lộc của [Dụng] mà 

nhập vào [Thể] hoặc chiếu đến [Thể] thì đều chủ về cát tượng. Đây chính là quan niệm cơ 

bản của việc đoán mệnh, không thể không biết! Sau khi sáng tỏ mối quan hệ của [Thể] 

với [Dụng], là có thể nắm được quy tắc cơ bản của Tứ Hóa phi tinh, sẽ không còn cái nghi 

hoặc kiểu "Phi lai Hóa khứ, bất tri sở dĩ nhiên" (nghĩa là, bay đến lại hóa đi mà không 

hiểu nguyên cớ vì sao lại vậy). 

 

Suy tính về vận biến động, tối trọng yếu ở Lưu Niên, có thể nắm được cát hoặc 

hung của Lưu Niên thì liền có thể kế thừa cái trước mà tạo ra cái mới, xâu chuỗi mối 

quan hệ Không Gian – Thời Gian. Bởi vì Lưu Niên chính là từ ảnh hưởng của Mệnh gốc và 

Đại Hạn mà hiển lộ ra dấu hiệu, nếu Lưu Niên có dấu hiệu thì đến khi suy tính Lưu 

Nguyệt mới có ý nghĩa, nếu Lưu Niên không có dấu hiệu lại đi suy tính thẳng đến Lưu 

Nguyệt thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, lúc đoán mệnh cần lần lượt từng bước từ từ mà 

thâm nhập. Đương nhiên, còn phải cân nhắc mối quan hệ giưa lá số Đại Hạn và lá số gốc, 

cũng chính là cần xem kỹ cung X của Đại Hạn là cái cung vị nào của lá số gốc? Thí dụ như: 

cung Mệnh của Đại Hạn là cung Phu Thê của lá số gốc, thì nam nữ đều có xu hướng kết 

hôn rất rõ ràng. Nếu cung Tài Bạch của Đại Hạn là cung Nô Bộc của lá số gốc, thì sự tốt 

xấu của tiền tài sẽ có quan hệ rất rõ ràng với bạn bè. Đây mới chỉ là một dạng cách xem 

thô thiển, cơ chế ảnh hưởng thực tế còn phải có sự dính líu đến Tứ Hóa mới có thể biết 

được mối quan hệ thực sự. 
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Mối quan hệ của Tứ Hóa phi tinh và Thể Dụng 
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CHƯƠNG 17: SỰ KHÁC NHAU CỦA HÓA XUẤT VÀ HÓA NHẬP 

 

Chương này muốn cùng mọi người bàn luận về cái gì gọi là [Xuất]? cái gì gọi là 

[Nhập]? Đây là quan niệm nhập môn Phi tinh Tử Vi Đẩu Số, không biết rõ phương pháp 

sử dụng của [Nhập] và [Xuất] thì không còn cách nào tiến vào phần cốt lõi của Phi tinh 

Tử Vi Đẩu Số. Bởi vì những thứ ấy là quy tắc vận chuyển của Tứ Hóa, nếu như về quy tắc 

cơ bản mà cũng không hiểu thì sao có thể vận dụng Phi tinh Tử Vi Đẩu Số để suy đoán 

vận mệnh.  

 

Trong các sách bày bán trên phố thì có khả năng các vị từng xem qua suy đoán: 

"Năm gặp Kỵ xung hoặc tọa Kỵ thì coi chừng phát sinh các chuyện như tổn thất tiền tài, 

sự nghiệp thất bại, thân thể tổn thương". Thế nhưng sau khi trải qua năm đó vẫn tung 

tăng vui vẻ, suôn sẻ cực kỳ. Vì sao suy luận và thực tế lại sinh ra sự khác biệt lớn như 

vậy? Ắt là bỏ quên sự khác biệt giữa [Nhập] và [Xuất]. Cho nên, đối với người học Tử Vi 

Đẩu Số thì Hóa Nhập và Hóa Xuất là quan niệm rất quan trọng. Nhưng, cái gì gọi là 

[Xuất]? cái gì gọi là [Nhập]? 

 

Giả như đêm 12 cung vi ̣trên lá số, căn cứ theo mối quan hệ giữa chúng với ta có 

tính gắn bó hay không để mà chia làm Tha cung (cung của nó) và Ngã cung (cung của ta). 

Như thế thì, một cung nào đó (lấy cung X để gọi) có Hóa nhập vào cung vi ̣của ta, thì gọi là 

[Hóa Nhập]. Hóa Nhập vào cung vị của ta thì đương nhiên những sự việc được chủ bởi 

cái cung X đó [là cái ta nhận được, là cái ta dụng được], là ý nghĩa cát lợi. Nếu mà cung X 

hóa nhập cung vi ̣của nó, tức là [Hóa Xuất], ý nghĩa như tên gọi, đó là những sự việc được 

chủ bởi cái cung X đó lại bị người khác đoạt được, hay được sử dụng vì người khác, thế 

thì đối với ta chính là cái hàm ý [tổn thất, không chiếm được]. Vì vậy phân chia rõ ràng 

sự khác biệt của [Xuất] và [Nhập], mới biết được Tứ Hóa của cái cung X đó phi ra thì đối 

với ta mà nói là ý nghĩa cát hoặc hung. 

 

Phi tinh Tử Vi Đẩu Số dùng các cung vị gồm:  

Cung Mệnh (1) – Tài (5) – Quan (9) - Điền (10) – Phúc (11) -  Ta ̣ t (6), vì có sự gắn 

bó chặt chẽ với ta nên các cung vị của [Ta] được gọi là [Ngã Cung] (nghĩa là cung của Ta).  
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Còn các cung như Nô (8) – Bào (2) – Phối (3) – Tử (4) - Phụ (12) - Thiên Di (7) 

đều không thuộc về ta nên các cung vị của [nó] được gọi là [Tha Cung] (nghĩa là cung của 

Nó). 

 

Những cung vị này phi xuất Tứ Hoá rơi vào các cung mệnh cục khác nhau, bởi vì 

cung vị phi nhập có sự phân biệt giữa Tha Cung với Ngã Cung, mà cái cung khởi phi lại 

cũng có sự phân biệt giữa Tha Cung với Ngã Cung. Do đó, có thể phân biệt được sự khác 

nhau của mối quan hệ [Xuất] và [Nhập] từ cung khởi phi của Tứ Hóa với cung mà chúng 

nhập vào, và cũng phân được ý nghĩa cát hung của chúng. 

 

1. Tứ Hóa phi xuất từ Ngã Cung: 

Nếu bàn về vận tiền tài của ta, thì lấy cung Tài Bạch làm bản cung, vì nó có liên 

quan với ta, mà Lộc với Kỵ đều từ bản cung phi xuất, căn cứ theo Lộc phi xuất hoặc Kỵ 

nhập Ngã Cung hay Tha Cung mà phán định cát hung, các loại hình cơ bản gồm có: 

 

1.1. Lộc nhập Ngã Cung, Kỵ nhập Ngã Cung: 

Cái này tức là nói đến cát với hung của sự kiện đều do chính mình gánh chịu, 

không thông qua sự trung gian của người khác, như: [Tài Bạch Hóa Lộc nhập cung Mệnh, 

Hóa Kỵ nhập Quan Lộc] tức là biểu thị cát hung của tiền tài đều là yếu tố cá nhân chứ 

hoàn toàn không liên quan gì đến những người khác, chính mình có nỗ lực hay không, 

hưng suy của tài vận do chính mình quyết định, cũng có thể nói chính là cách cục tự lực 

cánh sinh. 

 

1.2. Lộc nhập Tha Cung, Kỵ nhập Ngã Cung: 

Tuy là Hóa Lộc đến cho người khác, chính mình dường như không chiếm được, 

thế nhưng Hóa Kỵ phi nhập Ngã Cung, căn cứ hiện tượng của [Lộc theo Kỵ đi] thì cái [Hóa 

Lộc] này sẽ bị [Hóa Kỵ] mang về Ngã Cung, nhưng là ta sở hữu, đối với ta thì tinh thần 

hoặc vật chất trước khi đầu tư trở về sau, đều có thể có sự quay trở lại, thuộc về loại hình 

[Đắng trước Ngọt sau], thí dụ như phương thức phi hóa của [cung Mệnh Hóa Lộc vào Nô, 

Hóa Kỵ vào Tài bạch] chính là loại hình này. 
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1.3. Lộc nhập Ngã Cung, Kỵ nhập Tha Cung: 

Theo hiện tượng của [Lộc theo Kỵ đi] để giải thích, Hóa Lộc tuy nhập Ngã Cung, 

nhưng sẽ bị Hóa Kỵ mang đi ra ngoài đến Tha Cung. Thí dụ như: [Tài Bạch Hóa Lộc nhập 

vào cung Mệnh, Hóa Kỵ nhập vào cung Nô], loại hình thái phi hóa này nếu như có mối 

quan hệ qua lại về tiền tài với bạn bè thì ắt sẽ có tổn thất tiền bạc, tránh việc qua lại về 

tiền tài với bạn bè thì giảm thiểu được tổn thất, cũng có thể giữ được tình bạn. 
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1.4. Lộc nhập Tha Cung, Kỵ nhập Tha Cung: 

Bất kể là tốt hay xấu đều giao cho người khác hết, đây là hiện tượng hung nhất. 

Thí như: [cung Tài Bạch Hóa Lộc nhập vào Phụ Mẫu, Hóa Kỵ nhập vào Nô] là đêm tiền 

của mình giao cho bạn bè, tự mình thành ông thần tài qua cửa nhà bạn mà thôi. Thậm chí 

cả cuộc đời đều đi làm kiếm tiền cho người khác, mà chính mình chẳng được gì cả, loại 

người có hình thái này rất phù hợp với dân đi làm công trong ngành tài chính, không nên 

ham muốn những quyền lợi không thỏa đáng, biết đủ thì mới được hạnh phúc, sẽ có thể 

bình an qua ngày. 

 

2. Tứ Hóa phi xuất từ Tha Cung: 

Đó là hiện tượng phi Tứ Hóa từ Tha Cung, xem chúng nhập vào Ngã Cung hay Tha 

Cung để mà luận về cát hung. 

 

2.1. Lộc nhập Ngã Cung, Kỵ nhập Ngã Cung: 

Là tượng may mắn, thí dụ như: [Phụ Mẫu Hóa Kỵ nhập vào Quan Lộc, Hóa Lộc 

nhập vào Tài Bạch], khi Hóa Kỵ nhập vào Quan Lộc của ta thì dường như có sự bất lợi về 

sự nghiệp, thế nhưng có Hóa Lộc nhập vào Tài Bạch của ta, căn cứ vào nguyên lý [Lộc 

theo Kỵ đi] thì chính là Tài Bạch của bạn bè (Nô) nhập vào Quan Lộc của ta, là có ý nghĩa 

rằng bạn bè mang tiền tới giúp đỡ, đầu tư cho ta. 

 

2.2. Lộc nhập Ngã Cung, Kỵ xung Ngã Cung: 

Hung tượng, chủ về tổn thất; đây cũng là hiện tượng của [Lộc theo Kỵ đi], tuy rằng 

Lộc nhập vào Ngã Cung, nhưng Kỵ tới xung Ngã Cung, cái Hóa Lộc ấy là Lộc ảo, sau khi có 

được thì còn trả lại hết, thậm chí còn phải trả cả vốn lẫn lãi. Cho nên gặp phải loại hình 

này thì không nên vì lúc đầu thu được Lộc mà ngộ nhận cho rằng đang ở tình thế tốt, mở 

rộng đầu tư, thường thường lúc này mới chính là thời khắc mấu chốt của việc thịnh đến 

cực sẽ sinh ra suy. 
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2.3. Lộc xung Ngã cung, Kỵ nhập Ngã cung: 

Theo giải thích về tượng [Lộc theo kỵ đi], đây chính là cát tượng, thí dụ như: [Nô 

Hóa Lộc xung cung Mệnh, Hóa Kỵ nhập Tài Bạch] là hiện tượng bạn bè sẽ không đầu tư 

hoặc giúp đỡ ta, thế nhưng Hóa Kỵ nhập Ngã Cung thì vẫn sẽ dành cho sự ủng hộ về tinh 

thần hay đạo nghĩa, lúc này Ngã Cung không thể lại Tự Hóa, sẽ có sự khác biệt là điềm 

báo hiệu tổn thất, loại hiện tượng này sẽ không thể lại vay tiền bạn bè. 

 

2.4. Lộc và Kỵ cùng nhập Ngã Cung: 

Tốt xấu cát hung của Tha Cung, hoàn toàn từ Ngã Cung tiếp nhận, gặp Ngã Cung 

cát thì theo đó được cát, còn Ngã Cung hung thì theo đó xảy ra hung, thí dụ như: [cung 

Nô Hóa Lộc nhập vào cung Tài Bạch, Hóa Kỵ nhập vào cung Mệnh] là ý nghĩa bạn bè đêm 

tiền giúp đỡ ta, thế nhưng Hóa Kỵ cũng nhập cung Mệnh của ta (Ngã), nếu như cung 

Mệnh là cát thì hiện ra cát tượng, còn cung Mệnh không cát thì sẽ sản sinh nguy hại, thật 

giống như cái ý [bạn bè lấy tiền giúp đỡ ta với mục đích là dụ ta cắn câu, sau đó sẽ tùy cơ 

để nuốt trọn sự nghiệp của ta]. 

 

2.5. Lộc và Kỵ cùng xung Ngã Cung: 

Hung tượng, chủ về tổn thất to lớn, có lợi ở Tha Cung mà Ngã Cung không được 

hưởng, còn phải đề phòng Tha Cung tới xung vào Tài Bạch, Quan Lộc của ta. Chúng ta 

kiếm tiền, làm việc, cùng đối tượng qua lại với nhau, nhất định sẽ cùng Tha Cung sản sinh 
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quan hệ, như tượng này chủ không được hưởng chỗ tốt, lại còn phải đề phòng bị nguy 

hiểm xung phá. 

 

2.6. Lộc nhập Tha Cung, Kỵ xung Ngã Cung: 

Cũng hiện ra hung tượng, nếu Lộc đã nhập vào Tha Cung, đối với ta cũng đã là bất 

lợi rồi, mà Kỵ lại tới xung phá Ngã Cung, cái tổn thất ấy càng lớn hơn nữa. Cái tượng 

(hình ảnh) này có ý nghĩa là chỗ tốt của nó dành cho người khác, lúc có chuyện hoặc gặp 

phải cửa ải khó khăn, thì mới tìm đến ta, đối với ta mà nói, ta nỗ lực trả giá mà không 

được hưởng chỗ tốt của nó, bởi vì nó đã bị người khác hớt tay trên hết rồi, chỉ có tới tìm 

ta cứu trợ. 

 

Nhưng mà trục Tài Bạch - Phúc Đức, thì không có cái loại hình Kỵ xung kiểu đó, 

bởi vì khi Kỵ nhập vào Tài Bạch hay Phúc Đức thì đều thuộc về Ngã Cung, cho nên không 

chủ về sự tổn thất, mất mát. 

 

Những quy tắc bên trên có thể đêm áp dụng vào Đại Hạn để mà luận cát hung của 

Đại Hạn, nếu luận về cát hung của chuyện vợ chồng, có thể lấy cung Phu Thê làm cung 

Mệnh, rồi tìm ra Ngã Cung và Tha Cung của Phu Thê, [thí dụ như: cung Phúc Đức của Ta 

chính là cung Quan Lộc của cung Phu Thê, là thuộc về Ngã Cung của cung Phu Thê], cân 

nhắc tổ hợp các sao tọa ở trong cung, cũng như phi Tứ Hóa, sẽ biết ngay tốt xấu, lúc này, 

phi Tứ Hóa ứng với quy về lá số của ta để mà luận cát hung [thí dụ như: lấy Can của cung 

Phúc Đức phi Tứ Hóa, nhập vào cung Quan Lộc của ta, đại biểu cho sự nghiệp của vợ 

chồng cùng vận trình cũng không tệ], nguyên tắc của những cung khác cũng như trên, cứ 

phỏng thêo đó. 

 

Còn như, hành vận lại sẽ sản sinh ra mối quan hệ của [Hóa Nhập] và [Hóa Xuất], 

xin mời tham khảo ở các chương có liên quan trong sách này. 
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CHƯƠNG 18: QUAN NIỆM VỀ “THIÊN - ĐỊA – NHÂN” 

 

Khi học Đẩu Số thì thường nghe các thuật ngữ “Thiên - Địa – Nhân”, có người đêm 

chụp mũ nó trở thành Thiên Địa Nhân Tử Vi Đẩu Số làm ra vẻ rất chi là thần bí. Rốt cuộc 

thì Thiên Địa Nhân đại biểu cho ý nghĩa gì? Có rất nhiều sách giải thích nói rằng, Mệnh 

gốc là Thiên Bàn, Đại Hạn là Địa Bàn, Lưu Niên chính là Nhân Bàn, đây chính là ý nghĩa 

của Thiên Địa Nhân bàn. Không sai! Nhưng là lại đêm cái quan niệm của Thiên Địa Nhân 

giới hạn hẹp hòi trong mấy cấp độ tầng lớp của lá số Tử Vi, nếu như dùng cái Thiên Địa 

Nhân bàn thiên lệch hẹp hòi như thế để mà suy diễn mệnh lý thì thường rơi rụng thiếu 

cân xứng khiến sinh ra sai sót. 

 

Kỳ thực [Thiên - Địa - Nhân] là một loại quan niệm, nó chính là trình tự là suy 

diễn trong mệnh lý, chỗ suy xét của nó hoàn toàn liên kết một dải rộng các nhân tố. Cái 

gọi là “dải rộng các nhân tố” chính là do có rất nhiều đại lượng biến thiên như: các loại 

yếu tố cấu thành thời đại (độ tuổi), sự tình, vật phẩm, vùng miền. Thí dụ như đêm hoàn 

cảnh thời đại nơi ở coi như là dải rộng các nhân tố, thì ở bên trong đó dải rộng các nhân 

tố đó sẽ bao gồm: 

- Chế độ Chính trị: Là chế độ chính phủ chuyên chế, hoặc là chế độ chính trị dân 

chủ, hoặc là chế độ cộng sản,… những người sống trong các chế độ chính trị khác nhau 

thì nhất định sẽ không cùng vận mệnh. 

 - Trình độ Y học: Có vài loại bệnh ngày xưa coi là nan y, nhưng bây giờ đã có thuốc 

có thể điều trị khỏi. 

 - Phong tục Tập quán: giữa dân bản địa với dân tộc Hán, hoặc giữa dân tộc Thái 

với dân tộc Hán có rất nhiều tập tục không giống nhau. 

 - Bầu không khí Xã hội: Xã hội nông nghiệp bảo thủ, dù tình cảm vợ chồng không 

tốt nhưng nhờ sự chịu đựng nhiều nên tình trạng ly hôn ít, so với xã hội công thương 

ngày nay thì giới nữ có năng lực tự chủ cao về kinh tế, nơi công tác lại có nhiều cơ hội 

tiếp xúc với những người khác giới, sự khuyến rũ bên ngoài cũng nhiều, cho nên một khi 

đã ngoại tình hoặc không hòa hợp trong tình cảm vợ chồng thì đa số sẽ ly hôn, cho nên 

tình trạng hôn nhân cũng cũng thay đổi. 

 - Tình hình an ninh trật tự: sự hung hăng ngang ngược của giới xã hội đên, ma 

tuý, tham quan hống hách, cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân lương thiện, suy 

giảm về ý nguyện đầu tư xí nghiệp, kinh tế không tăng trưởng thì đương nhiên đời sống 
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sinh hoạt liền rất túng thiếu, nếu như là ở tình trạng chiến tranh, thì số phận của những 

người sống trong hoàn cảnh như vậy càng bị ảnh hưởng rõ ràng hơn, thậm chí còn chẳng 

có gọi là số phận cá nhân bởi vì vận mệnh quốc gia vốn có sức ảnh hưởng tuyệt đối. 

 - Khoa học kỹ thuật phát triển: Máy tính xuất hiện đã thay đổi sinh hoạt của con 

người, như các hình thức giải trí, đi làm, buôn bán, mua sắm, đều khác với trước đây. 

 Các đại lượng biến thiên ấy đều là nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến vận trình 

của một cá nhân. Chúng còn tạo thành sự tương ứng cùng với hoàn cảnh vị trí ngay lúc 

xem số mệnh, cân nhắc người tới coi số mệnh có thuộc về cái hoàn cảnh lúc bấy giờ hay 

không, sau đó mới giải thích cho phù hợp.  Như việc đêm Đại Hạn bàn (lá số của Đại Hạn) 

mà coi như là vùng đại lượng biến thiên lớn, như thế thì ở trong khu vực lớn ấy sẽ bao 

gồm các đại lượng biến thiên: 

 * Các cung nhân sự của Đại Hạn 

 * Mối quan hệ trùng lặp của các cung nhân sự trên lá số của Đại Hạn với các cung 

nhân sự của lá số gốc (Mệnh bàn). 

 * Tổ hợp các sao tọa thủ ở lá số của Đại Hạn 

 * Thiên Can trên lá số của Đại Hạn 

 *  Địa Chi trên lá số của Đại Hạn 

 Chúng lại còn có mối quan hệ xung chiếu hội nhập với các cung cùng loại trên lá 

số gốc, xác định ý nghĩa hình tượng của sự kiện xảy ra, rồi cho phép từ trong lá số của 

Lưu Niên hiển lộ ra mức độ nặng nhẹ về cát hung của hình ảnh sự kiện. 

 

Một con người tồn tại trong cái thế giới này, dù ít dù nhiều thì đều vẫn sẽ chịu ảnh 

hưởng lên số phận của mình bởi các loại biến động bên ngoài. Đối với con người mà nói, 

thì không cách nào tự tách mình ra khỏi xã hội để mà tạo thành một quá trình mệnh vận 

cá nhân độc lập được. Cho nên "Thiên - Địa - Nhân" cho thấy chính là một cái ren xoắn 

của quá trình suy luận vận mệnh, còn [Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa] chính là vòng xoắn 

thứ nhất trong quá trình đó. 

 

Trong khi suy đoán số mạng của một người, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ lực 

ảnh hưởng của sự biến động hoàn cảnh. Căn cứ vào lá số gốc (Mệnh bàn) để suy diễn ra 

kết quả chỉ đại diện cho cát hung họa phúc của một cá nhân mà thôi, tùy theo sự thay đổi 

hoặc diễn biến của hoàn cảnh lớn thì mức độ cát hung họa phúc của một cá nhân cũng sẽ 
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tăng giảm theo. Thí dụ như nói: Dân nghèo ở Đài Loan chắc chắn còn sung sướng hơn so 

với dân nghèo ở vùng nội chiến tại Lư-An-Đạt (Luanda – thủ đô Angola).  

 

Đến như sự biến hóa của Thiên Vận đối với vận mệnh mỗi cá nhân cũng có có liên 

quan, ở trong môn Tử Vi Đẩu Số thì cần dựa vào điều gì hoặc ký hiệu nào để mà liên hệ? 

Cổ nhân dùng Can Chi để ghi chép năm, Thiên Can phối với Địa Chi, lấy 60 năm làm một 

chu kỳ gọi là 60 Giáp Tý, mà 10 Thiên Can lại cấu thành một cái chu kỳ nhỏ, mỗi 1 Thiên 

Can lại nắm giữ các sao Tứ Hóa, lợi dụng tính chất quản lý của các sao Tứ Hóa ấy, có thể 

suy tính khái quát ra được tình trạng của thời vận. Khi vận dụng cái quy tắc thứ nhất này, 

không thể coi thường lực ảnh hưởng của Địa Chi. 

 

Thí dụ như: năm Bính Tý có Bính thuộc Hỏa còn Tý thuộc Thủy, mà Thủy Hỏa 

tương khắc, cho nên là những biến chuyển bất an, lại thêm can Bính làm Liêm Trinh Hóa 

Kỵ, mà Liêm Trinh là Đinh hỏa chủ về Quan tụng thị phi, nguồn năng lượng (điện), ám 

hỏa (không có ngọn lửa nhưng vẫn sẽ phát ra nguồn năng lượng nhiệt). Cho nên năm 

Bính Tý sẽ càng có nhiều sự kiện tư pháp, mà nguồn năng lượng cũng sẽ tách ra. Nhưng 

can Bính làm cho Thiên Đồng Hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Quyền đều thuộc về các bộ phân 

phục vụ công chúng, vì vậy năm Bính Tý thì chính phủ sẽ có những hành động tích cực 

hăng hái truy quét tệ, nhưng Thủy Hỏa tương khắc cho nên sự việc thì gấp bội mà công 

hiệu chỉ có nửa phần, đó là các nhân tố bên ngoài. Giả như lúc đoán mệnh gặp phải cách 

“Cơ nguyệt đồng lương” thì năm đó tất có càng nhiều cơ hội thể hiện, mệnh cục của cách 

cục tốt thì ắt sẽ có cơ hội một mình đảm trách một phương, còn mệnh cục của cách cục 

kém thì phải cẩn thận đụng vào pháp luật. Có biến hóa của hoàn cảnh lớn, phối hợp với 

mệnh cục cao thấp của cá nhân, lại cân nhắc đến hiệu lực tăng giảm, thì cát hung thành 

bại của một cá nhân nào đó đã có thể rõ ràng trong lòng rồi. 

 

Vì chẳng phải hễ ai có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương cũng đều là nhân viên công vụ, 

cho nên trong lúc suy đoán cũng cần áp dụng các đại lượng biến đổi sai biệt để giúp căn 

chỉnh, mới có thể biết được chính xác vận trình tốt xấu. Nếu như mệnh tạo (đương số) có 

cách Cơ Nguyệt Đồng Lương đang đi làm cho công ty xây dựng, ở năm Ất Hợi đụng tới 

gian của Thái Âm Hóa Kỵ thì năm ấy liền phải cẩn thận. Cách cục đẹp, vận trình tốt vẫn có 

cơ hội để thể hiện, hoặc có thể thay nghề đổi nghiệp thành công, nếu như cách cục kém 

và vận trình yếu, liền phải cẩn thận công ty đóng cửa, gặp phải cảnh thất nghiệp. Xưa kia, 
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ở Đài Loan có thật nhiều tập tục mà ngày hiếm thấy như kiểu con dâu nuôi từ bé, ở rể. 

Bây giờ do cuộc sống đã giàu có rồi, những thứ tập tục này đều dần dần biến mất, ở trên 

góc độ mệnh lý cũng có thể thông qua kinh nghiệm tích lũy, quy nạp ra những ai có cách 

cục nào dễ gặp các hiện tượng kể trên. Cho đến ngày nay nhất định phải sửa đổi, như loại 

này do yếu tố Thời-Không đã thay đổi nên lúc đoán mệnh cũng phải thêm những đại 

lượng biến đổi vào sự suy xét. Đây chính là cái gọi là [Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa] chỗ 

tạo thành mối quan hệ Thiên Địa Nhân bàn, cũng có thể gọi là "Thiên bàn". 

 

Trong lúc suy đoán lá số (Mệnh bàn) thì giữa 3 yếu tố Người đoán số mệnh, Kẻ 

đến hỏi số mệnh, cùng với Lá số cũng hình thành mối quan hệ Thiên – Địa – Nhân. Trong 

mối quan hệ giữa 3 yếu tố đó, dùng Kẻ đến hỏi số mệnh làm Thiên bởi vì nguồn gốc của 

tất cả hoạt động đều xuất phát từ ý niệm của kẻ đó để biến thành hành động, sau khi 

hành động thì sinh kết quả, có kết quả mới có hiệu ứng cát hoặc hung. Coi cái Người đoán 

số mệnh làm Địa, vì người này tiếp nhận cái ý chí hoặc tư tưởng của Kẻ đến hỏi số mệnh, 

nhận định các điều kiện Thiên thời Địa Lợi Nhân hòa của hoàn cảnh Thời-Không của kẻ 

đó, cân nhắc ý chí của người trong cuộc, phân tích suy diễn mệnh lý, từ trong lá số mà 

căn cứ vào các yếu tố Tứ Hóa, tổ hợp các sao, vận trình niên hạn, xác định ý nghĩa xảy ra 

cát hung với hình ảnh sự vật. Đồng thời dựa vào sự trình bày của người tới hỏi số mệnh, 

để nói ra hình ảnh cát hung cụ thể. Cho nên lá số (Mệnh bàn) ở vào vai trò của Nhân bàn, 

tiếp nhận ý chí của người trong cuộc mà biểu hiện ra cát hung đó thôi. 
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Cho nên, Tử Vi Đẩu Số đoán mệnh chính là một loại khoa học thảo luận, trong quá 

trình  đoán mệnh thì từ Người đoán số mệnh và Kẻ đến hỏi số mệnh, cứ một hỏi một đáp 

để mà hoàn thành. Quá trình đó nhất định phải căn cứ vào vấn đề của Kẻ đến hỏi số 

mệnh, từ trong Mệnh bàn mà tìm ra cung vị lập hướng. Lại căn cứ quy tắc suy luận của 

Tứ Hóa, định nghĩa ra hình ảnh sự vật cát hung. Nếu như Người đoán số mệnh có thể 

nắm trong tay rõ ràng sự biến thiên của hoàn cảnh bên ngoài, tâm tư của Kẻ đến hỏi số 

mệnh, suy tắc suy đoán Mệnh bàn, thì cho dù là: sự thay đổi về tư tưởng, sự cảm thụ nội 

tâm, cho đến các loại hành vi tỉ mỉ, đều cũng có thể từ trong Mệnh bàn hiển hiện ra. Đây 

chính là mối quan hệ Thiên – Địa – Nhân giữa 3 yếu tố là Kẻ đến hỏi số mệnh, Người 

đoán số mệnh, và Mệnh bàn, cũng có thể  gọi là "Địa bàn". 

 

 

 

Còn như cái đạo lý thứ ba của mối quan hệ Thiên - Địa - Nhân chính là sự cấu 

thành bởi 3 loại lá số của Mệnh gốc - Đại Hạn - Lưu Niên, tục xưng là Thiên Địa Nhân bàn. 

Mối quan hệ của chúng cùng với sự khác biệt về mệnh bàn niên hạn liên hệ với nhau 

thông qua Tứ Hóa như thế nào, đồng thời cấu thành mối quan hệ cát hung ra làm sao, ở 

trong các chương tiết của sách này đã có nói rõ, xin mời tham khảo chi, tại chương này 

không cần nhắc lại. Từ mối quan hệ tầng lớp sự cấu thành bởi 3 loại lá số của Mệnh gốc - 

Đại Hạn - Lưu Niên có thể gọi là "Nhân bàn". 
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 Cho nên cái thuyết Thiên Địa Nhân của Tử Vi Đẩu Số, cũng không hề ám chỉ hạn 

hẹo trong mối quan hệ Mệnh gốc - Đại Hạn - Lưu Niên, mà là hàm ý mối quan hệ 3 vòng 

lồng ghép của [Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa], [Đoán mệnh, Hỏi mệnh, Mệnh bàn] và [lá 

số của Mệnh gốc, Đại Hạn, Lưu Niên], giữa chúng thông qua ảnh hưởng của Thiên Can, 

Địa Chi, Tứ Hóa mà liên hệ thành lập mối quan hệ tương hỗ qua lại. Cho nên Người đoán 

mệnh không được chỉ chuyên chú vào sự suy đoán mệnh lý mà xem nhẹ sự biến động 

của môi trường, cần phải lúc nào cũng quan tâm tới chuyện thiên hạ mới có thể liệu sự 

như thần. Từ xưa đến nay, các chuyên gia mệnh lý vĩ đại đều có sự thấu hiểu sâu sắc về 

những chuyện quốc gia đại sự, như: Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn v.v… không được phép tự 

ti mà chỉ nghiên cứu thuật đoán mệnh mà thôi. 

 

Nghiên cứu đạo lý số mệnh, suy tính cát hung họa phúc của vận trình cá nhân, ở 

các nhân tố suy xét theo trình tự tầng lớp Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, thực ra là có 

cùng 1 dạng giống với việc quản trị quốc gia, cho nên đó chính là cái nguyên nhân mà từ 

thời cổ đại thì những bậc lương đống phù tá đều đa số tinh thông mệnh lý học. 

 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

186 | P a g e  
 

CHƯƠNG 19: ẢNH HƯỞNG CỦA TỨ HÓA ĐỐI VỚI VẬN THẾ 

 

Sự nổ tung của bầu tinh vân cổ đại (QNB chú: ám chỉ vụ nổ Bigbang) sinh ra vũ trụ 

trong 1 sát na, Thời Gian liền bắt đầu được tính toán, Thời Gian lại giống như một sợi 

dây dài vô tận đêm chúng ta ngay tại giờ khắc này liên kết với tự cổ chí kim. Mặc dù nó 

chỉ có tiến tới chứ không bao giờ quay trở lại, nhưng nó cũng khắc họa lại những hình 

bóng rõ nét gắn liền với thời gian. Khi bạn cảm nhận được sự tồn tại của sợi giây này thì 

bạn liền có thể nhận thức rõ ràng bản thân mình ở chỗ nào. Từ cổ chí kim cho dù xa xôi 

mà bàng bạc nhưng suy cho cùng thì cũng là sự lần lượt bước qua của Thời Gian, dọc 

thêo cái đầu mối này, bạn liền có thể tìm ra sự phát triển của lịch sử. Thời Gian chính là 

gốc rễ của Lịch Sử, là khởi thủy của Sinh Mệnh, là quy luật vĩnh cửu (hằng thường) của 

ngàn đời. Mà sinh mệnh con người chẳng qua chỉ có năm tháng cuộc đời ngắn ngủi, có 

sinh mệnh thì mới có sự tồn tại của vận mệnh, sự biến hóa của vận mệnh chính là lấy 

đơn vị Tuổi tác để đo lường, hoặc lấy đơn vị Thời Gian của Lịch Pháp để đo lường. 

 

Số Tuổi: Là độ dài ngắn của thời gian từ lúc bắt đầu cất tiếng khóc chào đời cho 

tới hôm nay (QNB chú: có lẽ ám chỉ ngày mà tác giả viết cuốn sách này, ngày 30 tháng 11 

năm 1993), vừa khéo được 40 tuổi 3 tháng lẻ 10 ngày. 

 

Thời Gian của Lịch Pháp: nếu như sinh ra vào ngày 20 tháng 8 năm 1952 năm, 

cho tới hôm nay (ngày 30 tháng 11 năm 1993) mới thôi, tổng cộng là 40 năm 3 tháng lẻ 

10 ngày. 

 

Hai khái niệm đó là không hề giống nhau, mệnh vận của con người là theo sự biến 

đổi của Số Tuổi mà thay đổi, còn Thời Gian của Lịch Pháp lại không hề bị thay đổi theo 

những yếu tố như sự chỉnh sửa Lịch Pháp, sự khác biệt về quy định quy ước của Lịch 

Pháp. Nếu như quy định quy ước của Lịch Pháp mà sai lầm thì tất nhiên toàn mệnh bàn 

đều sai lầm. Khi chúng ta đang lúc suy tính vận thế của Lưu Nguyệt, Lưu Niên, thì cái 

Năm – Tháng – Ngày mà các bạn nói đến ấy là dùng Thời Gian của Lịch Pháp để làm 

chuẩn hay là dùng Số Tuổi để làm chuẩn đây? 

 

Thời Gian của Lịch Pháp và Số Tuổi sinh mệnh, giữa 2 cái này có mối quan hệ gì 

để hỗ trợ nhau trong việc tính toán sợi dây của Thời Gian? Hai khái niệm này lại cần dựa 
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vào đầu mối liên kết chặt chẽ của loại quan hệ nào để khởi? Vì sao chúng ta chia thành 

các khoảng thời gian vận khí của Lưu Niên, Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, ấy chính là lấy Thời 

Gian của Lịch Pháp để làm chuẩn ư? 

 

* Khởi Dần thủ (Thiên Can cung Dần/theo phép Ngũ Hổ độn) nhất định chính là 

Thiên Can tháng Giêng của năm mà đương số được sinh ra đời. Cho nên Can của các cung 

sau khi an bài lá số (mệnh bàn) tương đồng với Thiên Can của các tháng trong năm Âm 

Lịch mà đương số được sinh ra. Lấy nó để mà suy đoán vận trình cát hung của Đại Hạn 

hoặc Lưu Niên hoặc Lưu Nguyệt, chứ không phải áp dụng Thiên Can của cái năm Lưu 

Niên đang xêm đó. Rồi lại khởi Dần thủ để mà tìm ra Can mới của cung nhằm biểu diễn 

Tứ Hóa, đại diện cho suy luận mệnh bàn. Tất cả đều phải lấy Thiên Can năm sinh của 

đương số, cho nên Thiên Can Dần thủ (ngũ Hổ độn) chính là tiêu chuẩn cơ bản. Điều này 

biểu thị Số Tuổi của đương số cùng với Thời Gian của Lịch Pháp mượn phép Ngũ Hổ độn 

khởi Thiên Can cung Dần để mà khiến 2 khái niệm hợp lại làm một. Do đó, mệnh bàn 

khởi Dần thủ Thiên Can chính là một việc vô cùng trọng yếu, bởi vì Thiên Can của các 

cung, đại diện cho Thiên Can của mỗi tháng trong 12 tháng của năm mà đương số được 

sinh ra đời. Cho nên suy luận thời gian ứng nghiệm của sự việc, quyền quyết định là ở 

chỗ Thiên Can chứ không phải ở chỗ các Địa Chi. 

 

[Thời gian Ứng nghiệm]: Phối hợp các tình huống hội hợp xung chiếu của Tứ Hóa 

ở trên mệnh bàn, từ Thiên Can của cung mà khởi phi Tứ Hóa, xác định ra cung vị Địa Chi 

của Lưu Niên ứng nghiệm. 

  

Muốn phán đoán là lúc nào phát sinh, nhất định phải xem là cái Thiên Can 1 cung 

nào bị Hóa Kỵ xung tới để mà phán đoán thời kỳ ứng nghiệm, Thiên Can của cung khởi 

phi chính là “Thời Gian” ứng nghiệm.  

 

Tại vì sao ở các chương trước đây có nhắc tới "Địa Chi" đại biểu cho "Thời Gian", 

thế này lại chẳng hóa ra là trước sau mâu thuẫn ư? Trước đây đã từng nói qua, Địa Chi 

dựa vào sự biến đổi của Thiên Can, bóng nắng mặt trời (nhật ảnh) mà có sự tăng giảm, 

nó chính là tuân theo sự thay đổi của Thiên Can di chuyển mà có sự biến đổi. Thiên Can 

là dựa vào sự thay đổi của quý tiết (mùa, thời kỳ), các địa phương khác nhau thì cũng có 

thể thay đổi khác nhau. Địa Chi thì sau khi trải qua sự xác định rõ, không hề còn sự biến 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

188 | P a g e  
 

đổi, cố định lại (bởi vì cổ nhân cho rằng mà Địa/Đất thì bất động, còn Thiên/Bầu Trời thì 

chuyển động xung quanh Địa vậy). Nó đối với tất cả mọi người là giống y như nhau, đối 

với mệnh bàn mà nói, thì nó chính là đại diện cho mỗi 1 ô vuông có tên gọi theo trình tự 

thuận chiều, trừ điều đó ra, trong khi đoán mệnh với vận thì nó chẳng có ảnh hưởng gì. 

Do nó là cố định nên phải dựa theo diễn biến Tứ Hóa của Thiên Can để mà định ra thời 

kỳ ứng nghiệm. 

 

Còn như "Ứng nghiệm kỳ" là năm nào ư? Đương nhiên là lấy Địa Chi của chỗ 

Thiên can sở tại là năm ứng nghiệm, như: cung Dậu, thì Thiên Can của nó có khả năng là 

5 Can âm gồm Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý; chứ chẳng phải là tất cả Can cung đều có thể phát 

sinh sự việc, mà mỗi một Thiên Can mang tính chất riêng khiến cho các Hóa tinh thay 

đổi, phát ra năng lượng hoặc cát hoặc hung mới có thể làm phát sinh sự kiện. Cũng không 

phải là cứ đến cung Dậu, chỉ cần thấy các sao tọa thủ giống nhau thì đều sẽ phát sinh sự 

kiện giống nhau, mà phải biết sẽ phát sinh hay không là mấu chốt nằm ở "Thiên Can". 

Cho nên "Thời gian của Ứng nghiệm" chính là lấy Thiên Can của cung nào đó trên lá số 

(mệnh bàn), kết hợp với Địa Chi của Lưu Niên mà tìm ra cái năm lưu niên ứng nghiệm sự 

kiện. Vì lẽ đó, dựa vào môi trường trung gian của Địa Chi, xâu chuỗi Thiên can, đêm Thời 

gian Ứng nghiệm của sự kiện đời người và Thời gian Lịch pháp mà hợp lại làm một. Đó là 

lý do mà từ sự suy tính của mệnh bàn có thể biết được: 
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Vì vậy, Tử Vi Đẩu Số áp dụng Lưu Niên mà không cần Tiểu Hạn, dựa vào sự kết 

hợp 12 Địa Chi trên mệnh bàn và Lưu Niên, khiến cho "Mệnh" cùng với "Thời" phối hợp. 

Mượn "Can" độn "Tinh" vay "Tượng" hợp "Chi" ứng "Thì". Còn như, ảnh tượng (hình 

ảnh) của sự việc và nguyên nhân của sự việc, thì lại từ: Sự trùng điệp cung vị và các hóa 

tinh tạo thành. Cũng chính là: có nguyên nhân và hình tượng, mới có thể miêu tả "Sự 

kiện" một cách cụ thể. Còn như, mối quan hệ giữa 2 yếu tố là nguyên nhân của sự kiện và 

hình tượng của sự việc, thì cũng không thể phân chia rành mạch thành hai yếu tố được, 

vì chúng đan xên lẫn nhau thành cặp.  

Đối với việc vận dụng: 

Hình tượng của Sự kiện: Từ mối quan hệ trùng điệp của cung vị, xác định ý nghĩa 

hình tượng của các Hóa tinh. 

Nguyên nhân của Sự kiện: Từ mối quan hệ trùng điệp của cung vị & đường bay 

đến của các Hóa tinh, tìm ra nguyên nhân đối ứng. 

 

 

 

 

 

 Khảo sát Thí dụ 1: 

 Giờ đưa ra một thí dụ đoán mệnh (mệnh lệ) để mà phân tích xêm hình tượng của 

sự kiện & nguyên nhân sự kiện được tìm ra như thế nào ở trong 12 cung? Cái mệnh lệ rất 

quý giá này là được cung cấp bởi một vị Đại sư môn Tử Vi Đẩu Số cực kỳ nổi tiếng người 

Nhật Bản. 
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 * Nguyên do:  

Chủ nhân lá số này mở một cửa hàng bán tặng phẩm ở Nhật Bản, có việc muốn 

tìm Đại sư Tử Vi Đẩu Số chỉ điểm bến mê, đã hẹn được ngày gặp mặt. Vào 11h đêm cái 

hôm trước ngày hẹn, khi ngồi tàu điện trên đường về nhà từ cửa hàng bán tặng phẩm, 

liền thầm nghĩ: "Ngày mai phải đi bái kiến Đại sư, đầu tóc đã chừng mấy ngày chưa gội 

rồi. Không hay lắm!!! Dẫu ngay lập tức trở về tắm gội và chờ cho khô thì cũng đã khuya 

lắm rồi. Sáng sớm ngày mai phải chạy tới chỗ Đại sư. Có lẽ là sẽ ngủ không đủ giấc, hoặc 

là bị ngủ quên. Nếu như để sáng sớm mai mới tắm gội, chờ làm khô thì cũng bị trễ hẹn. 

Bằng không thì sẽ phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Rốt cuộc cần phải làm sao đây?". Cứ 

trăn trở suy nghĩ về cái vấn đề này mãi.  

Ngày hôm sau đến chỗ Đại sư, khi mở Mệnh bàn ra, chẳng hiểu sao mà câu nói 

đầu tiên của Đại sư lại hỏi ngay là: "Giờ Tý tối qua, có phải là vì chuyện đầu tóc mà khiến 

bạn hao tổn tâm trí hay không". Khiến cho chủ nhân lá số sợ ngây người, tại sao lại có thể 

nói trúng sự việc trong tâm tư của mình ở mấy canh giờ trước đây?! 
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 * Vấn đề: Ở trong sự kiện này có mấy điều cần phải nghiên cứu 

  1. Lưu Nhật & Lưu Thời được vị Đại sư này khởi như thế nào? Một tháng có 30 

ngày mà Mệnh bàn có 12 cung, mỗi 1 cung có thể có thể đại biểu 2 ngày hoặc 3 ngày. Ông 

ấy làm thế nào để từ trong đó mà tìm ra chính xác Nhật kỳ để khởi Lưu Thời nhỉ? 

  2. Tại sao là tóc nhỉ? Vì sao biết rõ chỉ là hao tổn tâm trí mà thôi? 

 

 * Phân tích: (trước tiên, mời các tự mình phân tích Mệnh bàn xem) 

  Giờ Tý ngày X tháng 12 năm 31 tuổi (năm Đinh Mão) vì việc đầu tóc mà phải hao 

tâm tổn trí. Đầu tiên: Chúng ta muốn định ra các cung vị Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, Lưu Thời 

của Lưu Liên, căn cứ vào quy tắc tên gọi tương quan ghi vào các cung vị đã định ra. 

  

Thiên can (Quý) của cung Phúc Đức ứng giờ Tý của Lưu Nhật (bên trong cung có 

Thái Dương và Thái Âm tọa thủ) khiến Tham Lang Hóa Kỵ nhập cung Điền Trạch của Lưu 

Thời xung vào cung Phúc Đức của Lưu Nguyệt (bởi vì đã biết là sự việc phiền não, cho 

nên lấy cung Phúc Đức làm cung biểu lộ hình tượng); ăn khớp với điều kiện của đồng loại 

tương xung, cho nên có sự việc phiền lòng, quả không sai. Bởi vì can Quý khiến Tham 

Lang Hóa Kỵ xung vào cung Phúc Đức của Lưu Nguyệt, mà sao Tham Lang lại là Quý thủy 

là nước bẩn, mà lại ở cung Điền Trạch, nên biết được chính là các loại nước như là nước 

tắm, nước giặt quần áo, tắm cơm canh,… Bởi vì mối liên hệ của Thái Dương và Thái Âm 

nên có thể dẫn tới rõ hơn là "Gội đầu". Cho nên thường là vì việc gội đầu mà phiền lòng. 

 

Ở trong thí dụ này: (tham khảo hình bên dưới) 

 

 

Từ các loại trạng thái hoặc tổ hợp tinh tú, Tứ Hóa, Can Chi của cung khởi phi và 

cung bay đến, giúp cho sự suy xét tổng hợp, đêm những ký hiệu này đối chiếu tới những 

sinh hoạt hàng ngày. Tìm ra sự vật đối chiếu để giải thích, là có thể phán đoán gọn gàng 

khúc chiết, gãi đúng chỗ ngứa, dùng dự đoán chính xác tương lai. 

 

Trở lại một vấn đề nữa: Cùng 1 Cung vị, có thể sẽ trùng điệp nhiều tầng (lần), ở 

trong tất cả thì rốt cuộc là cần phải rút ra tầng tầng nào để mà giải thích? Ở trong ví dụ 

này, chúng ta tìm xem canh giờ nào có sự phiền lòng, cho nên lấy cung Phúc Đức của Lưu 
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Thời để phi Tứ Hóa, xem Hóa Kỵ có xung vào cung Phức Đức của Lưu Nhật hay không. Đó 

là lý do mà, cần nắm lấy mối quan hệ của "Cung vị trùng điệp" để giải thích "Hình tượng". 

Thí dụ này phải lấy mối quan hệ cung vị trùng điệp của Lưu Thời để giải thích, mà khi 

giải thích thì dựa vào cung Phúc Đức chính là cung khởi phi, là cung hỏi sự việc, cho nên 

dùng nó làm trọng điểm. Cung Điền Trạch chính là cung bay tới, là cung tiếp nhận Hóa 

tinh bay tới từ can cung hỏi sự việc. Chỉ có thể giúp cung khởi phi biểu lộ ra hình tượng 

của nó. Ảnh hưởng quan trọng nhất trong cung bay tới, là ở Hóa tinh nằm bên trong đó 

từ Can cung phi Tứ Hóa tới (giống vai trò của sao Tham Lang hóa thành Kỵ ở trong ví dụ 

này), nó tham khảo cung hỏi sự việc để tìm ra "Hình tượng" của sự việc chính. 

 

 

 

Bởi vì các tinh tú của cung khởi phi có rất nhiều tổ hợp hình thái, cho nên Tử Vi 

Đẩu Số Phi Tinh chỉ dùng 28 sao thì có thể đại biểu ngàn vạn hiện tượng trong nhân thế. 

Do số sao thì ít mà sự việc thì nhiều, cho nên một sao phải dựa theo sự khác biệt về cung 

vị, cũng như sự kết hợp với các phụ tinh đồng cung để mà hiển hiện ra hình tượng khác 

nhau, như trong ví dụ này: 

 

 Thái Dương, Thái Âm đều có hình tượng Chủ, mà vì 2 sao đồng cung ở Phúc Đức, 

cho nên lựa ra hình tượng "Đầu Tóc" để mà sử dụng. Lại thêm Tham Lang ở cung Điền 
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Trạch, cho nên lựa ra hình tượng "Nước" để mà sử dụng. Phối hợp lại mà giải ra là "Gội 

đầu". Đương nhiên, cũng có thể là "Tóc bị ướt". Việc suy luận tinh tế tỉ mỉ hình tượng đến 

mức như vậy, phải là người đã nghiên cứu Đẩu Số vài chục năm mới có thể có công lực 

định hướng chính xác như vậy. Nếu như định hướng không đúng, cho dù đã đầu tư cả 

trăm năm tâm huyết thì vẫn không biết được nguyên cớ, đành phải tìm kiếm đáp án qua 

tâm linh huyền bí mà thôi. 

 

 

 

Mối liên hệ cung vị trùng điệp, chính là lấy sự sảo hợp trong quan hệ của tam bàn 

Thiên Địa Nhân. Để định nghĩa các cung vị trùng điệp, cũng chính là: Mệnh gốc hóa cho 

Đại Hạn sử dụng, cho nên nếu cung Quan Lộc của Mệnh gốc khiến Hóa Quyền nhập vào 

cung Phu Thê, và nếu Đại Hạn lại vừa vặn đi tới cung Phu Thê thì biểu thị sự nắm giữ 

quyền uy trong sự nghiệp. Nếu người đã kết hôn, thì Đại Hạn này sẽ rất chăm chỉ trong 
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công việc, cũng sẽ có thành tựu. Nhưng nếu chưa kết hôn, ý chí phấn đấu quyết liệt của 

Hóa Quyền sở chủ ý chí chiến đấu trùng kính, hùng tâm hăng hái hướng về phía trước 

gặt hái được các thành quả và cũng sẽ chịu chút thiệt thòi về tình cảm. Bởi vì chưa kết 

hôn, cung Phu Thê chính là gốc của Hư Vị, đây chính là nguyên tắc của cung vị Hư – Thực, 

mà các bạn đọc cần phải biết. 

 

 

 Mối liên hệ của Thiên Địa Nhân bàn, cần phải phân tích các hạng mục: 

 1. Lá số gốc (bản Mệnh bàn) hóa cho Tứ Hóa của lá số Đại Hạn (Đại Hạn bàn), ở 

trong lá số của Đại Hạn thì hiển thị ra những loại quan hệ nào? 

 * Xung (sao Hóa Kỵ) 

 * Chiếu (sao Lộc, Quyền, Khoa) 

 * Hội (nhập) 

 * Hợp (tam hợp) 

 

 2. Lá số của Đại Hạn lại hóa cho Tứ Hóa của Lưu Niên dùng, xét các quan hệ dưới 

đây? 

* Tam Hợp phương của lá số gốc (bản Mệnh bàn) có bị hoặc là Kỵ xung? hoặc là 

Kỵ nhập vào Mệnh gốc hay không? 

* Tứ Hóa của lá số Đại Hạn và Tứ Hóa của lá số gốc, hiển thị ra loại quan hệ nào? 

Đặc biệt là sao Hóa Kỵ, có hiện ra sự đối xung hay không? Hoặc 2 ngôi Kỵ tinh đều vào 

trong cùng một cung? 

 

 3. Cung vị của lá số gốc & cung vị của lá số Đại Hạn hiển thị loại quan hệ nào? 
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 Thí dụ như: Cung Ta ̣ t Ách của lá số gốc chính là cung Tài Bạch của lá số Đại Hạn, 2 

cái trùng điệp cùng một chỗ, đây chính là cung vị trùng điệp, đại biểu tiền bạc của Đại 

Hạn có mối quan hệ với Ta ̣ t Ách của Mệnh gốc. Mức độ mật thiết của sự liên hệ này thì 

dùng Tứ Hóa để kết hợp, các mục 1, 2 đã nói ở trên chính là sự suy xét mức độ mật thiết 

của sự kết hợp. Nếu như Tứ Hóa đều "Nhập" thì đại biểu sự kết hợp chặt chẽ, biết rất 

chăm chỉ nỗ lực đi kiếm tiền. Nếu như là "Xung" thì biểu thị không còn cách nào kết hợp, 

bác bỏ lẫn nhau, chính là lười nhác không cố gắng đi kiếm tiền. 

 

 

 

 4. Thời gian Ứng nghiệm? Hoặc kỳ hạn Ứng nghiệm? 

 * Cung bị Xung phải chịu tổn hại lớn nhất, khi Lưu Niên đi qua cung bị Xung thì sẽ 

bị hung. 

 * Tam hợp Cục, lấy Quyền ở cung Quan Lộc của Lưu Niên là cát. 

 * Đồng loại không thể tương xung, như Tật Ách của Đại Hạn không thể xung Tật 

Ách của Mệnh gốc. 

 * Hóa nơi Mệnh gốc, ứng nghiệm ở Lưu Niên. 

 * Hóa nơi Đại Hạn, ứng nghiệm ở Lưu Nguyệt. 

 * Đại Hạn xung Mệnh gốc, 10 năm không thuận lợi. 

 * Lưu Niên Kỵ xung, 1 năm hối lận. 

 

 Cùng cái lý ấy: 

 * 3 sao Hóa cát của Đại Hạn hội vào tam hợp Mệnh gốc, 10 năm cát tường. 

 * 3 sao Hóa cát của Lưu Niên hội vào, 1 năm thuận lợi may mắn. 
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 Khảo sát Thí dụ 2: 

 Cái này từ trong bộ sưu tập các thí dụ đoán mệnh của người viết, lại đưa ra để 

cùng với quý vị tham khảo: Trước tiên mong quý vị suy ngẫm một chút, xêm xêm đương 

số này ở hạn cung Ngọ phát sinh tai họa to lớn gì? 

 

 Sau khi quý vị suy đoán, nhất định là đã tìm ra từ sự cân nhắc lần lượt các cung 

nhân sự của Đại Hạn Giáp Ngọ, để mà tìm ra cung nhân sự của Đại Hạn và cung đồng loại 

của lá số gốc xem hiện ra cung vị của mối quan hệ tương xung: 

1. Thiên Can cung Phụ Mẫu của Đại Hạn có Hóa Kỵ xung tới cung Phụ Mẫu của 

Mệnh gốc hay không? 

  2. Thiên Can cung Phúc Đức của Đại Hạn có Hóa Kỵ xung tới cung Phúc Đức của 

Mệnh gốc hay không? 

  3. Thiên Can cung Điền Trạch của Đại Hạn có Hóa Kỵ xung tới cung Điền Trạch 

của Mệnh gốc hay không? 
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 Kết quả phát hiện được: 

* Thiên Can cung Tật Ách của Đại Hạn khiến Hóa Kỵ xung tới cung Tật Ách của 

Mệnh gốc (phù hợp với cung đồng loại tương xung). 

* Thiên Can cung Tật Ách của Mệnh gốc khiến Hóa Kỵ lại "Nhập" cung Tật Ách của 

Đại Hạn (biểu thị sự quan hệ chặt chẽ của 2 cung này), từ sự quan hệ chặt chẽ cho nên 

lực xung của cung Tật Ách của Mệnh gốc rất hung. 

 

 

 

 Tới bước này, chỉ biết là Ta ̣ t Ách có hung hiểm, thế nhưng là dạng "Hung sự" gì thì 

cũng không biết. Cần phải sử dụng cung khởi phi và cung bay đến, cùng với tổ hợp các 

sao để khởi thì mới có thể hiện lộ ra "Hình tượng". 

 

 Hơn nữa, sau khi khảo sát mối quan hệ của cung khởi phi và cung bay đến, rồi 

mới định ra “Hình tượng” biến hóa khôn lường nằm ở tổ hợp nhóm tinh tú: 

  

Bởi vì, các cung trên lá số gốc là trạng thái tĩnh, đại biểu cho một số đặc tính mà 

thôi, còn "Vận thế" nhân có Tứ Hóa và các tinh tú xung kích thì mới có hiệu ứng cát hung. 

Cho nên, cát hung của vận thế, cần phải xem ở mối quan hệ tương hỗ của lá số Đại Hạn. 

Trong ví dụ này, chính là cung Tật Ách của Đại Hạn làm Hóa Kỵ nhập vào cung Mệnh của 

Đại Hạn và đồng thời xung tới cung Thiên Di của Đại Hạn. Mà cung Thiên Di của Đại Hạn 

lại chính là cung Tật Ách của Mệnh gốc (lá số gốc), đại biểu cho bệnh ta ̣ t của vận này và 

việc xuất ngoại có quan hệ. Do phải chịu Hóa Kỵ xung tới cho nên là hung họa. Vì vậy nên 
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tiếp sau đó, khi giải thích về "Hình tượng" của tổ hợp các tinh tú, liền cần phải theo 

phương hướng này mà nắm lấy hình tượng đối ứng để giải thích. 

 

 

 

Cho nên đương số này: Vì bị tai nạn xe cộ nên não chấn thương nghiêm trọng, 

thận và dạ dày cũng bị tổn thương do vụ va chạm. Bởi vì Văn Xương hóa Khoa của năm 

sinh bị Kỵ xung phá, khiến Khoa tinh mất đi tác dụng bảo vệ, thành ra gặp tai nạn trí 

mạng. 

 

 Tiếp tục, sẽ phải tìm ra "Thời gian" phát sinh. Trong những phân tích đã nói bên 

trên, chỉ biết là nằm trong 10 năm Đại Hạn ấy, sẽ có phát sinh tai nạn xe cộ nghiêm trọng. 

Mà 10 năm là một quãng thời gian khá dài, nên cũng không thể bảo người ta là trong 

3650 ngày thì ngày nào cũng đều phải thấp thỏm đề phòng. Cho nên, từ trong lá số thì 

việc quan sát các mối quan hệ xung chiếu hội nhập của Tứ Hóa để tìm ra "Thời gian Phát 

sinh" là trình tự rất trọng yếu. Do thí dụ đoán mệnh này là thuộc về: 

 

 Tình huống mà cung Tật Ách của Đại Hạn làm Hóa Kỵ xung tới cung Ta ̣ t Ách của 

Mệnh gốc (đồng loại tương xung). Cho nên, khi Lưu Niên đi tới năm Hợi của (đại) hạn 

cung Ngọ, thì Hóa Kỵ xuất ra từ Can cung Ta ̣ t Ách của Đại Hạn vừa đúng chỗ cung Tật 

Ách của Lưu Niên, cho nên ở năm đó gặp chuyện không may. 
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 Thí dụ này là một thí dụ đoán mệnh rất điển hình, ngoài việc các bạn cần phải 

nắm vững trình tự suy luận để sáng tỏ rõ ràng từng ly từng tý mạch suy nghĩ, thì cũng 

cần phải thu thập nhiều thí dụ đoán mệnh. Thế nhưng trên thị trường có rất nhiều sách 

đoán mệnh ấy vậy mà lại giả tạo không có căn cứ, thậm chí có người dùng thời gian phát 

sinh tai nạn xe cộ của người xa lạ, đêm Bát Tự của thời điểm ấy mà an lá số nhằm suy 

đoán. Hơn nữa, về thí dụ ghi lại không rõ ràng, không còn cách nào truy được tiền căn 

hậu quả, khiến cho chẳng có cách nào theo dõi ở trên lá số để tìm ra tính quan quan của 

cung vi ̣đối ứng, cùng Tứ Hóa khởi phi, hay nơi nói bay tới. Cho nên muốn phải tăng 

cường công lực, phải lấy nhiều ví dụ đoán mệnh thì mọi người mới có thể đi sâu vào giải 

thích. 
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CHƯƠNG 20: CÂN BẰNG CỦA MỆNH CỤC ĐẨU SỐ 

 

Quá trình diễn tiến cuộc sống, có thể ví von như là một người đạp lên trên 1 khối 

cầu không hoàn toàn tròn trịa, ở trên bề mặt nhấp nhô khúc khủy của Thời Gian và 

Không Gian tạo thành mà tiến về phía trước. Bên ngoài lại còn có kình phong thổi tới, tùy 

vào các thời điểm khác nhau mà thay đổi hướng. Vì để tránh bị ngã xuống, buộc phải dựa 

vào tất cả mọi thứ vốn có của mình (tức khối cầu đang dẫm lên), phối hợp với hướng gió 

thổi đến, né tránh các khu vực lồi lõm, tùy lúc tùy nơi mà thay đổi con đường đi tiếp. Khi 

thì đi tới, lúc thì đi lui, khi thì né bên trái, khi thì hướng bên phải, và thỉnh thoảng lại thay 

đổi tư thế của thân thể khiến trọng tâm ổn định. Luôn luôn phải tìm ra một điểm thăng 

bằng, nếu không sẽ bị té từ trên trái cầu xuống, lại còn phải tùy cơ mà ứng biến, nếu như 

mất đi thăng bằng thì sẽ sinh ra đủ các loại tai họa như: Bệnh nặng, thất nghiệp, phá sản, 

ly hôn, tai nạn xe cộ…  

 

Cho nên ở trong Mệnh Cục, chỉ cần có 1 cung nhân sự bị mất đi cân bằng, thì sẽ 

sinh ra mầm tai vạ. (Nói trước một chút, không được ngã từ trên trái cầu xuống, vì ngã 

xuống là liền mất đi tất cả tài nguyên, tức là biểu thị sự tử vong).  

 

Tử Bình Bát Tự là từ mối quan hệ sinh khắc Ngũ Hành của Thiên Can – Địa Chi 

trong bát tự mà tuyển chọn lấy Dụng Thần điều hòa gia giảm, lại cùng với mối quan hệ 

sinh khắc Ngũ Hành theo vận hạn, mà cân nhắc điểm thăng bằng cường nhược ngũ hành, 

rồi phán đoán biến hóa cát hung vận trình. Cho nên Bát Tự chính là lấy ngũ hành sinh 

khắc chế hóa xêm đã cân bằng chưa để làm tiêu chuẩn cơ bản của quá trình phán đoán 

vận hạn cát hung. 

 

 Tử Vi Đẩu Số thì hoàn toàn không (coi trọng việc) áp dụng mối quan hệ ngũ hành 

sinh khắc chế hóa để làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá có cân bằng hay không, có 3 

nhân tố tiêu chuẩn cơ bản được dùng để cân nhắc thăng bằng của Tử Vi Đẩu Số: 

 

 * Tổ hợp các Sao. 

 * Tứ Hóa năm sinh. 

 * Mối quan hệ xung chiếu hội nhập của Cách Cục trên lá số Gốc & lá số Đại Hạn. 
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1. Tổ hợp các sao 

Trước tiên bàn một chút về quan hệ cân bằng của tổ hợp các sao. Phàm là an bài 

lá số, trước hết phải đánh giá tổ hợp các sao của mỗi một cung để quyết định về sự cao 

thấp tốt xấu của mệnh cục. Giả như sát tinh quần tụ trong một cung nào đó thì nhất định 

là vấn đề nằm ở chỗ cái cung ấy, trong cuộc sống của người chủ cái lá số ấy, xác định cái 

cung ấy chủ về người hoặc sự việc gì, dẫn dắt tới chuyện đáng tiếc cả đời. Người viết đã 

xem qua rất nhiều cung Phu Thê có 2 sát tinh tọa thủ, thì người phối ngẫu của họ nếu 

không bị đột tử thì cũng là dính líu tới xã hội đên, hoặc hung man tàn bạo. Người có loại 

tổ hợp ấy rất kỳ quái, cũng không phải điều kiện bản thân họ không được tốt, thế nhưng 

năng lực kén vợ kén chồng lại không thế nào cao minh được. Ngay trong lúc có rất nhiều 

người thêo đuổi, thường lại chọn trúng kẻ kém nhất. Đương nhiên cũng có bị hoàn cảnh 

vội vã, mà không phải là không có sự lựa chọn (như kiểu bị thủ đoạn cưỡng ép kết hôn).  

 

Cho nên tổ hợp sao không đẹp, mất đi lực lượng kiềm chế lẫn nhau, tức đại biểu 

cho sự đánh mất ảnh hưởng thăng bằng, cái cung đó sẽ nổi lên sóng gió, sản sinh tai họa, 

ngăn trở cuộc sống. Hơn nữa, từ chỗ biểu hiện của lá số Gốc, đại diện cho sự trở ngại ảnh 

hưởng cả đời, bất kể là trải qua Đại Hạn nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi cái ảnh hưởng 

bất lợi của nó đến cả cuộc đời của đương số. Nếu như cung nào đó của lá số Đại Hạn gặp 

phải tổ hợp kể trên, thì cái Đại Hạn ấy cũng sẽ có chuyện bất lợi phát sinh ở cung đó, 

nhưng khi vượt qua cái Đại Hạn ấy thì chuyện bất lợi kia sẽ trời quang mây tạnh. Loại 

ảnh hưởng của tai họa ở Đại Hạn kiểu này thì chỉ có 10 năm hiệu lực mà thôi. Đây chính 

là nguyên tắc của việc luận đoán cát hung từ mối quan hệ cân bằng của tổ hợp các sao. 

 

Có người sẽ hỏi: Trong một cung mà có cả cát tinh và lại có cả sát tinh thì phải 

luận như thế nào đây? Đúng là cái vấn đề ấy làm cho người khác bối rối. Căn cứ cái tiêu 

chuẩn cơ bản nào để có thể phân định xem tổ hợp sao tọa thủ ở cùng chung một cung thì 

có làm mất đi sự cân bằng hay không? Phương pháp đánh giá rất đơn giản, có thể quy 

nạp như sau: 

 

Một, trong cùng 1 cung có từ 2 sát tinh trở lên tụ tập, như đoạn nói về cung Phu 

Thê ở trên có song Sát xâm nhập đồng cung đã nói rõ. 

Hai, sát tinh tuy chỉ có một ngôi, nhưng cùng với Chính tinh tạo thành cách cục ác 

liệt như các loại là: “Linh Xương Đà Vũ, hạn tới nhảy sông”, “Cự Hỏa Kình dương, cuối đời 
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treo cổ”, “Thái Âm Hỏa Linh, phản thành thập ác”, “Xương Tham cư Mệnh, thịt nát xương 

tan”,… các bạn đọc đều có thể từ những kinh nghiệm của các bậc tiên hiền lưu lại trong 

Thái Vi Phú, Phát Vi Luận, Chư tinh Vấn Đáp,… chọn ra các Cách Cục khả tín để áp dụng. 

Nếu như người viết có thời gian, thì sẽ nói rõ những cổ văn này đã nêu, hiện tại trên thị 

trường có rất nhiều sách vở giải thích nhưng một số nội dung bị sai lệch, cũng có một số 

tác giả là học Bát Tự, rồi lại dùng hình thức tư duy của Bát Tự để giải thích khiến phát 

sinh sai lệch. 

Ba, những sao chậm trễ an nhàn, thì ưa được một sao có tính mạnh mẽ nhanh 

chóng để kích phát, chủ hăng hái có thành tựu. Nhưng mà có từ 2 sát tinh trở lên xâm 

nhập thì mất đi cân bằng mà đê dọa hung hiểm. Thí dụ như Thiên Đồng thủ Mệnh thì chủ 

lười biếng, thích hưởng thụ, nếu có Hỏa Tinh đồng cung sẽ kích phát ý chí phấn đấu, 

nhưng lại có thêm 1 sát tinh nữa xâm nhập thì sẽ trở thành dè dặt, do dự bất quyết, mà 

bỏ phí rất nhiều cơ hội. 

Bốn, tổ hợp tinh tú của Đối Cung và Bản Cung, về cơ bản thì tổ hợp Chính Tinh của 

tinh hệ Tử Phủ là không thay đổi, còn tổ hợp của các Phụ tinh, Sát diệu thì khá biến động. 

Giả như có 2 sát tinh chia ra chiếm cứ ở Bản Cung & Đối Cung, thì sẽ sản sinh tác dụng và 

hiệu lực như dưới đây: 

 

 Kiềm chế lẫn nhau: lực lượng của 2 sát tinh kiềm chế lẫn nhau, khiến cho hung lực 

triệt tiêu, biểu hiện ở những người gặp được trong cuộc sống, rất ngang ngược nên phải 

tiêu hao rất nhiều tinh lực khắc phục sự phiền nhiễu. Tuy nhiên đều có thể đạt thành 

mục tiêu, nhưng đã sức cùng lực kiệt rồi, khiến cho thành tựu đạt được giảm đi không ít. 

  

Nối giáo cho giặc: sự cấu kết với nhau của 2 sao đối lập, tăng mạnh ảnh hưởng lực 

của sát tinh, đối với Chính tinh của Bản cung sinh ra khuếch trương nguy hại hoặc xu 

hướng hư hỏng. Ở hiện tượng nhân sự, thì có các loại hiện tượng như: cá tính thấp thỏm 

bất ổn, tráo trở bất thường, tư tưởng quái dị, tính tình thô bạo, tiểu nhân âm thầm phá 

hoại, kiềm chế, khiến cho tất cả nỗ lực vốn có đều trôi thêo nước chảy. 

 

2. Tứ Hóa năm sinh  

Ở trên mới thuần túy lấy trạng thái tổ hợp sao để luận về quan hệ cân bằng, chỉ có 

điều nói về tổ hợp sao nếu có Hóa tinh của năm sinh rơi vào, thì Tứ Hóa năm sinh sẽ sinh 

ra hiệu ứng tăng giảm về lực lượng cát hung của tổ hợp sao. Nếu như tổ hợp hung ác gặp 
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Hóa Lộc, Hóa Khoa đồng cung, thì có hiệu lực gặp dữ hóa lành, đụng tới lúc cam go thì 

luôn luôn xoay chuyển ra đường sống, khiến tổn thất rất ít hoặc giữ được tài nguyên. 

Nếu như Hóa Kỵ xâm nhập, thì thành ra dâng mỡ miệng mèo, nối giáo cho giặc, khiến cho 

tổ hợp sao hung ác sinh ra lực phá hoại mạnh mẽ hơn. Nếu như tổ hợp cát lợi gặp phải 

Hóa Kỵ đồng cung, thì có ngăn ảnh hưởng ngăn trở, nhưng không tổn hại đến thành tựu, 

chẳng qua chỉ khiến con đường tới thành công bị vất vả hơn mà thôi. Đương nhiên, nếu 

như tổ hợp sao cát lợi gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa khoa, thì như là gấm được thêm hoa 

khiến thành tựu thêm huy hoàng hơn, xuất sắc hơn. 

 

Tứ Hóa năm sinh rơi vào cung dựa theo tổ hợp của nó lại chia ra thành các tình 

huống: chỉ có 1 ngôi Hóa tinh rơi vào, hoặc 2 ngôi Hóa tinh trở lên rơi vào. Hai ngôi Hóa 

tinh trở lên rơi vào đồng cung thì e rằng sẽ quá vượng mà làm cho mất đi cân bằng, phản 

chuyển thành không luận là cát. Nói như thế nào đây? Các cung Tài Bạch và Quan Lộc mà 

có hai ngôi Hóa tinh cát lợi rơi vào thì đương nhiên tốt, nhưng các cung vị như Ta ̣ t Ách, 

Phu Thê lại không thể quá vượng, nếu như cung Ta ̣ t Ách quá vượng sẽ chủ thân thể dễ có 

u bướu dài, mà cung Phu Thê quá vượng thì có ý nghĩa nhiều phối ngẫu. Cho nên, tổ hợp 

quá vượng cũng phải nhìn kỹ cung vị, giúp cho có được sự giải thích hợp lý, đây là 1 điểm 

khác để cân nhắc điểm thăng bằng. 

 

3. Mối quan hệ xung chiếu hội nhập của cách cục lá số Gốc & lá số Đại Hạn 

 Trạng thái thăng bằng của hành vận lại cần phân định như thế nào đây? Đương 

nhiên là không nằm ngoài 2 yếu tố: 

 * Tổ hợp sao 

 * Tổ hợp Tứ Hóa 

 

Tổ hợp sao thì như đã bàn ở phần trước, nhưng mối quan hệ của Tứ Hóa nhất 

định phải nghiên cứu các mối quan hệ tổ hợp của: 

 * Tứ Hóa ở các cung của Lá số Gốc 

 * Tứ Hóa ở các cung của Lá số Đại hạn 

  

Mới có thể biết là cân bằng hay không! Đương nhiên Tứ Hóa bao quát 4 ngôi Lộc, Quyền, 

Khoa, Kỵ cần được cân nhắc đồng thời, chứ không thể chỉ xem một Hóa tinh nào đó mà 

thôi. Trên cơ bản thì Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa là cát lợi, còn Hóa Kỵ chủ không 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

204 | P a g e  
 

được thuận lợi. Tại đây chúng ta chỉ thảo luận mối quan hệ tổ hợp của Hóa Kỵ trên lá số 

Đại Hạn với Hóa Kỵ trên lá số Gốc, để quyết định trạng thái cân bằng của Mệnh với Vận.  

 

Tốt rồi! Rốt cuộc thì mối quan hệ cân bằng của Hóa Kỵ trên lá số Gốc & Hóa Kỵ 

trên lá số Đại Hạn được định nghĩa như thế nào? Nhớ kỹ một số nguyên tắc căn bản dưới 

đây: 

 

* Bất luận cung nào Hóa Kỵ tới xung cung Mệnh cũng đều không tốt: 

- Cung nào đó của Lá số gốc Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh gốc, 

- Cung nào đó của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh của Đại Hạn, hoặc  

- Cung nào đó của lá số Gốc Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh của Đại Hạn, hoặc  

- Cung nào đó của Đại Hạn Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh gốc, 

Đều là xu hướng bất lợi, đại biểu cho mối quan hệ giữa cung Mệnh và cung nào đó, 

có xu hướng thoát ly, chia lìa, mất đi. 

 

* Nếu như cung Mệnh Hóa Kỵ xung 11 cung còn lại thì cũng là bất lợi: 

- Cung Mệnh gốc Hóa Kỵ xung tới cung nào đó của lá số Gốc, hoặc  

- Cung Mệnh gốc Hóa Kỵ xung tới cung nào đó của lá số Đại Hạn, hoặc  

- Cung Mệnh của Đại Hạn Hóa Kỵ xung tới cung nào đó của lá số Gốc, hoặc  

- Cung Mệnh của Đại Hạn Hóa Kỵ xung tới cung nào đó của lá số Đại Hạn,  

Những cái này cũng là có xu hướng giải khai, chia lìa, thoát ra. 
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* Cung đồng loại của lá số Gốc không được Hóa Kỵ xung cung đồng loại của lá số 

Đại Hạn 

- Cung Mệnh của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Mệnh của lá số Đại Hạn,  

- Cung Huynh Đệ của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Huynh Đệ của lá số Đại Hạn,   

- Cung Phu Thê của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Phu Thê của lá số Đại Hạn,  

- Cung Tử Tức của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Tử Tức của lá số Đại Hạn,  

- Cung Tài Bạch của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Tài Bạch của lá số Đại Hạn,  

- Cung Ta ̣ t Ách của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Ta ̣ t Ách của lá số Đại Hạn,  

- Cung Thiên Di của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Thiên Di của lá số Đại Hạn,  

- Cung Nô Bộc của lá số Gốc Hóa Kỵ xuug cung Nô Bộc của lá số Đại Hạn,  

- Cung Quan Lộc của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Quan Lộc của lá số Đại Hạn,  

- Cung Điền Trạch của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Điền Trạch của lá số Đại Hạn,  

- Cung Phúc Đức của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Phúc Đức của lá số Đại Hạn,  

- Cung Phụ Mẫu của lá số Gốc Hóa Kỵ xung cung Phụ Mẫu của Đại Hạn, 

Nếu có các tình huống kể trên, thì thì cái cung nhân sự ấy sẽ có phát sinh tình 

huống bất lợi, nếu là các cung lục thân mà nói thì phát sinh các sự việc ngoài ý muốn, ngã 

bệnh, tử vong,... nếu mà là các cung sự việc thì phát sinh các sự việc quan tụng, biến 

động, chuyển nhà, mất tiền,… 
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 * Cung đồng loại của lá số Đại hạn cũng không được Hóa Kỵ xung tới cung đồng 

loại của lá số Gốc. 

- Cung Mệnh của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Mệnh của lá số Gốc,  

- Cung Huynh Đệ của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Huynh Đệ của lá số Gốc,  

- Cung Phu Thê của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung Phu Thê của lá số Gốc,  

- Cung Tử Tức của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Tử Tức của lá số Gốc,  

- Cung Tài Bạch của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Tài Bạch của lá số Gốc,  

- Cung Tật Ách của Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Ta ̣ t Ách của lá số Gốc,  

- Cung Thiên Di của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Thiên Di của lá số Gốc,  

- Cung Nô Bộc của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Nô Bộc của lá số gốc,  

- Cung Quan Lộc của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Quan Lộc của lá số Gốc,  

- Cung Điền Trạch của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Điền Trạch của lá số Gốc,  

- Cung Phúc Đức của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Phúc Đức của lá số Gốc,  

- Cung Phụ Mẫu của lá số Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Phụ Mẫu của lá số Gốc. 

 

 

 

Nếu có những tình huống kể trên, thì các cung đương sự sẽ phát sinh các tình 

huống bất lợi, nếu là các cung lục thân mà nói thì phát sinh các sự việc ngoài ý muốn, ngã 
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bệnh, tử vong,... nếu mà là các cung sự việc thì phát sinh các sự việc quan tụng, biến 

động, chuyển nhà, mất tiền,… 

  

Giả như một cung vị nào đó của lá số Gốc & lá số Đại Hạn đều xuất hiện một trong 

những tình huống kể trên thì cái cung vị đó nhất định sẽ sản sinh tai họa. 

 

4. Ứng dụng 

Trong khi suy đoán: 

* Trước tiên kiểm tra cách cục của lá số Gốc: Xem 1 cung nào đó khiến Hóa Kỵ 

xung tới cung Mệnh của lá số Đại Hạn, có lúc xung tức là đại biểu cái cung ấy ở cái Đại 

Hạn ấy đã có tiềm ẩn cái nguyên nhân gây họa rồi. Trở lại kiểm tra cung đồng loại của Đại 

Hạn: Xem xem có Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh gốc hoặc là cung đồng loại của nó trên lá số 

Gốc hay không. Nếu như mà có bị, thì chứng tỏ là các cung đồng loại ấy của lá số Gốc và 

của lá số Đại Hạn đã bị mất đi cân bằng. Vì vậy, nhất định sẽ gây hoạ, hình tượng hoặc 

tình cảnh của tai họa, lại cần dùng tổ hợp tinh tú ở cung đồng loại mà bị xung để làm biểu 

tượng của hình ảnh sự việc. Nếu như có các sát tinh hoặc Tứ Hóa năm sinh, ắt phải cân 

nhắc tăng giảm mức độ nghiêm trọng của nó. 

 

Cái mà nó biểu hiện ở trên lá số Gốc, chỉ là gieo Tượng mà thôi, đại diện cho 1 

cung nào đó của lá số Gốc bị yếu nhất hoặc vượng quá, làm mất đi thăng bằng. Giống như 

là bị 1 tên cường đạo lấy dao dí vào bên hông thông thường, phải co phần bụng dưới lại 

để tránh. Khi ở Đại Hạn sẽ phải chú ý nhiều hơn nữa, từ tất cả mọi cung trên lá số Gốc mà 

phi xuất Tứ Hóa ra ngoài. Nếu như mà Hóa Kỵ của cung nào đó trong các cung ấy xung 

tới cung đồng loại của Đại Hạn hoặc cung Mệnh của Đại Hạn, ắt biểu thị là cái Đại Hạn ấy 

cần phải lưu ý đến hiện tượng bất lợi của cái cung đó. Nếu như mà Đại Hạn lại còn gặp 

thêm tình huống mà cung đồng loại xung cung Mệnh thì cái cung đó sẽ mất đi cân bằng, 

vốn đã bị dí dao rồi lại còn bị xô một phát mà mất thăng bằng, nhất định sẽ khiến cho 

hung tinh tàn phá làm người thụ thương, nảy sinh tai họa. 
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CHƯƠNG 21: GIẢI LÁ SỐ NHƯ THẾ NÀO 

 

Tinh túy của Tử Vi Đẩu Số có thể dùng 1 câu như sau để diễn đạt:  

Tá Can độn Tinh, giả Tượng hợp Chi ứng Thì. 

(Mượn "Can" độn "Sao", vay "Tượng" hợp "Chi" ứng "Thì"). 

Trong câu này đã chỉ rõ ra quy tắc luận mệnh của Tử Vi Đẩu Số, nhưng rốt cuộc 

hàm ý của câu này là gì, chương này sẽ đi sâu vào nghiên cứu.  

 

Cầm trên tay 1 lá số được an xong xuôi, trong đó có các ký hiệu Thiên Can, Địa 

Chi, Tinh Diệu, Tứ Hóa, Đại Hạn, Cung chức v.v… khi phân tích lá số thì rốt cuộc cần phải 

căn cứ vào dấu hiệu nào để mà mổ xẻ? Những dấu hiệu này đều là các yếu tố cần thiết 

của sự thành thành lập nên lá số. Trong lúc luận giải lá số, những dấu hiệu này chia ra để 

nắm giữ quản lý các chức năng khác nhau.  

 

Trên thị trường, có rất nhiều sách vở đều lấy tổ hợp tinh diệu làm chính, hoàn 

toàn quên sức ảnh hưởng của những ký hiệu khác như Thiên Can, Địa Chi. Điều này là 

không phù hợp!  

 

Sự vận hành của mệnh vận không phải là chỉ do tự bản thân mình mà hoàn thành 

được. Nó nhất định phải có sự ảnh hưởng qua lại với các yếu tố Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Phu 

Thê, Tử Nữ, Tài Bạch, Quan Lộc, Điền Trạch mới có thể diễn hóa ra được quá trình mệnh 

vận muôn màu muôn vẻ.  

 

Phải biểu thị mối quan hệ của sự ảnh hưởng qua lại giữa chúng, thì mới dựa vào 

những dấu hiệu của chúng để mà hiển hiện ra tín hiệu. Do có sự khác nhau về hoàn cảnh, 

ảnh hưởng của xã hội, cùng với những sự kiện đáng nhớ đã trải qua, gây ra sự thay đổi về 

Thời Gian và Không Gian. Con người bởi vì thích ứng với sự sự biến đổi Thời Gian và 

Không Gian, tất nhiên sẽ dựa vào quá trình thích ứng sẽ có một ít cải biến hoặc quyết 

sách, kết quả của sự hỗ trợ tác động lẫn nhau giữa con người cùng sự vật sự việc sinh ra 

hiệu ứng cát hung, vận mệnh chính là tại chỗ này mà sản sinh ra. 
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Cho nên trong mệnh bàn, tất cả những yếu tố có thể sử dụng như Thiên Can, Địa 

Chi, Tinh Tú, Tứ Hóa đều không thể bỏ qua. Khi luận giải mệnh bàn nhất định phải nhìn 

tổng quan, dựa vào những ảnh hưởng qua lại lẫn nhau của tất cả những yếu tố mệnh bàn 

sở hữu để suy xét mới có thể phân tích rõ ràng chính xác những nội hàm trong đó. Nếu 

như chỉ dùng tổ hợp tinh tú để luận mệnh, thường thường sẽ xảy ra sai lầm. Đây chính là 

nguyên nhân tại sao lấy sao để luận mệnh thường sẽ không ứng với thực tế. 

 

Như vậy những dấu hiệu trong mệnh bàn, rốt cuộc ở trong lúc suy đoán lá số sẽ 

đóng vai trò gì? Trước hết, bắt đầu nói rõ từ Địa Chi, ở trên khoảng trống của mệnh bàn 

đã ghi lại một dấu hiệu duy nhất chính là Địa Chi. 

 

Chức năng của bó là biểu thị Thời Gian, bởi vì Thời Gian là nhân tố không thể 

khống chế, nó là đại lượng thường hằng không thay đổi, biến đổi. Đối với quan lại quyền 

quý cho tới người buôn bán nhỏ hay kẻ hầu người hạ, thì Thời gian đều là không thay đổi 

nhịp bước. Từng giây từng phút hướng tới tương lai, vĩnh viễn không quay trở lại. Bất kể 

là ngoại lực gì cũng không cách nào cản bước thời gian. Mà Tử Vi Đẩu Số lấy lúc ra đời 

của một người làm nền tảng cơ bản để phát triển tới thuật đoán mệnh. 

 

Bởi vậy, Thời Gian là tiêu chuẩn cơ bản chung, giúp cho mệnh bàn Tử Vi đẩu số và 

số phận con người có thể liên kết chặt chẽ với nhau. Cho nên, ở trên khoảng trống của 

mệnh bàn đã đêm Địa Chi in lên. Ở trong Tử Vi đẩu số, đêm Thời Gian chia làm các loại 

đơn vị Mệnh, Đại Hạn, Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, Lưu Thời, mỗi đơn vị chủ quản các khoảng 

thời gian khác nhau. 
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Mệnh Gốc chủ quản các đặc tính tổng quát của cả cuộc đời hoặc các đặc tính bẩm 

sinh, nó là một hình ảnh thô sơ giản lược mơ hồ. Bình thường sử dụng lời miêu tả qua 

loa để hình dung tất cả các sự vật hiện tượng mà Mệnh Gốc đại biểu. 

 

Bởi vì Mệnh Gốc có thể rơi vào bất cứ một chi nào đó trên 12 Địa Chi, cho nên cái 

Địa Chi ấy tức là chỗ sở tại của Mệnh Gốc. Bởi vì Địa Chi ấy có thuộc tính Ngũ Hành của 

nó, những thuộc tính Ngũ Hành này sẽ cùng Mệnh Gốc tương tác mà thay đổi đặc tính. 

Nhân cái ảnh hưởng sự vật hiện tượng tiêu biểu của nó, nên các Địa Chi ngoại việc biểu 

thị Thời Gian ra thì thuộc tính ngũ hành ẩn chứa bên trong của chúng cũng sẽ cải biến sự 

vật hiện tượng hoặc ảnh hưởng tới đặc tính bẩm sinh. Trên thị trường có rất nhiều sách 

lấy tổ hợp sao tọa trong cung để luận mệnh, phạm vi thảo luận chỉ là ở đây, nó sẽ phát 

huy sức ảnh hưởng cả đời. 

 

Mệnh cách ở lá số Gốc đại biểu cho đặc tính tổng thể của một cá nhân, nó là một 

đường bao quát chung về mệnh vận tổng thể của một người. Giống như thân thể của 

chúng ta, có người cao, có người thấp, có người cao to khỏe mạnh, có người cao mà lại 

gầy ốm, do mối quan hệ về hình dáng thể trạng mà sau này đối với việc có thể đảm nhiệm 

đều đã được định hình. Bởi vậy, từ Mệnh cách ở lá số Gốc có thể giải được một cá nhân 

có thể thành tựu được bao nhiêu về sự nghiệp. 

 

Muốn phân tích mệnh cách cao thấp của một cá nhân, rốt cuộc cần phần tích 

những điều kiện nào? 

 

Thứ nhất, đầu tiên phải xem sự tốt xấu của các tinh diệu hội họp ở tam phương tứ 

chính của cung Mệnh, có hình thành cách cục tốt hoặc xấu hay không?  

Chú ý, nhất định phải xem Tam Phương Tứ Chính. Tại sao vậy?  

Lấy cung Mệnh làm chủ, tam phương chính là Quan Lộc và Tài Bạch, nếu như 

Quan Lộc rất tốt mà Tài Bạch rất xấu, thì cái tốt tựa như là có người được cộng sự bầu 

lên làm Chủ tịch, nhưng sản nghiệp của công ty thì lại không được tốt. Suốt ngày bận bịu, 

hoặc ký phát chi phiếu trả tiền, do vì là người phụ trách công ty nên nhất định phải gánh 

vác nợ nần của công ty. Đảm đương chức danh Chủ tịch chính là hàm ý có cung Quan Lộc 

tốt nhưng mà lưng đêo nợ nần của công ty chính là ý cung Tài Bạch kết cấu hung ác.  
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Các cung khác cũng như vậy, đều phải chú ý kết cấu của tam phương. Không thể 

chỉ khán bản cung mà thôi. Như xem sự tốt xấu của cung Điền Trạch cần phải xem xét 

cân nhắc các cung vị hội nhập từ tam phương của cung Điền Trạch: cung Huynh Đệ, cung 

Tật Ách và cung Tử Tức.  

Ở trong Thái Vi Phú, Cốt Tủy Phú đều có nhắc đến các cách cục và các đặc trưng 

tương quan, hoặc ngay sách này cũng có những chương tiết luận bàn về cách cục, có thể 

tham khảo. 

Trong khi luận cát hung ở góc hình thành độ Tứ Hóa ở trên mệnh bàn; cũng cần 

phải suy xét cân nhắc cát hung của các cung vị tam phương hội nhập, mới có thể lý giải 

cung ấy cát tường hay không. 

 

Thứ hai, nếu như mệnh cách có liên quan đến cặp sao Thái Dương & Thái Âm, lại 

cần phải xêm là người sinh ban ngày hay sinh ban đêm. 

 Thái Dương tốt cho người sinh ban ngày, còn Thái Âm tốt cho người sinh ban 

đêm, đương nhiên Mệnh cục có Thái Âm lại còn cần xem có phải là người sinh vào đêm 

trăng tròn hay không? Giả như người sinh ban đêm gặp đúng đêm trăng tròn thì lại càng 

gia tăng cát lợi, có thể phát huy tối đa ánh sáng của sao Thái Âm. 

 

Thứ ba, cung Mệnh rơi vào cung vị nào? Mối quan hệ sinh khắc chế hóa về ngũ 

hành của chủ tinh cung Mệnh và địa chi cung vị có quan hệ như thế nào? 

 Giả như cung Mệnh tại Hợi có sao Thái Âm tọa thủ, chính là vị trí miếu vượng của 

Thái Âm, cát lợi của nó không thể nói hết. Nếu cung Mệnh ở cung Ngọ có sao Thái Âm tọa 

thủ, lại là sao ban đêm mà ở cung vị của ánh mặt trời chói lọi giữa trưa, sẽ sản sinh ảnh 

hưởng không tốt đối với sao Thái Âm, mà biểu hiện ở trên mệnh cách của người là giống 

như cương liệt quật cường mà không hiểu lý lẽ, có hiện tượng bất lợi đối với người thân 

mà thuộc giới nữ. Đến đây thì lại đêm điều kiện nam mệnh hoặc nữ mệnh thêm vào, nam 

mệnh có sao Thái Âm sẽ âm nhu sẵn có nữ tính như đã nói, nhưng khi tiến vào vùng của 

các cung ở phía sau cung Ngọ, mặc dù có những phong thái kể trên nhưng đã  giảm đi rất 

nhiều. Lúc luận giải có thể cân nhắc giúp cho có sự lý giải về sự khác nhau của độ mạnh 

yếu, những sao khác cũng có thể phỏng thêo như vậy để giải thích.  

 

Thứ tư, ảnh hưởng Tứ Hóa của mỗi cung vị trên lá số Gốc. 
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Ngoài Tứ Hóa của Can năm sinh, còn phải chú ý đến ảnh hưởng Tứ Hóa của mỗi 

cung vị trên lá số Gốc. Quan sát mối quan hệ Tứ Hóa xung chiếu hội nhập của Ngã cung 

đối với mỗi một cung vị, thí dụ như:  

 Cung Huynh Đệ Hóa Kỵ xung ngã Mệnh cung, nhất định giữa anh em trong nhà có 

nhiều việc xung đột bất hòa, khó được sự giúp đỡ từ anh em. Mọi người có thể sẽ hỏi: 

chẳng lẽ không cần phân tích các sao tọa thủ trong cung Huynh Đệ có cát lợi hay không 

ư? Giả như Thiên Tướng độc tọa cung Huynh Đệ, thì anh em có bất hòa và có dẫn đến 

tình trạng anh em không tương trợ nhau hay không? 

Ở chỗ này phải phân biệt rõ ràng hai chuyện: có thể trong mắt người ngoài là anh 

em có hòa khí thân thiện, nhưng khi hai người ở chung trong nhà lại không hòa hợp. 

Tình cảm anh êm đối với việc người ngoài nhìn vào là do các sao tọa trong cung Huynh 

Đệ biểu hiện, còn mối quan hệ chung sống giữa anh em thì lại là từ Tứ Hóa của cung 

Huynh Đệ để mà biểu lộ dấu hiệu. Hai việc đó không thể gộp lại làm một mà nói.  

Về phần giữa Tha-Ngã (Họ và Ta) vì chuyện gì mà tranh chấp? Điều này có liên 

quan tới Thiên Tướng (sao tọa thủ). Sao Thiên Tướng có đặc tính nhiệt tình vì lợi ích 

chung, có một số người vốn có tiềm lực, ở trong cái tiềm lực của bản thân mình mà có thể 

bỏ tiền xuất lực ra để tương trợ cho bạn bè; nhưng cũng có một số người lại từ chối giúp 

đỡ anh êm trong nhà như với bạn bè của mình, do đó mới xảy ra chuyện anh em bất hòa. 

Cung Huynh Đệ có sao Thiên Tướng tọa thủ, Hóa Kỵ xung vào cung Mệnh, chính là gây ra 

cái hiện tượng kiểu này. Đương nhiên, có một số tổ hợp sao tọa thủ ở cung Huynh Đệ 

cũng gây ra chuyện tình cảm anh em không thể hòa hợp được, và lúc này nếu như Hóa 

Kỵ đến xung cung Mệnh thì còn có khả năng không phải là vấn đề đối đãi nữa, mà còn 

mang ý nghĩa về anh em phải chia lìa xa cách không thể sum họp hoặc là sinh ly tử biệt. 

  

Thông qua việc phân tích 4 tầng lớp (như vừa nói trên), mới có thể hiện ra đặc 

tính của một mệnh cách, chứ không phải giống như trong sách nói rằng chỉ khán trạng 

thái hội hợp của tinh diệu tọa thủ tại cung và tam phương tứ chính là có thể luận đoán 

được đặc thù mệnh cách của một cá nhân. 

 

Thế nhưng liệu có phải là cứ có mệnh cách tốt là có thể được bảo đảm mai sau sẽ 

thuận buồm xuôi gió, thăng tiến vùn vụt hay không? Việc đó cũng không nhất định, bởi vì 

sự hoán chuyển của Đại Hạn khiến cho vận trình đi theo chiều thuận hoặc nghịch, các sao 

tọa thủ trong cung Đại Hạn mới tiến vào cũng sẽ khác biệt, cho nên vận trình sinh ra sự 
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thay đổi lên xuống. Vậy cái nhân tố nào khiến cho vận trình sinh ra sự lên xuống ư? Đi tới 

các cung vị Đại Hạn khác nhau. Rốt cuộc cần phải cân nhắc nhân tố nào để phán đoán cát 

hung của Đại Hạn đây? Dưới đây sẽ lần lượt thuyết minh rõ các nhân tố của việc cân nhắc 

cát hung cho Đại Hạn:  

 

Vận trình chính là trạng thái cát hung hối lận và tất cả những gì đã gặp trong quá 

trình trưởng thành của một người. Bởi vì, 12 cung vị không cách nào đại biểu cho vận 

trình cát hung của mỗi một năm, sẽ sinh ra trường hợp cứ 12 năm thì hiện tượng sẽ 

trùng lặp. Cho nên đêm vận trình chia thành các loại đơn vị: Đại Hạn (10 năm), Lưu Niên 

(năm), Lưu Nguyệt. 

 

Bởi vì mỗi Đại Hạn quản 10 năm vận đồ, mà mệnh bàn có 12 Địa Chi, cho nên mỗi 

một Đại Hạn cũng sẽ không có sự trùng lặp về Lưu Niên. Bởi vì trong mệnh cách đã định 

hình thể chất tiên thiên của một cá nhân. Cho nên ở trong vận trình thì các hiện tượng 

cát hung gặp được sẽ dựa theo sự mạnh yếu của thể chất tiên thiên mà sản sinh lực ảnh 

hưởng mạnh lên hoặc giảm xuống. Thí dụ như mệnh cách của 1 người đã định hình là 

tam phương Sát Kỵ trùng trùng xung củng, vận trình lại bất lợi thì nhất định hung tính sẽ 

tăng mạnh; nếu như mệnh cách trên lá số Gốc có cát tinh hội tụ tại tam phương, Lộc 

Quyền Khoa củng, mà vận trình lại tới gặp Sát Kỵ tụ tập, tuy rằng phải gặp sự trở ngại, 

nhưng mà lực phá hoại cũng được giảm bớt, chứ không đến nỗi gây ra sự tổn thương to 

lớn. 

 

Bởi vì mối quan hệ của âm dương nam nữa sẽ ảnh hưởng tới vận trình đi thuận 

hoặc đi ngược chiều. Cùng một lá số nhưng mà giới tính Nam hoặc Nữ lại tạo ra vận trình 

Đại Hạn đi thuận chiều kim đồng hồ hoặc đi nghịch chiều kim đồng hồ, do đó vận mệnh 

cũng sẽ sinh ra những biến hóa khác biệt. Cho nên, nếu luận đoán về số mạng của một 

người thì nhất định phải đêm Mệnh gốc và vận trình cùng nhau cân nhắc thì mới được. 

 

Đại Hạn từ Ngũ Hành Cục Số của cung Mệnh xác định số tuổi bắt đầu và kết thúc, 

chủ nắm giữ về việc lên xuống của 10 năm vận thế, so với Mệnh gốc, nó có thể miêu tả chi 

tiết hơn về hình ảnh của sự vật hiện tượng. Nói cách khác, thông qua việc phân tích tầng 

lớp của Mệnh gốc (bản mệnh) và Đại Hạn, thì tới giai đoạn Đại Hạn sẽ có thể miêu tả 

chính xác hơn những hình ảnh của người, sự vật.  



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

215 | P a g e  
 

 

Đại Hạn cứ 10 năm chuyển đổi 1 lần, sức ảnh hưởng của Đại Hạn chỉ có hiệu lực ở 

trong số tuổi 10 năm thuộc Đại Hạn đó mà thôi. Một khi đi đến Đại Hạn sau, lực ảnh 

hưởng của các cát hung tinh, Kỵ Sát Lộc Khoa… hội nhập ở tam phương tứ chính của Đại 

Hạn ấy liền suy vi biến mất. Thế nhưng những tính cách của đương số được bồi dưỡng ở 

trong Đại Hạn đó, lại sẽ theo Đại Hạn di chuyển mà kéo dài tiếp. Trường hợp này cần 

không thể xêm thường cũng không thể phủ định. 

 

Có một số người có tổ hợp (sao) trên lá số Gốc vốn không tệ, nhưng ở Đại Hạn lúc 

trưởng thành lại gặp phải tổ hợp cực ác liệt, cho nên tiếp nhận sự ảnh hưởng của các 

nhân tố chủ đạo trong Đại Hạn đó mà nuôi thành các thói quen không tốt. Tuy nhiên 

vượt qua được cái  Đại Hạn đó thì cũng không thể lập tức dứt bỏ hoặc thay đổi những dắt 

bỏ thói quen đó. Những tập tính, thói quen này cũng sẽ ảnh hưởng tới vận trình trong 

Đại Hạn tiếp theo. Cho nên, trong lúc luận đoán Đại Hạn thì không được quên lực ảnh 

hưởng của loại hiện tượng này. Bởi vì, nhân tài là cần phải bồi dưỡng, trong quá trình 

trưởng thành đã tiếp nhận giáo dục tại trường học, giáo dục của gia đình, giao du với bạn 

bè, hoàn cảnh chung quanh, giáo dục của xã hội cùng tạo nên một nhân cách cá nhân, cái 

này nhất định sẽ ảnh hưởng số mạng của một người. Những bậc làm cha mẹ, thầy cô, 

quản lý liệu có thể không cẩn thận được ư? 

 

[Có người nói rằng: có kẻ tuy các sao thủ cung Mệnh không tồi nhưng có hành vi 

dơ bẩn ti tiện, là bởi vì sao tọa thủ cung Thân quá tồi hoặc cái gọi là địa bàn kho ng được 

tốt mà đưa đến nhận định trên. Tôi là tôi không tán thành sự lý giải này.] 

 

Phán đoán cát hung của Đại Hạn thì phải cân nhắc nhiều nhân tố, so với xét mệnh 

cách phải phức tạp hơn nhiều. Đại Hạn sẽ cùng Mệnh gốc tác dụng lẫn nhau, diễn hóa 

thành các dạng hiệu ứng cát hung, do vậy phải cùng lúc nhận định đối chiếu cả mệnh 

cách ở lá số Gốc và Đại Hạn thì mới có thể biết xu thế của cát hung họa phúc. 

 

Cho nên lúc suy đoán cát hung của Đại Hạn, phải đặt Mệnh Gốc ở vị trí thứ nhất. 

Chúng ta có thể ví von, Mệnh Gốc là nền móng của công trình, Đại Hạn thì là nhà cửa ở 

bên trên, nếu như nền móng vững chắc kiên cố, thì có thể đắp nhà cao tầng. Nếu như là 

nền móng yếu, thì chỉ có thể dựng lều mà thôi, tới khi gặp phải mưa to liền sụt lở tạo 
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thành đại họa. Còn như nhà lầu xây trên nền móng kiên cố, tuy rằng gặp phải mấy ngày 

liền mưa to tối đa chỉ là tường bị thấm nước mà thôi chứ không gây nên nguy hại lớn. 

Tương tự, nếu như đương số có một mệnh cách kiên cố vững chắc, gặp phải Đại Hạn bất 

lợi chỉ sẽ gây nên tổn hại nhỏ; nếu như mệnh cách phù phiếm vô lực, lúc gặp phải Đại 

Hạn không tốt thì tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, khán vận trình Đại Hạn 

thì nhất định phải đêm Cách cục của lá số Gốc phối vào để suy xét thì mới có thể cân nhắc 

chính xác sự tốt xấu của Đại Hạn sẽ gây ra lực ảnh hượng mạnh yếu đối với mệnh cách. 

 

Yếu tố thứ hai của việc cân nhắc vận trình cát hung của Đại Hạn chính là tình hình 

phân bố của Tứ Hóa Đại Hạn. Quan sát xem bố cục hình thành của Tứ Hóa Đại Hạn bay 

vào các cung vị tại lá số của Đại Hạn và mối quan hệ của sự [Xung, Chiếu, Hội, Nhập] vào 

tam phương của cung Mệnh của Đại Hạn biểu thị thế nào? Và cả mối quan hệ của sự 

[Xung] hoặc [Chiếu] hoặc [Hội] hoặc [Nhập] với cách cục trên lá số Gốc. Giả như có hình 

thành quan hệ kể trên, thì hiệu ứng cát hung sẽ biểu hiện tương đối mạnh và rõ, nếu 

không thì lực hơi yếu. 

 

Trở lại kiểm tra kết cấu tổ hợp sao tọa thủ trong cung Đại Hạn hiện ra là cát hay 

hung, các kết cấu tổ hợp tinh diệu cát hung này vốn có giải thích ở trong các sách vở của 

tiền nhân có thể tham khảo. Về cơ bản, ngoại trừ tổ hợp có chứa hung tinh mà có thể trở 

thành cách cục cát lợi (như Linh Tham cách), chỉ cần gặp hung tinh nhập vào tổ hợp tinh 

diệu tất sẽ không tốt. 

 

Lưu Niên chủ nắm giữ tốt xấu của vận khí 1 năm, lực ảnh hưởng của nó chỉ gói 

gọn trong 1 năm mà thôi. Trên cơ bản nó tiếp nhận những chuyển biến diễn hóa từ Mệnh 

Gốc, Đại Hạn, để mà ứng nghiệm ở trong Lưu Niên. Trong quá trình hình thành sự kiện 

nó có vai trò bị động, chúng ta không thể dùng tổ hợp tinh tú Lưu Niên hoặc Tứ Hóa Lưu 

Niên để phân định xêm trong năm Lưu Niên ấy sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thế nhưng khi 

suy tính xem vào ngày nào sẽ phát sinh thì phải căn cứ vào quan niệm Thiên Địa Nhân 

bàn. Lưu Niên cho phép suy tính được [Ngày] xảy ra sự kiện. 

 

Bởi vì có 12 Địa Chi phối hợp 12 tháng, cho nên từ Đại Hạn suy tính cái [Tháng] 

xảy ra sự việc là khá đơn giản. Nhưng một tháng có 30 ngày mà lá số chỉ có 12 Địa Chi, 

cho nên sẽ có Địa Chi có đến 2 hoặc 3 ngày ở trên cung đó. 
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Muốn tìm ra ngày nào sẽ là ngày ứng nghiệm sự kiện ư? Cái này cần dựa vào linh 

cảm, người viết vẫn chưa thể hoàn toàn nắm vững được cơ chế triển khai suy luận. Chỉ 

có điều trong sách này tiếp nhận sử dụng 1 thí dụ luận mệnh do một vị cao thủ Tử Vi Đẩu 

Số lão thành ở Nhật Bản cung cấp, chính là dùng để nói rõ suy tính Lưu Nhật phát sinh, 

các vị có thể tham khảo. Trong đó đêm mối quan hệ của Đại Hạn, Lưu Niên, Lưu Nguyệt, 

Lưu Nhật cùng nói rõ một lượt. 

 

Địa Chi của Lưu Niên lại chính là tên gọi của Lưu Niên, thí dụ như năm Bính Tý thì 

cung Mệnh Lưu Niên ngay cung Tý. Địa Chi lại chính là điểm then chốt của tên gọi Lưu 

Niên, và cung vị sở tại của Tiểu Hạn là khác nhau. Về phần Tiểu Hạn, người viết không sử 

dụng, cái này là sự tâm đắc của người viết qua nghiệm chứng gần 1000 ví dụ luận mệnh. 

Nếu muốn đi sâu vào nghiên cứu mối quan hệ giữa Tiểu Hạn và việc phát sinh sự kiện, 

các vị có thể tiến hành nghiệm chứng thêm một chút về độ chuẩn xác của nó. 

 

 

 

Tổ hợp tinh tú còn có công năng đại biểu cho điều gì? 

 Mọi người đều biết lúc muốn miêu tả một sự kiện, thì 5 yếu tố “Người”, “Việc”, 

“Thời”, “Nơi”, “Vật” là không thể thiếu. Tương tự, trong lúc suy luận mệnh bàn thì chúng 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

218 | P a g e  
 

ta cũng mong mỏi từ trong đó lựa ra 5 yếu tố này để hình dung sự kiện. Như đã nói trước 

đây, Thời Gian phát sinh sự kiện là do Địa Chi hiển hiện. Vậy thì rốt cuộc mối quan hệ 

giữa "Người, Nơi, Việc, Vật" và "Can cung, Cung chức, Tổ hợp tinh diệu" hình thành như 

thế nào? 

 

Khi phân tích vấn đề này, hiểu ra được những chuyện gì? Chúng không phải là 

mối quan hệ tay đôi một đối một mà những yếu tố này ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nói 

cách khác thì Cung chức vừa có thể có thể đại biểu Người, lại cũng có thể đại biểu Vật, 

còn Tổ hợp tinh diệu vừa có thể đại biểu Nhân vật, lại cũng có thể đại biểu Phẩm vật. 

Không như Thời Gian chỉ do mỗi mình Địa Chi đại biểu, mà Cung chức, Can cung, Tổ hợp 

tinh diệu phải nhất định được phối hợp sự ảnh hưởng lẫn nhau để hiển hiện lên Người – 

Việc – Nơi – Vật. 

  

 

 

Phải phối hợp các ảnh hưởng lẫn nhau ấy như thế nào? Điểm then chốt ở bên 

trong chính là Can cung, từ 4 ngôi Hóa tinh diễn hóa ấy mà xâu chuỗi các Cung chức và 

Tổ hợp tinh diệu, khơi ra ảnh hưởng diễn hóa mà nhận ra được hình tượng của Người – 

Việc – Vật. Do vậy, hình ảnh của Người – Việc – Vật không phải chỉ đơn thuần do một 

mình cung chức biểu hiện, cái này có chỗ khác biệt đối với sở học trước đây của quý vị 

cũng như so với các sách đang bán trên thị trường ghi lại về từng cung từng sao. Sở dĩ 

việc giải thích của sự hiển hiện về hình tượng nào đó là khác nhau mà trải qua sự phối 
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hợp mệnh vận ảnh hưởng qua lại chính là một loại động thái thể hiện ra vận thế, cho nên 

giải thích như bên trên sẽ như: 

 

Sự lý giải của việc phối hợp ảnh hưởng [Anh chuyển nhà sẽ kiếm được tiền] hoặc 

[cưới chồng thì mẹ chồng sẽ chết trong vòng 3 tháng]. Trong những lý giải này, đêm 2 

cung vị của Tử Vi Đẩu Số: [Điền Trạch & Tài Bạch], [Phu Thê & Phúc Đức] kết hợp với 

nhau để đồng thời phân tích. Chính là sử dụng Can cung Điền Trạch phi Tứ Hóa tiến nhập 

cung Tài Bạch, đêm quan hệ liên kết của hai cung tạo ra, rồi cân nhắc lý giải về trạng thái 

tổ hợp tinh diệu thu được. 

 

Đương nhiên, việc xem kỹ mối quan hệ trùng điệp giữa một cung nào đó của Đại 

Hạn là loại cung nào của lá số Gốc thì cũng không được xêm thường. Nếu như, cung Tài 

Bạch của Đại Hạn và cung Nô Bộc của lá số Gốc trùng điệp thì cát hung về tiền tài của Đại 

Hạn ấy sẽ có sự liên quan rất lớn đến bạn bè nô bộc. Đó chính là Phép xem (khán pháp) 

từ mối quan hệ trùng điệp của cung vị giữa lá số Gốc và Đại Hạn để mà giải thích hình 

tượng sự vật. 

 

Cho nên Tứ Hóa chính là Dụng thần của Đẩu Số, thông qua tác động của Tứ Hóa 

mới có thể đêm các cung nhân sự độc lập để mà liên kết lại với nhau, khiến cho giữa 

chúng sản sinh tác động lẫn nhau. Thông qua sự diễn hóa tầng tầng Tứ Hóa của Đại Hạn 

và lá số Gốc làm sự tăng mạnh hoặc giảm nhẹ ảnh hưởng thì mới có thể khiến cho sự 

kiện được thành tượng hay là khiến cho sự kiện tiêu tan đi. 

 

Nhân đây, chúng ta sử dụng hình 1 để nói rõ, bởi vì cung Phu Thê có [Thiên Đồng, 

Thiên Lương Quyền, Thiên Hình, Đà La] tọa thủ, mà cung Mệnh Gốc làm Thiên Đồng Hóa 

Kỵ nhập vào cung Phu Thê, cung Mệnh của Đại Hạn làm Thiên Lương Hóa Lộc nhập vào 

cung Phu Thê, hình thành việc cung Phu Thê đồng thời tiếp nhận sự tiến đến bởi Hóa Lộc 

và Hóa Kỵ của 2 ngôi sao khác nhau do 2 cung vị khác nhau. Loại tình huống này khác với 

tình huống cùng là một ngôi sao vừa Hóa Lộc vừa Hóa Kỵ, có ý rằng [bản thân mâu thuẫn, 

nội tâm xung đột]. Bởi vì [Hóa tính] của 2 ngôi sao đều sẽ đồng thời tồn tại nguyên cớ ở 

cái cung vị ấy. Đây là hiện tượng không thể xêm thường khi luận giải mệnh bàn. 
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Từ Can cung của Cung chức phi Tứ Hóa nhập vào một cung vị nào đó liền đại biểu 

cho sự hình thành mối quan hệ của cung khởi phi và cung nhập vào thông qua Hóa Lộc, 

Hóa Quyền, Hóa Khoa hay Hóa Kỵ. Hơn nữa còn là từ cung khởi phi chủ động, còn cung 

nhập vào chỉ là nơi bị động tiếp nhận Tứ Hóa nhập vào.  

 

Ví dụ như: cung Mệnh có can Mậu, hóa Tham Lang thành Lộc nhập vào cung 

Huynh Đệ thì là do ta chủ động quan tâm anh êm, giúp đỡ anh êm nhưng anh êm có ấm 

lòng tương tự đáp lại ta hay không? Sẽ phải xem Can cung Huynh Đệ phi Tứ Hóa nhập 

cung vị nào của mệnh bàn để đi tới quyết định. 

Trong lúc phân tích, vẫn phải chú ý là cái sao nào tham gia vào Tứ Hóa? Cùng là 

Hóa Lộc như các sao Liêm Trinh (can Giáp), Thiên Cơ (can Ất), Thiên Đồng (can Bính)... 

thì liệu có phải là mỗi một ngôi sao ấy Hóa Lộc đều đại biểu ý nghĩa giống nhau hay 

không? 
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Không! Giữa chúng có khác biệt, các ngôi sao khác nhau Hóa Lộc sẽ thể hiện ra các 

hình tượng khác nhau. Còn việc nhập vào các cung vị khác nhau cũng sẽ có các giải thích 

khác nhau. Trong khi giải thích hình tượng Người – Việc – Nơi – Vật, cần phải cân nhắc 

sự khác nhau trong đó để mà thay đổi các loại hình tượng. Trong việc cân nhắc cần phải 

tham khảo ba điều dưới đây: 

Thứ nhất, cung khởi phi và cung nhập vào. 

Thứ hai, là sao nào tham gia Tứ Hóa. 

Thứ ba, là tổ hợp tinh diệu. 

 

Điều thứ nhất và thứ hai như đã nói ở trước, điều thứ ba cũng là nhân tố rất quan 

trọng. Nếu như tổ hợp tinh diệu không đẹp, dẫu là Hóa Lộc tiến đến cũng là sản sinh ảnh 

hưởng tiêu cực, làm tiêu giảm lực tốt đẹp của Hóa Lộc. Thí dụ như, tuy rằng cung Tử Tức 

Hóa Lộc tiến nhập cung Mệnh của ta, con cái hiếu thuận ta, nhưng sao tọa thủ cung lại là 

các sát tinh như Hỏa Tinh, Đà La, Hóa Kỵ, Thiên Không (Địa Không), thì con cái có thể là 

hạng lưu manh, ngược lại khiến cho ta lo lắng con cái liệu có phạm pháp, ngồi tù hay 

không. Mặc dù rất hiếu thuận nhưng xin hỏi trường hợp này là cát hay hung? 

 

Do đó, khi giải thích ý tượng của tinh diệu, phải phối hợp đồng thời cả Tứ Hóa và 

Tổ hợp tinh diệu mới có thể biết chính xác cát hung, không được chỉ xem mình Tứ Hóa 

mà thôi. 
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Thông qua trình tự kể trên lần lượt mổ xẻ là có thể giải ra các bí mật được giấu ở 

mệnh bàn, cũng là giải pháp để phân tích Lưu Niên, Lưu Nguyệt… Phỏng theo trình tự 

này cũng có thể giải ra được câu đố của lá số Lưu Niên, Lưu Nguyệt. Đương nhiên mối 

quan hệ của đơn vị thời gian khác nhau, nhất định phải áp dụng vào quy tắc Thiên Địa 

Nhân bàn để đi tới phân giải, xin mời tham khảo chỗ nói về Thiên Địa Nhân bàn. 
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CHƯƠNG 22: THUYẾT KHÍ VẬN LƯU CHUYỂN 

 

"Khí" là một danh từ rất trừu tượng, ở trong Y học, Tướng học truyền thống của 

Trung Hoa đều có rất nhiều chỗ nói tới "Khí" nhưng nó nhìn không thấy, cũng sờ không 

tới, càng khó sử dụng văn từ đễ diễn đạt. Bởi vậy, trong khi đọc văn từ giải thích, nhất 

định phải phỏng đoán thông hiểu ý tứ, mới có thể lĩnh hội sự ảo diệu mà về sau hiểu rõ 

trong lòng, từ trong đó mà vận dụng linh hoạt. Ở trong Đẩu Số, cũng có vấn đề của "Khí". 

  

Các Thiên Can, Địa Chi, Tinh tú ở trên mệnh bàn, có thể biến hóa thành vạn sự vạn 

vật, chất chứa sự kỳ diệu của Thiên địa tạo hóa. Nhưng khó để nói cho rõ ràng, chỉ là viết 

ẩu vài chữ mà thôi, không thể nói hết cái ảo diệu bên trong. Các sao dựa vào Thiên Can 

mà hóa thành Tứ Hóa nhập vào các cung vị, biến hóa thành Tứ Hóa phi tinh của vạn sự 

vạn vật, chính là vấn đề vận chuyển "Khí" trong Đẩu Số. Trên mệnh bàn, chúng có thể 

dựa vào các Can cung mà biến hóa nhập vào cung vị khác nhau. Lại từ cung vị khác biệt 

tái phi hóa Tứ Hóa nhập vào cung khác nào đó nữa, rồi lại có thể tái chuyển phi Tứ Hóa 

đi tiếp nữa, đây chính là "Khí vận lưu chuyển" của Phi tinh Tử Vi Đẩu Số. 

 

Trước đây đã từng nói qua về cách hiểu đối với việc tinh tú có [tại Số] và [hóa 

Khí], trong đó [hóa Khí] chính là sự biến hóa sản sinh ra từ các tinh tú sau khi trải qua tác 

động của Thiên can Tứ Hóa mà ảnh hưởng đến tính chất của chúng, như:  Sao Liêm trinh, 

căn cứ chương Ngũ Xuẩn sách Hàn Phi Tử có nói: Nay anh em bị (kẻ xấu) xâm lấn thì nhất 

định người tấn công (kẻ xấu) là Liêm vậy; biết bạn bè bị (kẻ xấu) làm nhục thì người oán 

hận (kẻ xấu) là Trinh vậy; hành động của Liêm Trinh trọn vẹn, nhưng phạm vào phép vua 

vậy. (Sự sáng tạo của các bậc tiên hiền trong môn Đẩu Số là rất có học vấn). 

  

Đó là ý nghĩa gốc của nó. Trải qua tác động thúc đẩy biến hóa của Thiên can Bính: 

Liêm Trinh Hóa Kỵ, đặc tính của sao Liêm trinh như nói trên hoặc như tính chất của phần 

giảng trong [chương phú văn giải thích tính chất sao] đã nói. Thông qua Thiên can Bính 

thúc đẩy biến hóa mà vi phạm tới pháp luật của nhà nước, sẽ phải bị nhốt vào nhà giam. 

Cho nên "Liêm Trinh hóa Khí gọi là Tù"; Nếu như là Thiên can [Giáp] khiến cho [Liêm 

Trinh Hóa Lộc] thì ắt biến thành công chức chấp pháp chủ trì chính nghĩa, giữ gìn pháp 

luật. Đây chính là sự lý giải rõ về [hóa Khí] của sao Liêm Trinh. 
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Còn sự lý giải rõ về [tại Số] của nó: Sẽ phải xem là nó đang ở một cung vị nào đó 

để quyết định các giải thích về nó, như ví dụ này là ở 2 cung vị [cung Quan Lộc] và [cung 

Mệnh] để giải thích. Bởi vậy việc giải thích hình ảnh một sao thì cần phải phân biệt sao 

đó tại cung chức khác nhau, mỗi cung đều khiến sao đó có một ý nghĩa sở chủ khác nhau. 

 

Sự lý giải về [hóa Khí] của tinh tú: các sao thông qua tác động của Thiên can Tứ 

Hóa mà biến đổi tính chất của nó. Có thể chia thành 4 loại biến hóa là Hóa Lộc, Hóa 

Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Sau khi trải qua sự thúc đẩy biến hóa bởi Thiên can mà phản 

ứng và xuất ra năng lượng cát hung của chúng. Điều khác biệt là, tại cung chức khác nhau 

thì có cách giải thích hình tượng khác nhau. 

 

Nhất là rất nhiều người mới học, đêm Tứ Hóa và Hóa tinh gộp lại để bàn luận, rất 

dễ lẫn lộn không rõ. Cần phải đêm Hóa tinh và Tứ Hóa tách biệt ra để mà thảo luận, lối 

suy nghĩ mới có thể rõ ràng, minh xác. 

 

Mặt khác, sự biến hóa của Hóa tinh có thể chia làm 2 loại tình huống: 

 

 1. Hóa tinh do Thiên can cung chức (chỗ mà nó) tọa lạc, hóa thành Tứ Hóa phi 

xuất đi. 

Ví dụ như: (hình 1) cung Mệnh tại Tý có sao Thiên Lương tọa thủ, can cung là 

Giáp, can Giáp có Tứ Hóa là: 

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Phụ Mẫu ---- hiếu thuận với cha mẹ. 

Phá Quân hóa Quyền ở Nô Bộc ---- có năng lực lãnh đạo, quan tâm bạn bè. 

Vũ Khúc hóa Khoa ở Nô Bộc ------- là quý nhân của bạn bè, trợ giúp bạn bè. 

Thái Dương Hóa Kỵ ở Thiên Di ---- trong lòng háo hức tin tức về thế giới sôi động 

bên ngoài, thích hợp đi ra bên ngoài phát triển. 
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Lấy "Mệnh" mà nói, Tứ Hóa từ cung Mệnh phi xuất đi, đại biểu ý nghĩa là từ bản 

thân mệnh tạo (đương số) đi "Quan tâm" người khác/tha cung, cho nên là hành vi của 

bản thân.  

Theo "Khí thế" mà nói, khi Đại Hạn đi vào cung Phụ Mẫu, Nô Bộc, Thiên Di, bởi vì 

Tứ Hóa từ cung Mệnh Gốc phi đến, cho nên vận đồ của 3 Đại Hạn và Tứ Hóa cung Mệnh 

Gốc có sự liên quan mật thiết. 

  

Như khi Đại Hạn tiến vào cung Phụ Mẫu, căn cứ vào mối liên hệ cung Mệnh phi 

Hóa Lộc vào cung vị, cho nên Đại Hạn này khá thuận lợi cát tường.  

 Nếu lúc Đại Hạn tiến vào cung Nô Bộc, căn cứ vào mối liên hệ với vị trí tọa thủ của 

hóa Quyền, hóa Khoa, cho nên Đại Hạn ấy khá quyết chí tự cường, có ý chí phấn đấu, mà 

lại nhiều quý nhân tương trợ, lời nói rất có trọng lượng với bạn bè. Nhưng lúc đi vào Đại 

Hạn cung Nô Bộc, cũng là Đại Hạn từ 54 - 63 tuổi, chính là lúc về hưu, cho nên vận trình 

tuổi già chắc chắn vất vả khó nhọc. 
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Khi đi đến Đại Hạn 64 - 73 tuổi, bởi vì chính là cung vị mà cung Mệnh khiến Thái 

Dương Hóa Kỵ nhập vào, nên Đại Hạn ấy chắc chắn bất lợi, người lớn tuổi cẩn thận đề 

phòng các loại bệnh tật cao huyết áp, bệnh tim, trúng gió. 

 

Ở trên là những ảnh hưởng của “Mệnh” & “Vận Thế” từ việc cung Mệnh phi Tứ 

Hóa vào các cung. Đương nhiên, nếu là khi "Chiếu" các cung Đại Hạn, thì cũng có thể 

phỏng theo cách giải thích như trên. 

 

 2. Hóa từ những Can cung chức khác phi Tứ Hóa tiến đến ngã cung 

Loại hiện tượng này chính là Can của những cung chức khác khiến cho một Hóa 

tinh tọa trong cung nào đó sản sinh ý nghĩa biến hóa của Tứ Hóa. 

Ví dụ như: (hình 2) cung Mệnh ở Thìn, có sao Tham Lang tọa trong cung, can cung 

là Mậu. 

Cung Mệnh can Mậu ---- Tham Lang tự Hóa Lộc, chăm lo nhân duyên, nói chuyện 

nhân tình (chuyện của chính mình). 

Cung Phụ Mẫu can Kỷ ---- Tham Lang hóa Quyền, cha mẹ và các bậc trưởng bối 

hài lòng với ta, coi trọng ta. 

Cung Nô Bộc can Quý ---- Tham Lang Hóa Kỵ, bạn bè quan tâm ta, nói chuyện 

nghĩa khí. 
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Lấy "Mệnh" mà nói, phàm là Tha cung phi hóa nhập Ngã cung, đều là người khác 

đêm tới cho ta, gây ra cho ta, còn mệnh tạo (đương số) chỉ là tiếp nhận mà thôi. 

Lấy "Vận thế" mà nói, cung Mệnh Tham Lang tự Hóa Lộc biểu thị khi còn bé cũng 

rất có nhân duyên, chiếm được sự yêu mến của mọi người. Lúc Đại Hạn đi vào cung Phụ 

Mẫu, do ở tại đây quan hệ hóa Quyền, tràn ngập lòng cầu tiến, nỗ lực tiến thủ, giàu sức 

sống, cũng dễ có được sự trọng dụng hoặc đề bạt của trưởng bối, thầy cô (bởi vì cung 

Phụ Mẫu vừa chủ thầy cô, trưởng bối, người quản lý). 

 

Còn như cung Nô Bộc Hóa Kỵ nhập vào cung Mệnh ta, vì Hóa Kỵ chủ tình nghĩa, 

quan tâm về mặt tinh thần mà thôi, không chủ vật chất, cho nên không được có giao dịch 

tiền bạc qua lại với bạn bè, nếu như có thì thường kẻ tổn thất chính là mình. Khi Đại Hạn 

đi vào cung Nô Bộc, bởi vì phi Hóa Kỵ nhập cung Mệnh cho nên Đại Hạn ấy nhất định 

kho ng được thuận lợi, thân thể nhiều bệnh, ước đoán có bệnh dẫn đến tử vong bởi vì 

cung Mệnh Gốc đã biến thành cung Tật Ách của Đại Hạn. 
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Hai loại tình huống kể trên, đều là thuộc về sự lưu chuyển của Khí. Trong một đời 

người, vận thế có mạnh yếu, có lên xuống, chính là ở sự lưu chuyển của phi tinh Tứ Hóa 

dẫn đến. Phối hợp trạng thái tổ hợp các sao trong cung Đại Hạn để phân định vận thế 

mạnh yếu lên xuống , giống như sự lưu chuyển của bốn mùa. 

 Mùa Xuân đến rồi, sẽ phải trồng trọt, gieo hạt. 

Mùa Hè đến rồi, sẽ phải làm cỏ, bón phân. 

Mùa Thu tới, sẽ thu gặt, phơi nắng. 

Mùa Đông tới, sẽ  tồn trữ lương thực cho tốt qua mùa Đông. 

 

Trong một đời người cũng vậy, phải tùy theo thời mà nỗ lực, biết tiến biết thủ, 

chờ đời thời cơ mà hành động, sáng lập thành công, tiến để bảo tồn thành quả, tổ chức 

lâu dài. Nếu như không tuân thêo trình tự bốn mùa mà làm, ngược lại nếu như đi ngược 

đường thì sự thất bại chỉ là vấn đề thời gian. 

 

Hình ảnh Hóa Kỵ của Tứ Hóa phi tinh kiểu này, phân bố vào tam phương của 

Mệnh gốc, nhất định là cuộc đời lận đận, vận hạn công việc tiến thoái khốn quẫn. Lại có 

thêm "Kỵ tinh" tới xung, nhất định thất bại. Cho nên sao Hóa Kỵ lấy xung là hung nhất, 

bay tới phân bố ở phương Tam Hợp của đối cung là kém hơn. Nếu như có thể thuận thế 

mà làm, thủ thế mà phát, thì mới có thể làm từ một nửa mà thành gấp đôi. 

 

Đường bay của Hóa tinh của Tứ Hóa khởi phi, nhập vào, lại tái chuyển hóa, có 2 

loại hiệu dụng: Thu liễm và phát tán. Các loại hiệu dụng này khiến cho vận đồ sản sinh 

nước ngoặt lên xuống. Cho nên con đường phi hóa của Tứ Hóa phi tinh đã hàm chứa bên 

trong nó mối quan hệ nhân quả cát hung của sự kiện. 

 

Cũng có thể dựa vào quan sát "Bề ngoài của người" mà sẽ nhận ra khí thế và tinh 

thần của một cá nhân, nhưng cách này chỉ có thể dựa vào hiện trạng ở kề cận mới xem 

được. Nếu như đã trang điểm quá mức hoặc là quan sát khí sắc 3 tháng nữa, thì không 

thể nhìn ra được để mà phán đoán nếu chẳng được trời ban cho "Con mắt thấy được 

tương lai". Nhưng mà thông qua lá số thì không gặp phải những hạn chế đó. 

 

Hóa từ Tha Cung nhập Ngã Cung hoặc từ Ngã Cung hóa nhập Tha Cung, lại từ Can 

cung mà Hóa nhập để tái chuyển phi Tứ Hóa nhập các Tha Cung khác. 
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Loại này tức là "Cung nào đó" Hóa Lộc nhập cung A, Thiên can cung A lại tái 

chuyển Hóa Lộc nhập cung B, phương thức phi hóa của Thiên can cung B lại tái Hóa Lộc 

nhập cung C, chính là đại biểu cho việc sử dụng "Lộc khí" của cung nào đó phi hóa cấp 

cung A, cung B, cung C. Bởi vì Hóa phi xuất đi, có thể thu hồi hay không thì phải xét xem 

sau chuyển hóa thì có sự quay trở lại cái "Cung nào đó" hay không? Nếu như có quay trở 

lại cái "Cung nào đó" thì đại biểu là "Trạng thái thu liễm", Lộc tinh hóa xuất đi có thể thu 

trở về. 

 

Nếu như Hóa xuất đi cung A, cung A chuyển hóa nhập cung B, mà Can cung B tự 

hóa, thì đại biểu Khí bị tiết ra, nếu là "Hóa Lộc", biểu thị "Lộc khí" sẽ bị tiết lộ mất ở  

"cung B". Loại này thuộc về "Trạng thái Phát tán", không cách nào thu về của Hóa xuất đi, 

mà hiện ra ý nghĩa "Hung", bởi vì là trao đi mà lại không có biện pháp để thu về. 

 

[Tác dụng Thu liễm] và [Tác dụng Phát tán]: 

Con đường khởi phi của Tứ Hóa và diễn tiến của việc tái chuyển phi Tứ Hóa, đại 

biểu cho sẵn có mối liên hệ nào đó giữa cung khởi phi và cung nhập vào. Nếu quá trình 

phi hóa không có Tự Hóa, đại biểu cho [Tác dụng Thu liễm] sẵn có, trao đi lại có thể thu 

về. 

Nếu có cung vị Tự Hóa hoặc Hóa xuất, thì đại biểu cho [Tác dụng Phát tán], khí 

phát đi bị tiêu hao mất, không có cách ào để thu hồi. 

 

[Khí vận Lưu chuyển]: 

Phương thức phi tinh của loại này là cung nào đó khởi phi Tứ Hóa, nhập vào cung 

nào đó, lại từ cái cung nhập vào ấy tái chuyển phi Tứ Hóa gọi là [Khí vận Lưu chuyển]. 

 

Trong mệnh bàn: 

Phương thức phi hóa của Cung nào đó phi Tứ Hóa rồi lại tái chuyển hóa Tứ Hóa 

nhập vào cung nào đó, biểu thị sự Lưu chuyển của Khí. Thường những nơi mà khí liên 

thông, chính là có tồn tại tính liên quan chặt chẽ với cung phát xạ. Đây chính là Khí thế 

của lá số. Nó có thể dựa vào đây quan sát khí vận mạnh yếu tốt đẹp của cả đời đương số, 

không cần lại đi xêm thêm về "Sắc mặt" của người, có thể tránh được hạn chế về Thời 

Gian hoặc về "Thực thể". 
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Có rất nhiều ví dụ luận mệnh cho thấy, có một số mệnh bàn mà tam phương hội 

sát, cách cục bị phá, nhưng là mệnh giàu có nhất một phương hoặc quyền uy nhất một 

thời. Sự khác biệt trong đó ở chỗ: "Lưu chuyển của Khí thế" cho đến những người có 

cùng mệnh mà thành tựu có cao thấp khác nhau, là do có nắm giữ thế cục của khí vận hay 

không, thuận thế mà hành động hay không. 

 

Chỉ cần mệnh bàn không có Tự Hóa tiết mất Khí, thì loại mệnh tạo này suốt đời 

được cát tường. Nếu có Tự Hóa, thì hầu như sẽ không nắm giữ được cơ hội, hoặc có cơ 

hội tới cũng không có năng lực nắm cho chắc, vô duyên cớ hối tiếc về việc để cho nó trôi 

qua hoặc là cung Tự Hóa mà phá hỏng. Mà trong cuộc đời khí vận tương đối thất thế, 

nhất định phải bằng lòng với số mệnh, mới có thể thường được an vui. 

 

Đối với mệnh tạo có Khí vận Phát tán, cố gắng gấp bội cũng không đảm bảo tuyệt 

đối là sẽ thành công, đổi lại nên giữ vững thái độ sống "Vui vẻ biết đủ", không nên cưỡng 

cầu "Danh và lợi" mới có thể thường được yên vui. Bởi vậy, mệnh bàn dù có Tự Hóa phá 

hủy sự ngưng tụ của "Khí", nhưng đối với mệnh tạo cũng không sản sinh ảnh hưởng xấu, 

nếu như ngược đường mà đi ắt gặp hung hiểm, thất bại. 

 

Mặt khác, khi phân tích mệnh bàn, không nên coi các cung Tử Tức, Phụ Mẫu, Tật 

Ách, Nô Bộc là các cung thứ yếu hoặc nhàn cung và không nên chỉ coi trọng ba cung 

Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc (sự nghiệp) mà thôi. Cung Tật Ách một khi đã phá, cho dù tiền 

tài tựa như núi vàng thì cũng chẳng còn mạng sống để tiêu xài, thì tiền tài còn có ý nghĩa 

gì nữa chứ? Cho nên 12 cung đều không thể bỏ qua, mỗi một cung vị đều rất trọng yếu, 

mà sự Lưu chuyển của "Hoá Khí" lại chính là biểu hiện những đặc trưng cát hung mạnh 

yếu của mối quan hệ giữa "Cung" với "Cung". 

 

Khi đoán mệnh, 12 cung không thể bỏ qua, mỗi một cung vị đều rất trọng yếu. 
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Khí vận Lưu chuyển 
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CHƯƠNG 23: GÓC ĐỘ TẠO THÀNH MỆNH HẠN HÓA KỴ 

 

Hóa Kỵ có thể nói là một ngôi sao quan trọng nhất trong Tứ Hóa, từ trên danh từ 

bắt đầu xem, Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa đều là Hóa tinh tốt, mà chỉ có mỗi một ngôi 

sao Hóa Kỵ là không tốt. Có vẻ như trong Tứ Hóa, phân phối thế lực tốt xấu cũng không 

được quân bình, các Hóa tinh cát lợi có 3 sao mà Hóa tinh xấu chỉ có 1 sao mà thôi, có 

đúng vậy hay không? Không đúng! Qua sự tác động thôi thúc biến hóa của 1 ngôi sao nào 

đó cũng sẽ thay đổi tính chất cát tường của Lộc Quyền Khoa, mà cái ngôi Hóa tinh then 

chốt này chính là Hóa Kỵ.  

 

Ngẫm lại có rất nhiều chuyện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, có phải là 

có rất nhiều hiện tượng kiểu này đúng không?  

* Lúc mới gây dựng sự nghiệp thì công việc làm mãi không hết, làm ăn quá tốt, 

buôn bán có lời, nhưng cuối cùng lại thua lỗ, không một chút lời, lại quay về như cũ. 

* Hoặc vừa mới bắt đầu thì công việc không ra làm sao, nhưng lần lượt thuận lợi 

vượt qua, sự nghiệp càng làm càng lớn. 

 

Một cái là trước cát sau hung, một cái là trước hung sau cát. Rốt cuộc là thuộc về 

trạng thái nào từ cần phải phân tích từ trạng thái phân bố của Tứ Hóa. Trạng thái phân 

bố của Tứ Hóa cần phải suy xét vấn đề của Mệnh Gốc và Vận Hạn, cũng chính là phải 

quan sát trạng thái phân bố của Tứ Hóa phi xuất ở cung nào đó trên lá số Gốc với cung 

đồng nhất ở trên lá số Đại Hạn, xem là hiện ra khía cạnh nào nào của "Xung" "Hội" 

"Nhập" "Hợp" để phán đoán cát hung. Như trước đã đề cập, trong Tứ Hóa lại lấy Hóa Kỵ 

làm đầu mối then chốt nắm giữ biến hóa cát hung. Cho nên chương này dựa vào góc độ 

tạo thành Kỵ tinh hóa xuất ở cung vị của lá số Gốc và lá số Đại Hạn để mà phân tích ý 

nghĩa cát hung của nó. 

 

Muốn bàn về sao Hóa Kỵ thì không được quên hiện tượng "Kỵ nhập" và "Kỵ xuất", 

những điều này đều là quy tắc cơ bản của sự vận dụng Hóa Kỵ. "Nhập" và "Xuất" là nội 

dung cơ bản ứng dụng Tứ Hóa, hiện tượng cát hung của cả hai hiện ra là hoàn toàn tương 

phản. Cho nên khi đụng tới "Tứ Hóa", việc trước hết phải làm ngay là phân biệt hiện 

tượng "Nhập" và "Xuất".  

Đối với "Hóa Kỵ" mà nói: 
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 “Kỵ Nhập” chính là có ý nghĩa thu liễm, 

"Kỵ Xuất" chính là có ý nghĩa phát tán. 

 

Chúng ta sử dụng [hình 1] để giải thích khác biệt về “Kỵ Xuất”, “Kỵ Nhập”, của Hóa 

Kỵ giữa cung vị của Mệnh Gốc và Đại Hạn. Nhưng ở ý nghĩa cát hung, nhất định phải 

nhằm vào sự khác biệt của sự vật mà phân biệt. Không thể một mực lấy hai cách phân 

chia đơn giản như "Kỵ Nhập" là cát, "Kỵ Xuất" là hung, để mà giải thích. Đây là nhận thức 

cơ bản cần thiết. Chẳng hạn như, nếu khi cung Phu Thê  hiện ra mệnh cục Kỵ Nhập mà lại 

là hiện tượng đồng cư, thì loại tình huống này nên coi là "Hung" tượng hay là "Cát" 

tượng? Cho nên, chỉ có thể lấy ý nghĩa "Kỵ Nhập" là thu liễm, "Kỵ Xuất" là phát tán, để mà 

giải thích, rồi sau đó mượn sự khác biệt của cung vị, tính chất sao, để mà phân biệt ý 

nghĩa của cát hung. 
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Nếu là tình trạng một cung nào đó trên lá số Gốc có sự "Tự Hóa Kỵ" [hình 2] cũng 

có thể nói là "Kỵ Xuất". Mệnh cục Gốc có tình huống Kỵ Xuất, mà Đại Hạn khiến "Kỵ 

Nhập" vào Mệnh Gốc, lúc này thì nên giải thích như thế nào về cái "Kỵ Nhập" này? Rốt 

cuộc là Thu Liễm hay là Phát Tán?  

 

Loại tình huống này cũng chính là mang ý nghĩa phát tán, bởi vì người mà trong lá 

số Gốc có Tự Hóa Kỵ, thì mệnh vận trong đời tương đối bất lợi, thường không biết nắm 

bắt cơ hội, thậm chí cơ hội tới cũng còn mù mờ không hiểu rõ; cũng do ở tại người trong 

cuộc không tự cảm thấy, ngược lại có cái sự hào phóng kiểu như "Đã không được, thì lấy 

gì mà mất". Những lời này, được xêm như có thể là điều giải thích "Tự Hóa Kỵ" hoàn hảo. 

 

Loại tình huống Kỵ Xuất này, sau khi Đại Hạn Hóa Kỵ tiến đến Mệnh Gốc, liền sẽ 

đêm loại bỏ cái ngôi sao mà Hóa Kỵ tại mệnh cục Gốc. Bởi vì những nhân sự và vật tượng 

được sở chủ bởi cái sao ấy sẽ bị loại trừ, nên trong lúc giải thích thì phải chú ý loại hiện 

tượng này. 
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Hóa Kỵ trên lá số Gốc còn có một loại tình huống cũng là thuộc về ý nghĩa Kỵ Xuất, 

cũng chính là tình huống từ Bản cung Hóa Kỵ đến Đối cung, loại tình trạng gọi là ‘’Hóa 

xuất Kỵ’’. Một cung nào có tình trạng Hóa xuất Kỵ, thì chủ về ý nghĩa sự vật sự việc tại 

cung đó có sự hao tổn, bị cuốn đi mất. Khi lý giải mệnh bàn thì không thể bỏ qua tình 

huống này. 

 

Hóa Kỵ trên lá số Đại Hạn sẽ cùng với Tứ Hóa năm sinh và Tứ Hóa của các cung 

trên lá số Gốc sản sinh tác động mà gây ra biến hóa ít nhiều, khiến cho hiệu ứng tăng 

mạnh hoặc giảm nhẹ. Các góc độ hình thành như đồng cung, tam hợp, hội chiếu của [Hóa 

Kỵ của Mệnh Gốc] và [Hóa Kỵ của Đại Hạn] đều sẽ dựa vào mức độ lực lượng của Hóa Kỵ 

cường điệu hóa mà dẫn khởi hiệu ứng cát hung. Giả như không có sự hình thành các 

quan hệ đặc thù "Đồng cung, Tam hợp, hội chiếu" kể trên, cũng sẽ không sản sinh tác 

dụng cường điệu hóa lực lượng sao Hóa Kỵ để khiến cho sự kiện phát sinh. 

 

Khi muốn ứng dụng Tứ Hóa để đoán mệnh thì đầu tiên phải có quan niệm về 

"Thời hiệu tính" của Tứ Hóa (QNB chú: tức là chính chất về 1 khoảng thời gian có hiệu 

lực). Tứ Hóa của Mệnh Gốc đều sẽ phát sinh tác dụng hiệu lực trong suốt cuộc đời. Tứ 

Hóa của Đại Hạn thì sẽ chỉ phát sinh lực tác dụng hiệu lực tại riêng Đại Hạn đó mà thôi, 

đến khi rời khỏi Đại Hạn đó sẽ mất đi lực tác dụng. Tương tự như vậy, Tứ Hóa của Lưu 

Niên cũng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm Lưu Niên đó mà thôi. 
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Như ví dụ trên, cung Phu Thê tọa can Kỷ: Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang hóa 

Quyền, Văn Khúc Hóa Kỵ cùng nhập cung Mệnh, cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung 

Mệnh đại biểu cho người vợ/chồng gây bất lợi cho ta (ở đây trước hết không luận Hóa 

Lộc, Hóa Quyền). Hiệu lực của ngôi Kỵ Tinh này sẽ luôn luôn tồn tại, nhưng nó có thể 

khiến cho người trong cuộc sẽ cảm nhận được hay không? Chưa chắc là sẽ cảm nhận 

được, bởi vì tác dụng của nó chỉ lờ mờ ẩn hiện mà thôi. Nếu không có sát tinh phối hợp, 

chắc chắn là sẽ không cảm giác được, nó cần phối hợp Đại Hạn để khởi phát hung tính 

của nó.  

 

Đại Hạn cần phối hợp như thế nào? Cái này thì sẽ phải quan sát [Hóa Kỵ của cung 

Phu Thê của Đại Hạn] và [Hóa Kỵ của cung Phu Thê  của Mệnh Gốc] có tạo thành một số 

góc độ đặc thù với Kỵ tinh của cung Phu Thê gốc hóa đến cung Mệnh Gốc hay không? Nếu 

có, liền sẽ sản sinh hiệu ứng cát hung. Nếu không tạo thành góc độ tác động qua lại đặc 

thù cũng sẽ không sản sinh phản ứng cát hung. Giả như lá số này làm ví dụ, có Đại Hạn là 

đi ngược chiều, khi cung Mệnh của Đại Hạn tiến vào cung Tử Tức, thì khi đó cung Tật Ách 

[Bính Thân] liền trở thành cung Phu Thê của Đại Hạn. Can cung là Bính khiến Liêm Trinh 

Hóa Kỵ nhập cung Tài Bạch (gốc), cùng với sao Văn Khúc Hóa Kỵ ở cung Mệnh (gốc) tạo 

thành góc độ tam hợp. Vừa đúng lúc cho Hóa Kỵ giữa [cung Phu Thê của Mệnh] và [cung 
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Phu Thê của Đại Hạn] sẽ sản sinh hiệu ứng cát hung. Bởi vì là sao Hóa Kỵ gây hại, cho nên 

hiện ra phản ứng mang hung tính. 

 

Quý vị có thể sẽ hỏi, cung Mệnh và cung Tài Bạch chẳng phải đều là Ngã cung sao? 

Tại sao Tha cung Hóa nhập Ngã cung sẽ biểu hiện hung nhỉ? Muốn trả lời vấn đề 

này, trước hết mọi người phải hiểu có những nguyên nhân nào gây ra sự đổ vỡ hôn nhân. 

Thất nghiệp không có thu nhập tiền tài, có thể sẽ khiến vợ chồng có tranh cãi ầm ĩ hoặc ly 

hôn hay không? Tiền tài do cung Tài Bạch chủ quản đúng không nào! Phu Thê Hóa Kỵ 

nhập Tài Bạch, chính là ám chỉ nguyên nhân vợ chồng đối đãi không tốt là có liên quan 

đến Tài Bạch. Cho nên, mặc dù là Tha cung Hóa nhập Ngã cung thì cũng lý giải là không 

tốt. Nói đến đây, nhớ ra có người thường nói “Đẩu Số dễ học mà khó giỏi”. Mấu chốt của 

nó chính là ở chỗ có phân tách rõ ràng được cái đạo lý nhân tình cố sự hay không mà 

thôi. Thiết nghĩ việc rập khuôn một bộ quy tắc của Tử Vi Đẩu Số, mà không phân chia sự 

khác biệt giữa các cung lục thân hay các cung vật vật chất như Tài Bạch, Điền Trạch, thì 

thường sẽ phán đoán sai lầm. Cho nên, giải thích về cát và hung thì cần phải suy xét tính 

chất khác biệt của các cung vị mà trau chuốt cho hợp lý. 
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Còn như phải làm thế nào để suy luận ra việc một năm nào đó sẽ phát sinh ư. Lại 

cần phải đi tra xét Lưu Niên thêo từng chỗ của từng năm. Khi tra xét, có một vài bí quyết 

cần phải nắm vững là: 

 

 Năm nào mà Hóa Kỵ của [cung Phu Thê của Lưu Niên] lại cùng với Hóa Kỵ của 

[cung Phu Thê Gốc] và [cung Phu Thê  của Đại Hạn] tạo thành góc độ đặc thù, 

Năm nào mà [cung Mệnh của Lưu Niên] có sát tinh hội tụ thành đàn, 

Năm nào mà [cung Phu Thê của Lưu Niên] có sát tinh hội tụ thành đàn, 

Năm nào mà Hóa Kỵ của Lưu Niên tiến vào [cung Phu Thê của Mệnh Gốc], [cung 

Phu Thê của Đại Hạn], tạo thành tam hợp. Lúc này thì lấy Hóa Kỵ tọa vào [cung Phu Thê 

của Mệnh Gốc] là nghiêm trọng nhất, bị xung đến [cung Phu Thê của Lưu Niên] là nghiêm 

trọng thứ hai. Lại xem tổ hợp tinh diệu tọa thủ tại [cung Phu Thê của Lưu Niên] là có sát 

tinh tụ tập hay không, có Khoa tinh đến hóa giải hay không. Liền có thể biết được năm 

nào sẽ xảy ra chuyện.  

 

Giả như kiểm tra ra Lưu Niên đã thoát ra khỏi phạm vi quản lý của Đại Hạn đó, 

như vậy thì hiệu lực của sao Hóa Kỵ hình thành góc độ đặc thù cũng đã đi qua mất rồi, ở 

tại Lưu Niên này sẽ không sản sinh hung tính. 

 

Căn cứ bí quyết nói trên chúng ta đi tới việc cân nhắc năm nào sẽ phát sinh, 35 

tuổi vừa đúng lúc trùng điệp với cung Mệnh Gốc, mà lại là chỗ tọa của sao Văn Khúc Hóa 

Kỵ của cung Phu Thê hóa đến. Tam phương hội tụ vào là Liêm Trinh Hóa Kỵ của [cung 

Phu Thê của Đại Hạn], tạo thành góc độ tác động qua lại của tam hợp. Do đó, năm này sẽ 

có hung tính sản sinh, nhưng mà có nghiêm trọng không? Bởi vì cung Phu Thê cũng hóa 

Vũ Khúc thành Lộc, hóa Tham Lang thành Quyền nhập vào [cung Mệnh của Lưu Niên]. 

Quyền Lộc đều chủ tình duyên, đại biểu năm nay tuy có xung kích nhưng tình duyên vẫn 

còn (cho nên không đến nỗi quá nghiêm trọng). 
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Lại đến xem năm 36 tuổi: [cung Phu Thê của Lưu Niên] tuy rằng Thiên Đồng tự 

Hóa Kỵ, nhưng là Thái Âm tự hóa Khoa, lực lượng Hóa Kỵ và hóa Khoa tiêu trừ nhau, 

[cung Mệnh của Lưu Niên] tọa Lộc Quyền, lại không tạo thành góc độ tam hợp cùng Hóa 

Kỵ của [cung Phu Thê của Mệnh Gốc], [cung Phu Thê của Đại Hạn], cho nên sẽ không 

phát sinh sự kiện đáng kể. 

 

Năm 37 tuổi ư? 

 [cung Mệnh của Lưu Niên] bị Liêm Trinh Hóa Kỵ của [cung Phu Thê của Đại Hạn] 

xung đến, mà [cung Phu Thê của Lưu Niên] lại có Hóa Kỵ do Văn Khúc bị [cung Phu Thê 

Gốc] gây ra, đồng thời [cung Phu Thê của Lưu Niên] lại tự hóa Văn Xương thành Kỵ. Năm 

này sự tình ắt nghiêm trọng rồi, việc Tự Hóa Kỵ có các ý nghĩa "Dứt khoát cho xong, cùng 

lắm thì mặc kệ". Năm này liền có một ý nghĩ kích động muốn triệt để giải quyết, bởi vậy 

đây là một năm rất nghiêm trọng. 
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Lại kiểm tra thêm từng năm tiếp theo, có thể phát hiện ra 2 năm 41 tuổi và 43 

tuổi cũng rất khẩn cấp, vậy sẽ là năm nào đây? Sẽ phải đi cân nhắc để tìm ra đầu mối của 

năm có khả năng phát sinh sự kiện nhất, xem năm nào nghiêm trọng nhất thì lấy năm ấy 

là năm phát sinh. Như tại ví dụ này thì lấy 37 tuổi là nghiêm trọng nhất, cho nên năm đó 

phải cẩn thận quan hệ cư xử vợ chồng sinh ra biến cố. 

 

Còn như Lưu Niên ở sau tuổi 45, vì năm ấy đã đi qua năm của Đại Hạn tiếp theo 

(45 - 54 tuổi) thì nhất định trước hết phải xem Hóa Kỵ của [cung Phu Thê của Đại Hạn] 

có hình thành góc độ cát hung với Hóa Kỵ của [cung Phu Thê Gốc] hay không. Sau đó lại 

cân nhắc cát hung của Lưu Niên, nếu không hình thành góc độ đặc thù, cát hung của Lưu 

Niên chỉ là thị phi nhỏ mà thôi. 

 

Cho nên, Hóa Kỵ của Mệnh và Hạn ngoài việc phải hình thành góc độ vật lý đặc 

thù như "Đồng Cung, Tam Hợp, Hội Chiếu" sẽ sản sinh ảnh hưởng cường điệu hóa lực 

ảnh hưởng sao Hóa Kỵ để khiến cho sự kiện phát sinh ra, thì trong lúc luận giải còn phải 

cân nhắc mối quan hệ về ý nghĩa hình ảnh được chủ bởi các cung vị và nhân tình thế thái 

mà chau chuốt lời nói cát hung. Không được một mực lấy các khái niệm "Tha Cung hóa 

nhập Ngã Cung là cát" hoặc "Ngã Cung hóa nhập Tha cung là hung" để giải thích về cát 

hung của các cung chức sở hữu. Đây chính là quan niệm cơ bản mà người mới học nhất 

định phải hiểu rõ. 
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CHƯƠNG 24: BÀN LUẬN VỀ THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM SỰ KIỆN 

 

Muốn tìm ra chỗ biểu hiện về thời gian ứng nghiệm sự kiện trong mệnh bàn, cần 

phải áp dụng trình tự 3 bước, dùng hết thảy để tìm ra manh mối có tính liên quan trong 

đó, mới có thể nhận định thời gian phát sinh. Bởi vậy quá trình của nó là phức tạp nhất, 

nhất định phải đối chiếu từng bước theo Mệnh bàn (lá số theo Mệnh Gốc) và Hạn bàn (lá 

số ở các Hạn), từ trong các mối quan hệ hội nhập xung chiếu của Tứ Hóa, kéo tơ bóc kén 

để tìm ra manh mối, xác định ra thời điểm phát sinh. 

 

Trình tự 3 bước được nói ở đây, chính là 3 lá số Thiên Địa Nhân bàn trong Đẩu Số. 

Còn như việc Thiên Địa Nhân bàn rốt cuộc là ám chỉ chính là sự cấu thành từ các cục 

trong Lá số Gốc, La số Đại Hạn, Lá số Lưu Niên hay La số Lưu Nguyệt, La số Lưu Nhật? 

Nhất định phải dựa vào trình độ suy lý tinh tế, mà định ra Thiên Địa Nhân bàn tương 

ứng: 

 

Thí dụ như muốn suy đoán sự kiện phát sinh trong Lưu Niên, thì lấy Lá số Gốc là 

Thiên bàn, Lá số Đại Hạn là Địa bàn, Lá số Lưu Niên làm Nhân bàn. Rồi lại thông qua việc 

xâu chuỗi các tầng Tứ Hóa của Thiên Địa Nhân bàn gia tăng tác dụng. Hoặc các cát tinh 

từng tầng tăng mạnh, hoặc các hung tinh từng tầng phá hoại, sẽ khiến cho sự kiện phát 

sinh ở trong Lưu Niên. 

 

Tương tự, muốn suy đoán sự kiên phát sinh trong Lưu Nguyệt, thì lấy Lá số Đại 

Hạn là Thiên bàn, Lá số Lưu Niên là Địa bàn, Lá số Lưu Nguyệt là Nhân bàn. Dựa vào sự 

tăng cường trùng lặp của Tứ Hóa và sát tinh, tích lũy ảnh hưởng, khiến cho sự kiện lộ 

tượng thành hình. 

 

Thời gian là từ Địa Chi để biểu thị như: Tháng Dần đại biểu tháng Giêng, tháng 

Mão đại biểu tháng Hai v.v… Từ trong mệnh bàn suy tính thời gian phát sinh sự kiện, 

chính là từ mối quan hệ xung chiếu hội hợp của Lá số theo Mệnh Gốc và Lá số của Đại 

Hạn, mà tìm ra hiệu ứng cát hung của sự kiện phát sinh. Cũng từ bên trong mối quan hệ 

của tính chất sao và cung vị trùng lặp mà định ra hình tượng sự kiện. Nhưng sẽ phát sinh 

tại một năm nào đó, yếu tố thời gian kiểu này chính là vô cùng trọng yếu, nhất định phải 
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tìm ra mới được, bằng không thì 10 năm Đại Hạn đều phải đề phòng thì cũng quá mệt 

mỏi. 

 

Thông thường chúng ta đều lấy khoảng thời gian từ mấy tuổi đến mấy tuổi là 10 

năm Đại Hạn, hơn nữa còn là lấy tuổi mụ làm chuẩn. Có người sinh tháng 11 và sinh 

tháng 1 đều là cùng một tuổi, lẽ nào Số Tuổi và Số Năm của Lịch Pháp ở trong mệnh lý 

học là như nhau sao? 

 

Trong môn Bát Tự học có phép tắc suy tính rất rõ ràng, quy định thời điểm năm 

đó tháng đó này đó là lúc chuyển giao Đại Vận. Còn môn Đẩu Số về mặt này có vẻ rất 

mo ng lung, kho ng được đủ rõ ràng, thêo như kinh nghiệm phán đoán và những gì người 

viết được học, tất cả hoàn toàn lấy thời gian Lịch Pháp làm thời điểm chuyển giao Đại 

Hạn, Lưu Niên, ví dụ như: 

 

Người nào đó sinh ngày 20 tháng 5 năm 50 Dân Quốc theo âm lịch, Thổ Ngũ Cục, 

thì vào ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ 74 Dân Quốc chính thức tiến vào Đại Hạn 25 

đến 34 tuổi. Còn sự sự tiếp nối của Lưu Niên cũng là lấy mùng 1 đầu năm âm lịch hàng 

năm là điểm chuyển giao. Như với ví dụ trên, vận đồ Lưu Niên 30 tuổi bắt đầu tại ngày 

mùng 1 tháng Giêng năm 79 Dân Quốc. Nói cách khác, Lưu Nguyệt trên của mệnh bàn: 

bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Chứ không phải là sau khi lấy thời điểm 

sinh nhật khởi tính rồi lại khởi tháng Giêng của Mệnh Cục. (Cung sở tại của Lưu Nguyệt 

tháng Giêng gọi là Đẩu Quân. Dùng cung Mệnh của Lưu Niên làm chuẩn đếm nghịch đến 

tháng sinh rồi đếm thuận đến giờ sinh là sẽ ra vị trí của tháng Giêng, các tháng khác đếm 

thuận để điền vào). 

 

Trước đây từng nhắc tới sự kiện chính là từ các mắt xích đan xên giữa Thiên Địa 

Nhân bàn mà định ra thời gian phát sinh ra sự kiện, hiệu ứng cát hung, hình tượng sự vật 

và mức độ nghiêm trọng. Như vậy rốt cuộc là cái cấu trúc nào gây ra ảnh hưởng của các 

mắt xích đan xên? Ở trong mệnh bàn thì lấy dấu hiệu gì sản sinh ảnh hưởng mắt xích đan 

xen? 

 

Giản dị mà nói, ảnh hưởng mắt xích đan xên là do: 
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Tổ hợp sao tọa thủ của lá số Gốc, của lá số Đại Hạn và tác dụng liên kết Tứ Hóa 

của Thiên Địa Nhân bàn mà cấu tạo nên ảnh hưởng mắt xích đan xên kiểu này. Trong đó 

Tứ Hóa làm chất xúc tác, lớp lớp tăng cường, thúc giục biến hóa mà khiến phóng ra lực 

lượng cát hoặc hung, khiến cho sự kiện thành hình, phát sinh, đưa đến các ký hiệu tính 

toán ảnh hưởng mắt xích đan xên. Cũng chính là Can cung của các cung phi Tứ Hóa, lấy 

Tứ Hóa do Can cung biến thành làm lực lượng họa phúc cát hung, lấy Xung Chiếu Hội 

Nhập làm con toán giống như là các ký hiệu của phép toán cộng trừ nhân chia. Đêm lực 

lượng của cát hung họa phúc cân nhắc mức độ tăng gấp bội, triệt tiêu hoặc giảm bớt, 

khiến cho sự kiện phát sinh. 

 

Còn như việc vì yếu tố nào mà làm giảm bớt hoặc tăng gấp bội ư? Do có quan hệ 

cung vị của Thiên Bàn và Địa Bàn ở chỗ khởi phi và nhập vào khi phi Tứ Hóa, ví dụ như: 

cung Phu Thê hóa Khoa nhập vào cung Tử Tức, thì biểu thị người phối ngẫu là quý nhân 

của con cái. Rất quan tâm đối với việc giáo dục con cái, hơn nữa lại còn biến sự quan tâm 

thành các hành động. Đó là lấy lá số Gốc để giảng giải luận đoán. Nếu như cung Phu Thê 

của Đại Hạn lại hóa Khoa nhập vào cung Tử Tức của Đại Hạn, bởi vì có ảnh hưởng hóa 

Khoa hai tầng của lá số Gốc và Đại Hạn, nên sự giáo dưỡng của người phối ngẫu đối với 

con cái ắt có tính duy trì liên tục, sẽ không vì nguyên nhân gì mà có thể bị gián đoạn; Nếu 

như cung Phu Thê của Đại Hạn Hóa Kỵ nhập vào cung Tử Tức thì sẽ giảm bớt lực ảnh 

hưởng của việc cung Phu Thê đã hóa Khoa nhập vào cung Tử Tức trên lá số Gốc, thành ra 

tuy rằng vốn có sự quan tâm giáo dưỡng con cái nhưng ở trong Đại Hạn ấy lại lực bất 

tòng tâm, hoặc do công việc bận rộn hoặc bởi vì hoàn cảnh gấp rút không thể tự mình 

chiếu cố nên lơ là chểnh mảng việc giáo dưỡng. 

 

Như thế thì sự chuyển biến được sinh ra sau khi trải qua quá trình giảm bớt hoặc 

tăng cường này sẽ phơi bày hình tượng như thế nào, từ cái gì để mà hiển lộ ra? Chính là 

từ mối tương quan cung can phi Tứ Hóa của cung vị để xem quan hệ Xung Chiếu Hội 

Nhập của chúng mà xác định cát hung. Còn từ tổ hợp tinh tú tọa thủ ở cung chức liên đới 

để mà hiển hiện hình tượng của chúng. Lại nói về thời gian ứng nghiệm, từ mối quan hệ 

của cát tinh sát hung tinh hội nhập vào Tam Phương Tứ Chính hoặc sự Xung Chiếu Hội 

Nhập của Thiên Địa Nhân bàn, định nghĩa ra hình ảnh của sự kiện. Vậy thì đến năm nào 

sẽ phát sinh vậy? Đáp án của vấn đề này không phải chỉ có duy nhất 1 quy tắc mà thôi, 
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căn cứ kinh nghiệm người viết thì chí ít có thể quy nạp như sau: (đương nhiên lúc ứng 

dụng thì nhất định phải suy xét ảnh hưởng của Tứ Hóa và Tam Hợp phương). 

 

Thứ nhất, Đồng loại tương Xung: Bất kể là cung Đồng loại của Thiên Bàn Hóa 

Kỵ xung Địa Bàn, hoặc Địa Bàn Hóa Kỵ xung Thiên Bàn, đều thuộc dạng Xung cùng loại. 

Lấy thời điểm khi mà xung tới cung Đồng loại của Nhân Bàn là năm ứng nghiệm. Thí dụ 

như: cung Tài Bạch của Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Tài Bạch gốc, chính là Đồng loại tương 

xung của Tài Bạch, lúc Lưu Niên đi tới cung Thiên Di gốc, Kỵ tinh của cung Tài Bạch Đại 

Hạn hóa tới, vừa khớp vào trong cung Tài Bạch của Lưu Niên, cho nên Lưu Niên ấy ứng 

nghiệm. Đương nhiên là nếu như kết cấu cung Tài Bạch của Lưu Niên khác không có 

được cát lợi thì cũng có thể phát sinh sự bất lợi về quản lý tài chính ở tại Lưu Niên đó. 

 

Thứ hai, khi Xung cung Mệnh: cung Mệnh là chủ soái, bất luận là cung vị gì cũng 

không nên Hóa Kỵ xung tới cung Mệnh. Nếu có sự xung đến thì có ý nghĩa của sự thất 

thoát, cởi bỏ. Tới lúc Lưu Niên đi qua đúng vị trí thụ nhận sự tương Xung thì phải cẩn 

thận, sẽ bị mất đi [Người/Sự Việc/Vật] được đại biểu bởi cái cung vị mà đến xung đó. Ví 

dụ như: cung Phụ Mẫu Hóa Kỵ tới xung cung Mệnh, thì có thể mất đi cha mẹ, khi nghiêm 

trọng thì chính là điềm báo cha mẹ dễ bị tử vong. 

 

Thứ ba, Hỗ xung Kỵ: cung nào đó trên lá số Gốc Hóa Kỵ nhập cung A, mà cung 

nào đó trên lá số của Đại Hạn Hóa Kỵ tại đối cung của cung A. Tức là cùng với chỗ sở Hóa 

Kỵ trên lá số Gốc hiện ra trạng thái đối xung. Đây chính là Hỗ xung Kỵ. Tới lúc Lưu Niên 

đi tới trục Hỗ xung Kỵ thì sẽ phát sinh. 

 

Thứ tư, Trùng điệp Kỵ: cung nào đó trên lá số Gốc Hóa Kỵ và cung nào đó trên lá 

số Đại Hạn Hóa Kỵ đều tiến vào cùng một cung, ở trong cái cung vị này liền có lực ảnh 

hưởng của Hóa Kỵ kép, khi Lưu Niên đi vào đối cung hoặc trong cung Trùng điệp Kỵ, đều 

sẽ phát sinh sự cố. 

 

Thứ năm, Tam hợp Kỵ: cung nào đó trên lá số Gốc và lá số Đại Hạn Hóa Kỵ mà 

hình thành góc độ Tam hợp. Cái được gọi là Tam Hợp chính là [Hợi Mão Mùi], [Thân Tý 

Thìn], [Dần Ngọ Tuất], [Tỵ Dậu Sửu]. Ví dụ như: lá số Gốc Hóa Kỵ tại Tý, lá số Đại Hạn 
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Hóa Kỵ ở Thân, liền cấu thành Tam hợp Kỵ của [Thân Tý Thìn], lúc Lưu Niên đi vào cung 

Thìn thì sẽ phát sinh tổn thất, tai họa. 

 

Thứ sáu, Phản đạn Kỵ: lá số Gốc Hóa Kỵ xung lá số Đại Hạn, rồi lá số Đại Hạn 

Hóa Kỵ xung lá số Gốc. Cái kiểu hiện tượng của Ngươi xung Ta, Ta xung Ngươi, như thế 

này chính là Phản đạn Kỵ, bị xung tới chắc chắn có tai ương, là hiện tượng Kỵ xung rất 

hung ác. 

 

Thử bảy, Kỵ nhập Đồng loại: có người nói Kỵ Nhập chủ thu liễm, có nghĩa là đạt 

được, không chủ hung hiểm. Câu này có chút phiến diện. Nó cần có một vài điều kiện tiên 

quyết, nếu như có một vài điều kiện này thì nó mới có thể như câu nói trên. Nếu không 

có sự phối hợp của các điều kiện tiên quyết thì cũng là bất lợi, đặc biệt là đi qua chỗ Kỵ 

xung sẽ rất kho ng được thuận lợi, sau khi trải qua Lưu Niên ấy mới có thể khổ tận cam 

lai, chuyển nguy thành an. 

 

Thứ tám, Đơn Kỵ: sao Hóa Kỵ của lá số Gốc và lá số Đại Hạn phi hóa nhưng 

không tạo thành các tổ hợp như trên, chính là Đơn Kỵ. Tình huống Đơn Kỵ mà cần phải 

đặc biệt chú ý là, lúc sao Hóa Kỵ của lá số Gốc và lá số Đại Hạn chia nhau ra chiếm cứ 

cung Mệnh của Lưu Niên và cung đồng loại của Lưu Niên, hung lực của những chỗ này 

sinh ra cũng không thua kém so với các trường hợp kể trên. 

 

Các loại tổ hợp sao Hóa Kỵ kể trên đều chủ hung hiểm hoặc tổn thất.  

Còn như nguyên nhân gây ra là gì? Hiện lên loại hung tượng nào?  

Nhất định cần phải phối hợp cung vị và tinh tú để biến đổi hình tượng. Nói cách 

khác thì kết cấu của Tứ Hóa chủ cát hung, còn sự kết hợp của tinh tú và cung vị thì chủ 

nắm giữ hình tượng của sự kiện. Các vị có thể dùng những bản đã từng ghi lại đầu đuôi 

sự kiện liên quan đến lá số của bạn bè thân thích đêm ra đối chiếu thêm xem thử, có thể 

lĩnh hội rõ ý nghĩa kể trên. Người viết cũng tổ chức câu lạc bộ nghiên cứu Đẩu Số mà cá 

nhân lại vừa đảm nhiệm công tác cố vấn trong xí nghiệp nhỏ, cũng nhân tiện công việc, 

bỏ ra thời gian hơn mười năm để ghi lại tỉ mỉ rất nhiều ví dụ số mệnh, mới có thể từ đó 

khám phá ra những chỗ áo diệu của Đẩu Số Tứ Hóa phi tinh. 
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Có cát hung và hình tượng rồi mới có thể xác định được sẽ phát sinh loại sự kiện 

nào. 

Rốt cuộc thì lúc nào sẽ phát sinh?  

Nhất định phải từ các loại tổ hợp sao Hóa Kỵ để cân nhắc thời gian ứng nghiệm 

của Nhân Bàn. Phần đầu đã có đề cập tới, Nhân Bàn chỉ là kết quả của sự tiếp thụ từ 

Thiên Bàn, Địa Bàn, giúp cho đúng thời điểm hiển hiện ra mà thôi. Cho nên suy tính thời 

gian ứng nghiệm của Nhân Bàn, nhất định phải bắt đầu điều tra từ Thiên Bàn và Địa Bàn, 

ở lưỡng tầng lá số Thiên Bàn Địa Bàn đều có dấu hiệu rồi, thì mới có thể biểu hiện ra rõ 

ràng hình ảnh cát hung của sự việc ở Nhân Bàn. Giả như chỉ có mỗi Thiên Bàn hoặc riêng 

Địa Bàn có gieo tượng, vì lực lượng khá nhỏ như thế nên hiển hiện ra hiệu ứng cát hung 

của sự vật tượng ở Nhân Bàn cũng khá nhẹ nhàng. 

 

Phối hợp mối quan hệ của Địa Bàn phi Tứ Hóa với Thiên Bàn, Nhân Bàn, bổ chính 

cho sự xác định thời gian ứng nghiệm. Việc quyết định thời gian ứng nghiệm có quy tắc 

dưới đây có thể tự tham khảo: 

 

Thứ nhất, lấy cung bị xung hung nhất, đêm Địa Bàn chuyển động, lúc đi qua cung 

có Kỵ xung là sẽ xảy ra sự kiện. 

 

Thứ hai, lúc tổ hợp tinh tú trong cung đồng loại của Địa Bàn cực kỳ tồi tệ, lại xem 

xét cân nhắc tổ hợp sao Hóa Kỵ của Thiên Bàn, Địa Bàn. Nếu như là lại còn bị Kỵ xung, ắt 

là ứng nghiệm ở Địa Bàn đó. 

 

Thứ ba, lúc đi qua cung nhập vào của sao Hóa Kỵ ở Thiên Bàn, cũng có thể phát 

sinh sự kiện. Lúc này, trước hết cần phải từ bắt đầu điều tra thêo năm của số tuổi Đại 

Hạn để tra. Nếu năm Lưu Niên đầu tiên ấy đi vào cung khởi phi của sao Hóa Kỵ trên 

Thiên Bàn nhưng chưa đi tới cung bị xung, thì phải chú ý đến năm Lưu Niên của cung 

khởi phi; nếu năm đầu tiên ấy đi đến cung bị xung thì phải chú ý đến năm Lưu Niên của 

cung bị xung, có thể sẽ là năm xảy ra ứng nghiệm. 

 

Thứ tư, lúc sao Hóa Kỵ xung cung Quan Lộc của Nhân Bàn. Bởi vì sự nghiệp chủ về 

tình trạng vận đồ, nếu như sao Hóa Kỵ xung Quan Lộc thì sẽ kho ng được thuận lợi, hiện 
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tượng của sự cản trở. Lại phối hợp trạng thái tổ hợp sao Hóa Kỵ của Thiên Bàn, Địa Bàn, 

nếu mà không tốt thì ắt là lúc Nhân Bàn ứng nghiệm. 

 

Thứ năm, nếu là tình huống của Đơn Kỵ thì cần phải chú ý lúc Nhân Bàn đi vào 

cung vị đối xung với cung vị nhập vào của Hóa Kỵ trên Thiên Bàn, biểu thị đã dẫm phải 

hung lực sao Hóa Kỵ (giống như dẫm phải quả mìn, dẫm ở trạng thái bất động thì không 

ảnh hưởng gì, nếu như lại có Kỵ tới xung, không thể không động, sẽ bị nổ tung), nếu cung 

đồng loại của Nhân Bàn lại có tổ hợp không cát, thì sẽ  phát tác sự kiện không may mắn. 

 

Các quy tắc kể trên quý vị độc giả có thể cầm mệnh bàn (tìm) cách ứng dụng vào 

xem có hợp hay không? Nhưng bởi vì liên quan tới tổ hợp Hóa Kỵ khác nhau, cho nên 

vừa mới bắt đầu sử dụng thì nhất định rất trúc trắc, can cung không ăn nhập, sau này vận 

dụng thành thạo thì tự nhiên quen tay hay việc. 
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CHƯƠNG 25: GIẢI VÍ DỤ VẬN DỤNG LINH HOẠT TỨ HÓA PHI TINH 

 

"Tứ Hóa phi tinh" chính là sự kết hợp của 2 từ "Tứ Hóa" và "Phi Tinh", hai cái từ 

này có ý nghĩa khác biệt, không thể lẫn lộn. Có người cho rằng "Tinh thần rơi vào cung 

nào thì gọi là Phi Tinh" hoặc "Lưu Niên tinh rơi vào một cung nào thì gọi là Phi Tinh". 

Những cái đó đều không phải ý nghĩa gốc gác của "Phi Tinh", trước hết chúng ta xem 

người xưa giải thích về Tứ Hóa phi tinh: 

 

"Cái Dụng ấy, chính là lấy Thể dựa vào làm thành chỗ dùng được; cái Thần ấy, Thần 

không có phương hướng, khí không có hình thể, sinh hóa biến thiên, cao thâm khó lường, 

chỉ có thể lấy cái tâm mà hiểu ý. Cho nên cái Tứ Hóa, [mượn Can an Sao, mượn Tượng, 

phối hợp với Địa Chi, ứng với Thời gian] hoá khí bay qua 12 cung, lấy tượng để hiểu rõ lý, 

lấy sao để hiểu rõ vật, tốt xấu theo lý, ứng Số thành Cục; điều hành bói toán vận mệnh, 

thông suốt cả giàu nghèo, thọ yểu, tươi héo, đều là xuất Khí hóa lấy làm Thần vậy, Số biến 

lấy làm Dụng vậy. " 

 

Vốn là thông qua Thiên Can diễn biến Tứ Hóa, khiến cho bản thân tinh tú chia ra 

nhiều lần khiến cho phân thân phóng đến các cung vị tương quan. Rồi lại kết hợp cùng 

các sao tọa thủ ở các cung vị phi xuất đi và cung vị nhập vào để mà biểu lộ hình ảnh của 

sự vật. Đồng thời phối hợp cùng Địa Chi biểu thị thời gian ứng nghiệm. Cho nên thông 

qua Thiên Can Tứ Hóa có thể khiến cho tinh tú hóa Khí bay đi trong 12 cung, phối hợp 

Tượng mà cung vị đại biểu cùng với sự kết hợp tinh tú đưa ra biểu hiện hình ảnh của sự 

vật. Cho nên không thể chỉ dựa vào một tinh tú tại cung nào đó bị nhập vào để luận cát 

hung. Hiện tượng cát hoặc hung, nhất định phải lấy "Tứ Hóa" phi độn diễn biến "tính 

chất sao" khiến cho lộ tượng hiện hình. 

 

Phối hợp hai cái "Tứ Hóa" và "Phi Tinh" mới có thể suy đoán được cát hung của 

vận trình. Cho nên không thể bỏ qua "Tứ Hóa" và "Phi Tinh", nếu không thì sẽ  không có 

cách nào xem vận. Vì thế mới nói "Tứ Hóa chính là Dụng Thần của Đẩu Số". Phi tinh lấy lý 

số để dẫn đường, dùng Tứ Hóa liên kết thông suốt mà có quy luật nhất định. Cho nên có 

quy tắc mới có thể bám theo sợi dây để biết được tương lai, không cần phải dựa vào 

pháp thuật dùng vong linh quỷ hồn mật báo tin tức. 
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Đến bước này, chúng ta đã sáng tỏ công dụng của Tứ Hóa, chúng dựa vào Thiên 

can diễn Tứ Hóa dùng Phi tinh, lấy sự kết hợp của tính chất sao và cung vị để biểu thị 

"Hình tượng Sự Vật" và phối hợp Địa Chi để suy tính ra thời gian ứng nghiệm "Hình 

tượng Sự Vật" đó một khi nó tới. Mối quan hệ giữa "Thời Gian, Không Gian, Sự Kiện" tạo 

thuận lợi xâu chuỗi dẫn đến có thể suy tính ở trong một Không Gian nào đó vào Thời 

Gian nào đó sẽ phát sinh chuyện gì. Như vậy, liền có 5 yếu tố "Người, Việc, Lúc, Nơi, Vật" 

có thể đêm sự kiện định nghĩa được kỹ lưỡng hơn mà không phải là mập mờ như câu nói 

"Cả đời cẩn thận tai nạn xe cộ". 

 

Chúng ta đều đã rõ các "Tinh Thần (Sao)" ở trong "Vũ Trụ", đều có sự vật đối ứng 

với nó. Những sự vật này ta có thể chia làm: 

 

Thứ nhất, mặt vật lý: Vật chất thực thể, sự tình hoặc hoàn cảnh; 

Thứ hai, mặt tâm lý: Không gian vô hình, trong tâm có thể cảm nhận được cảnh 

giới hư vô, hoặc có thể nói là về vấn đề trong cõi lòng;  

 

Hai cái đó hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như: 

Không phải là loại sao nào tọa ở cung Mệnh thì cũng đều đại biểu tâm tính cả đời, 

mà là phối hợp hoàn cảnh sinh trưởng và vận trình Đại Hạn biến đổi thì tâm tính cũng sẽ 

tùy theo đó mà thay đổi. Nếu hiểu rõ lý lẽ của tinh tú, ứng dụng vào mặt tâm lý thì có thể 

dùng cách dựa vào tính chất sao mà bổ túc sự biến hóa cá tính khí chất, khi chất biến đổi 

tác động đến cơ hội, sửa đổi vận trình, cho nên Tử Vi mệnh lý là một loại mệnh lý học của 

"Thuật - Đức kiêm tu" (QNB chú: gồm đủ cả về Phương pháp kỹ thuật & Đạo đức phẩm 

hạnh). 

 

Trước khi bước vào chương này nói về việc vận dụng linh hoạt Tứ Hóa Phi Tinh, 

cần phải lý giải về: Mối quan hệ giữa Thiên Can Tứ Hóa, Địa Chi, bản tính các sao và Ý 

tượng, thì mới có thể giải thích vấn đề diễn biến hiển tượng của các sao trong mệnh bàn. 

 

Thứ nhất, giải thích quy tắc lý lẽ Tứ Hóa tới cung: 

 Lá số bày ra có cả thảy 12 cung, có sự khác biệt về tính chất âm dương của các 

cung: 

Cung Dương: Mệnh, Phu Thê, Tài Bạch, Thiên Di, Quan Lộc, Phúc Đức. 
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 Cung Âm: Huynh Đệ, Tử Tức, Tật Ách, Nô Bộc, Điền Trạch, Phụ Mẫu. 

6 cung Dương chủ Quý, 6 cung Âm chủ Phú, do đó 6 cung Dương mà có kết cấu cát 

lợi đều thuộc vào Quý cách, mà 6 cung Âm có kết cấu tốt thì ắt là mệnh giàu có. 

 

1. Cung Mệnh: Đại biểu cho sự cao thấp về mệnh cách của 1 cá nhân. 

 Lấy Can cung Mệnh gốc phi Tứ Hóa, mà Lộc, Quyền, Khoa nhập vào Tam phương 

của cung Mệnh gốc thì là Quý cách, chủ tự lực cánh sinh. Nếu rơi vào đối cung của Tam 

phương (Phu Thê, Thiên Di, Phúc Đức) là chiếu Mệnh, cũng là Quý cách, có thể có được 

sự trợ giúp của người khác mà thành công. 

 

Hóa Kỵ nhập Tam phương của cung Mệnh gốc, là tọa Kỵ, hung lực tương đối kém, 

thành công nhiều trở ngại, nhất định phải dựa vào sự chăm chỉ trong công tác, làm việc 

đến nơi đến chốn mà thành công, cũng tức là không có vận khí hoạnh phát của cải. 

 

Nếu Hóa Kỵ xung Tam hợp, thì cuộc đời tương đối thất thế, trong tốt có xấu, thành 

bại bất định. Cho nên Kỵ xung Tam hợp thì nên đi làm, lĩnh lương hàng tháng. Nếu không 

cam phận, tự lập gây dựng sự nghiệp, hơn phân nửa là thần tài qua cửa, nếu có thành 

công quá trình tràn ngập gian khổ, gặp lúc vận đồ suy bại thì thất bại cũng cấp tốc mà 

mãnh liệt. 

 

2. Cung Tài Bạch: Đại biểu cho năng lực kiếm tiền; hoặc kiếm được tiền qua nghề 

gì. 

 Phàm là cung Tài Bạch Hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa nhập vào Tam phương của 

cung Mệnh gốc, biểu thị có năng lực đủ tự lập mưu sinh, sẵn có năng lực ưu tú về quản lý 

tài sản, cho nên tương đối dễ làm giàu. 

 

Nếu chiếu Tam hợp của Mệnh gốc, cũng là cách tự lập, chẳng qua người có dạng 

chiếu Tam phương khéo ở chỗ vận dụng thành công sự trợ lực từ xung quanh; còn người 

có dạng nhập Tam hợp, là thông qua nỗ lực của bản thân mà thành công, hai dạng có chút 

khác nhau. 
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Hóa Kỵ không nên xung Tam hợp của Mệnh gốc, có xung thì hung, thích hợp đi 

làm, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, rơi vào Tam hợp của Mệnh gốc thì cát lợi, đối 

với cách vận dụng tiền bạc hoặc đầu tư tương đối cẩn thận hoặc tiết kiệm. 

 

3. Cung Quan Lộc: Đại biểu cho sự nghiệp, vận đồ, còn gọi là cung học nghiệp. 

Lộc, Quyền, Khoa nhập Tam hợp của Mệnh gốc là cách độc lập tự chủ, lý tưởng 

cao xa, có cơ hội thành công. Cát lực của nhập Tam hợp trội hơn so với chiếu Tam hợp, 

chủ sự nghiệp thuận lợi, cũng có nhiều phương diện phát triển, thành tựu lớn.  

 

Chiếu Tam hợp biểu thị hoàn cảnh bên ngoài tốt, thời cơ đối với ta có lợi nhưng 

mình có năng lực nắm bắt hay không, hoặc có ý nguyện tự mình tham dự hay không, 

thường thường bị quản chế bởi tại các nhân tố khác của bản thân. Ví dụ như: có người 

rất được thượng cấp trọng dụng, nhưng khi sắp xếp chức vụ thì tính chất công việc lại 

không được như anh ta mong muốn, mặc dù trong mắt người khác anh ta rất may mắn, 

nhưng tâm tình của đương sự có chỗ khổ khó nói, hoặc ý nguyện bản thân không như 

vậy. 

 

Hóa Kỵ thích hợp nhập vào Tam hợp, biểu lộ trong lòng vô cùng quan tâm đến 

tiền tài, sự nghiệp. Nếu hành vận cát lợi thì có cơ hội thành công nhưng khá chật vật, 

trong quá trình khá nhiều trở ngại nhưng đều không ảnh hưởng tới thành tựu. 

 

Nếu Hóa Kỵ xung Tam hợp, nhất định bất lợi ở trong sự nghiệp, công việc nhiều 

biến động, kẻ đi làm hay thay đổi đổi công việc, hoặc hoàn cảnh công tác tương đối kém, 

hoặc không hứng thú nhưng lại phải tiếp nhận cái công việc ấy. Cũng có dấu hiệu khó 

thăng chức, bởi vậy nên giữ thái độ thận trọng, khi vận đồ chuyển sang tốt thì mới thực 

hiện kế hoạch. 

 

4. Cung Lục thân: Mệnh, Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Nô, Phụ Mẫu là các cung lục 

thân. 

 Phàm cung lục thân Hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa nhập hoặc chiếu Tam hợp của 

Mệnh gốc, chính là chủ có tình nghĩa, ăn ở hòa thuận. 
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Hóa Kỵ không nên tới Xung, nếu Hóa Kỵ tới xung thì vô duyên với lục thân (được 

chủ bởi cung đó), ngăn cách sâu rộng, ý kiến không hợp, tư tưởng bất đồng, thường sinh 

cãi vã. 

 

Nếu phi hóa kỵ nhập Tam hợp của mệnh, thì hung lực tương đối kém, đại biểu 

quan tâm lục thân nhưng bởi vì nguyên nhân không có cách nào biểu thị tâm ý bằng vật 

chất, chỉ có quan tâm tinh thần mà thôi. 

 

5. Cung Phúc Đức: Đại biểu cho năng lực hưởng thụ, có thể gọi là cung vận lúc về 

già, lại cũng có thể nói là cung tổ tiên ông bà. Bình thường khi luận mệnh thì dùng làm 

cung hưởng thụ của bản thân, có thể quan sát một cá nhân có thể hưởng phúc hay không. 

Có vài người rất nhiều tiền nhưng bận rộn công tác chẳng được hưởng thụ, lại cũng có 

người chẳng giàu có gì nhưng rất thỏa mãn mà sống vui vẻ hạnh phúc. Sự khác biệt giữa 

hai kiểu người ấy, chính là ở tại cung Phúc Đức. 

 

Tam hóa cát tinh của (can) cung Phúc Đức nhập Tam hợp của Mệnh gốc, chủ vận 

về già tốt đẹp, có thể hưởng phúc, bản thân có thể được bề trên che chở, cũng tương đối 

có phúc để hưởng hoặc tương đối có thể hưởng phúc. Tam hợp chiếu cũng chủ người có 

thể hưởng phúc. 

 

Hóa Kỵ (của can cung Phúc) nhập Tam phương của Mệnh gốc, không hề hung, chủ 

về muốn hưởng phúc nhất định phải nỗ lực làm việc, kiếm tiền để tiêu xài, là thuộc dạng 

người lao lực thân thể nhưng tinh thần tương đối đơn giản, không ôm đồm. 

 

Nếu xung Tam phương, thì nhất định là không có phúc để hưởng, hoặc là người 

không có tiền để hưởng phúc. Cảnh già cô độc, phải tự chăm sóc chính mình, tốt nhất là 

dựa vào tôn giáo sớm một chút, cầu tâm linh siêu thoát khỏi ràng buộc của thế tục, để 

tránh gặp lại sát tinh xung kích, thấy cũng không phát động (sát tính). 

 

6. Cung Điền Trạch: chủ nắm vận nhà, còn gọi là cung bất động sản. 

 Kiếm tiền đêm về nhà cất giữ, cho nên còn gọi là Tài Khố (kho tiền). Nếu cung 

Điền Trạch bị phá thì kho của cải bị nứt thủng, chuột liền tới trộm mất của, dẫu cung Tài 
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Bạch tốt cũng không cách nào cất giữ được, cái ông Thần Tài chỉ cho mượn tiền để ngắm 

chút mà thôi. Cho nên, cung Điền Trạch là cung vị vô cùng trọng yếu. 

 

Cung Điền Trạch không nên có sao Hóa Kỵ tới xung, xung thì kho bị phá, rò rỉ mất 

tiền mãi không ngưng. 

 

Tam hóa cát tinh của cung Điền Trạch nhập Tam hợp của Mệnh gốc, thì gia vận sẽ 

được cát tường, giữ được tiền tài. 

 

Phi Kỵ của cung Điền Trạch hóa ra không được xung Tam hợp của Mệnh, nếu 

không sẽ dễ bất ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hoặc điền trạch có biến động. 

 

7. Cung Tật Ách: chính là cung thân thể, còn được gọi là cung tướng mạo, chủ về 

tình hình sức khỏe. 

 Tứ hóa tinh của cung Tật Ách nhập tam phương của Mệnh gốc thì khá cát tường. 

 

Sao Hóa Kỵ không được xung Tam hợp của Mệnh gốc, có xung thì thân thể gặp 

nạn, dùng tiền để chữa bệnh hoặc bởi vì tật bệnh mà chểnh mảng về công việc sự nghiệp, 

khiến tình trạng kinh doanh không tốt. 

 

Người già kiêng bị Lộc, Kỵ của cung Tật Ách xung cung Mệnh gốc hoặc xung cung 

Tật Ách gốc, nếu không thì sẽ hung hiểm, bởi vì Hóa Lộc có nghĩa là "Nhiều", dễ có các 

loại bệnh trạng như phát sinh các tổ chức dị thường hoặc chứng cao huyết áp. Cho nên 

cung Tật Ách người lớn tuổi không thích thấy Hóa Lộc hoặc bị Hóa Kỵ tới xung chiếu, phi 

hóa kỵ nhập Tật Ách cũng luận như vậy. 

 

Thứ hai, hàm nghĩa của các Hóa tinh theo 10 Thiên can: 

1. Can Giáp: 

Liêm Trinh Hóa Lộc: Thăng chức, tốt cho chuyện kinh doanh đồ điện khí, ở tại các 

nơi Tứ Mã địa, tốt cho buôn bán xuất khẩu, thích hợp nhân viên công vụ. 

Phá Quân hóa Quyền: Vận xuất ngoại mạnh mẽ, có hiện tượng hoạnh phát, giữa 

vợ chồng bạn bè có nhiều tranh chấp, con cái không nghe lời, rất có chủ kiến, thành tựu 

cũng không kém, nhưng tính phản trắc lớn. 
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Vũ Khúc hóa Khoa: Đi làm công việc ổn định trong giới tài chính ngân hàng; thông 

thường tài vụ cũng không tệ lắm, không có cảm giác giật gấu vá vai. 

Thái Dương Hóa Kỵ: Bất lợi cho lục thân là nam giới, mắt, đầu dễ có tật đau nhức, 

mất ngủ, nôn nóng, cùng Thiên Hình đồng cung dễ có tai họa quan tụng, lao ngục. Người 

chưa lập gia đình thì dễ thất tình, dù là Dịch Mã động nhưng xuất ngoại kho ng được 

thuận. Người sinh ban đêm càng bất lợi, bất kể đối với mình hoặc chồng, con trai, đều có 

khiếm khuyết ở trên người hoặc phát sinh tình huống bất lợi. 

 

2. Can Ất: 

Thiên Cơ Hóa Lộc: Anh em giỏi, giỏi kỹ thuật, tiền bạc ổn định, đa phần không 

thuộc về dạng hoạnh tài, nhiều kế hoạch dễ thành công. Lấy trí tuệ để sinh tài. Sắm thêm 

đồ cơ khí. 

Thiên Lương hóa Quyền: Khăng khăng cố chấp, thích hợp với Quan toà, luật sư, 

nhân viên điều tra, bác sĩ/thầy thuốc, nhân viên chính phủ làm quan thanh hiển, có thành 

tựu, có được nhân duyên. 

Tử Vi hóa Khoa: trọng thể diện, có quý nhân bồi dưỡng, không hội cát tinh, một 

trong Tứ Sát đồng cung, thì dễ gặp khó khăn, mọi việc dây dưa mãi. 

Thái Âm Hóa Kỵ: Bất lợi cho lục thân là nữ giới, người chưa lập gia đình thì dễ 

thất tình, gia vận có biến, chú ý bị thương ở đầu và con mắt, đặc biệt người sinh vào đầu 

tháng, cuối tháng, ban ngày cực kỳ bất lợi, đối với vợ, con gái cũng sẽ có xảy ra sự tình 

bất lợi, nhưng không có cách nào để rõ ràng xem là bất lợi việc gì. 

 

3. Can Bính: 

Thiên Đồng Hóa Lộc: Nghề phục vụ, nghề nhà hàng ăn uống tốt đẹp, không làm 

nhiều mà được thu hoạch, làm nhân viên công vụ cũng tốt đẹp. 

Thiên Cơ hóa Quyền: Có biến động dễ lên chức, chủ động, cơ trí, sự nghiệp nhiều 

thay đổi, tăng cường lực thực hành. 

Văn Xương hóa Khoa: Đi vào giới văn nghệ phát triển năng lực mà thành danh, 

văn chương lừng danh, có lợi trong việc đọc sách thi cử cho học tập. 

Liêm Trinh Hóa Kỵ: Quan tụng thị phi, bệnh hoa liễu, viêm nhiễm máu mủ, tranh 

chấp do chuyện đào hoa, cùng Thất Sát Kình Dương đồng cung ở cung Thiên Di xung 

cung Mệnh sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, thêm sao Hóa Kỵ lại thêm ứng nghiệm. 
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4. Can Đinh: 

Thái Âm Hóa Lộc: Nữ giới tốt về tài lộc, vận điền trạch tốt đẹp, có lợi ở trong buôn 

bán bất động sản hoặc vật phẩm chuyên dụng cho phái nữ. 

Thiên Đồng hóa Quyền: Đêm sự lười nhác của Thiên Đồng chuyển hóa thành tích 

cực, thích hợp các nghề nghiệp phục vụ, ăn uống, quần áo trang sức, hùn vốn chung cũng 

hợp. 

Thiên Cơ hóa Khoa: được tài chính bình ổn chứ không nhiều, quan hệ bạn bè 

không tệ, khó xảy ra chuyện tranh chấp tài chính với bạn bè. 

Cự Môn Hóa Kỵ: Nhiều khẩu thiệt thị phi, ngôn từ không thích đáng dẫn đến họa, 

biểu đạt không tốt, coi chừng âm miếu, bùa chú, mất trộm. Từng có bằng hữu đã nói một 

câu "Ngươi cẩn thận cho ta một chút!" kết quả chọc quan tòa, tội danh là đê dọa. Kỳ thực 

chỉ là nói gắt gỏng một chút mà thôi, trên mệnh bàn của anh ta thì có Cự Môn Hóa Kỵ, mà 

lại đúng lúc vận đồ đi tới vị trí sao này. Bạn nào có sao này, tốt nhất là nên thận trọng 

mồm miệng. 

 

5. Can Mậu: 

Tham Lang Hóa Lộc: Có nhậu nhẹt; kiếm tiền tốt từ nghệ thuật; cùng Vũ Khúc hội 

hợp thì hoạnh phát của cải; nhân duyên tốt, nữ tính rất thích cũng rất giỏi làm nũng. 

Thái Âm hóa Quyền: Nữ giới có năng lực mạnh hơn đàn ông, nam nhân động tác 

phái nữ như nam giới cá tính lại mạnh, có lợi tại bất động sản hoặc gia vận. 

Hữu Bật hóa Khoa: Nhiều quý nhân, chú ý tình cảm phức tạp, có lòng cầu tiến có 

được danh lợi. 

Thiên Cơ Hóa Kỵ: Bất lợi cho người thân ngang hàng thuộc phái nam, bị thương ở 

tay chân, để tâm vào chuyện vụn vặt luẩn quẩn trong lòng, xe cộ hoặc máy móc đè bị 

thương, có sao Hóa Kỵ loại này đại đa số  sẽ bị tình trạng tay chân lưu lại dấu vết. 

 

6. Can Kỷ: 

Vũ Khúc Hóa Lộc: gặp bộ Vũ Tham hội hợp thì giỏi buôn bán; chủ hoạnh phát, 

năng lực quản lý tài sản mạnh, giỏi tích lũy. 

Tham Lang hóa Quyền: Lòng hiếu thắng mạnh, cá tính gấp gáp, thực dụng, tính 

ghen tuông mạnh, không giỏi lập kế hoạch, dũng cảm xung phong phá trận. 

Thiên Lương hóa Khoa: Lợi cho thi cử, nghành y, công chức, bình ổn mà thăng 

tiến. 
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Văn Khúc Hóa Kỵ: Tranh chấp giấy tờ, có đánh bạc ắt thua, bất lợi cho sự nghiệp, 

thần kinh có bệnh, tai nạn xe cộ, cẩn thận trong việc nhận khế ước, chi phiếu, công văn 

trao tay bởi vì thủ tục không được đầy đủ mà khơi dậy mầm mống tai vạ. 

 

7. Can Canh: 

Thái Dương Hóa Lộc: Có tiền từ bôn ba bận rộn nhưng chưa chắc có thể giữ được 

bởi vì nguyên nhân phóng khoáng hào sảng; nữ mệnh có cốt cách rất nam nhi, chưa chắc 

lớn lên ngoại hình xinh đẹp, nhưng có thể tìm được người chồng tốt, so với nữ mệnh có 

Thái Dương Hóa Kỵ thì tốt hơn rất nhiều, cung Tử Tức cũng luận như vậy. 

Vũ Khúc hóa Quyền: sử dụng tiền tài linh hoạt, chủ nắm đại quyền về tài chính, 

nhưng không nhất thiết là tiền của chính mình, có thể là quản lý ngân hàng hoặc quản lý 

công ty tài chính. Cùng Văn Khúc đồng cung, văn võ toàn tài, nhưng cô độc, kết hôn 

tương đối muộn. 

Thái Âm hóa Khoa: Nổi danh trong giới nghệ thuật, gia vận bình ổn hài hòa, chú ý 

bị thương bởi dao kéo, nếu dùng dao kéo thì dễ có dấu hiệu đổ máu. 

Thiên Đồng Hóa Kỵ: Giữ được tiền tài mà không tốn sức, có nốt ruồi kín, đau đầu, 

ngực có khí ứ đọng không tiêu tan, hậm hực bất đắc chí, có điều khó nói. 

 

8. Can Tân: 

Cự Môn Hóa Lộc: Khéo miệng để kiếm tiền, nhiều tiền nhiều thị phi, khả năng ăn 

nói giỏi, phản ứng mạnh mẽ, có sức thuyết phục, ưa gặp Thái Dương vượng địa hoặc Lộc 

Tồn tới chế hóa tính thị phi, chủ phúc hậu, thích hợp lấy miệng làm chủ trong hành động. 

Thái Dương hóa Quyền: sao chủ quan lộc hóa Quyền thì chủ vất vả cực nhọc càng 

tăng sự tài giỏi, bôn ba, lao lực, dịch mã động mạnh thì có cơ hội xuất ngoại du lịch, ở 

cung Ngọ bất lợi, dễ bảo thủ, tính chủ quan quá mạnh, có cát tinh  giúp đỡ thì cát lợi. 

Văn Khúc hóa khoa: Thích hợp hướng phát triển trong giới văn nghệ, nhưng thiên 

hướng ở tại Ngũ thuật (QNB chú: tức Mệnh, Tướng, Bốc, Ý, Sơn), nghệ thuật thuộc loại 

bàng môn tà đạo, học sinh lợi cho thi cử, học tập chuyên tâm. 

Văn Xương Hóa Kỵ: phải cẩn thận kẻo Lôi thôi về giấy tờ, ký hợp đồng, thư xác 

nhận, thư bảo đảm, dễ nhận ngân phiếu khống, học sinh học tập kho ng được chuyê n ta m, 

việc học hành kém, gián đoạn; ở tại Tật ách, huyết quản có tật, Văn Khúc Hóa Kỵ cũng 

như vậy. 
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9. Can Nhâm: 

Thiên Lương Hóa Lộc: Thông minh, nhân duyên tốt, được sự che chở của bậc 

trưởng bối, ở tại Tài Bạch kiếm tiền từ việc đầu cơ, không làm mà có tiền, thu nhận tiền 

biếu tặng dễ sinh chuyện. 

Tử Vi hóa Quyền: Chủ quan chức, tự cho mình là đúng, bảo thủ, ưa gặp cát tinh 

phụ tá, chủ đại phú đại quý, được người khác tôn sùng, nắm quyền thế, có uy. 

Tả Phụ hóa Khoa: Chủ công danh, danh lợi song thu, có lòng cầu tiến, dễ có 

chuyện phức tạp trong tình cảm. 

Vũ Khúc Hóa Kỵ: Bất lợi cho tiền tài, quay vòng khó khăn, cùng Thiên Hình đồng 

cung, vì tiền tài mà phạm pháp; cùng Kình Dương đồng cung, vì tiền tài mà động đao 

kiếm, nếu cùng Thất Sát đồng cung lại thêm ứng nghiệm, cũng có thể ám chỉ thân thể gặp 

phải hình thương. 

 

10. Can Quý: 

Phá Quân Hóa Lộc: Tiền do cầm cố, vay mượn, không phải là tiền của mình, thịnh 

vượng trong buôn bán, ở cung phu thê chủ gương vỡ lại lành. Lợi cho người làm nghề 

vận tải, đi thuyền, buôn bán. 

Cự Môn hóa Quyền: Ăn nói sắc bén, năng lực ngôn ngữ tốt, lời nói có uy, năng lực 

thuyết phục tốt, quan chức dễ lên chức nhưng phòng khẩu thiệt thị phi, tốt nhất cho: 

Nhân viên nghiệp vụ, hành chính, giáo viên. 

Thái Âm hóa Khoa: Chủ đào hoa, bởi vì đào hoa mà sinh họa, loại đào hoa này là 

do khác giới chủ động, những cái khác cũng giống như can Canh Thái Âm hóa khoa. 

Tham Lang Hóa Kỵ: Bởi vì tình dục mà gây rủi ro, hoặc khiến cho dính dáng đến 

kiện tụng, chú ý: Sắc dục, ăn uống và các phương diện ham muốn khác, để tránh thân thể 

khỏi bị hao tổn hoặc rủi ro dẫn đến kiện tụng. Xuất hiện rất nhiều loại hiện tượng có tiên 

nhân múa hát, tắm giặt, tình dục, giết chóc,… nhưng đều là tình cảm bất chính, quan hệ 

không dứt ra được, thích hợp: buôn bán thiên môn, buôn bán tiền mặt. 

 

Ở trên là những giải thích đơn giản về ý tượng 10 can Hóa tinh, nhất định phải 

cùng tham khảo cân nhắc cùng với những Kỵ tinh, sát tinh khác ở trong cung để giải 

thích. Thế nhưng bởi vì hiệu lực của Hóa tinh tương đối mạnh, sao mà khi chưa hóa thì 

ảnh hưởng tương đối không rõ ràng. Còn như ứng dụng với Đại Hạn, Lưu Niên cũng có 

thể phỏng thêo đó để mà giải thích. 
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Thứ ba, giải thích nguyên tắc sử dụng Tứ Hóa của Đại Hạn: 

Căn cứ vào thuyết Thiên Địa Nhân: tại Thiên gieo tượng, tại Địa thành hình, tại 

Nhân thành sự. Đó là 3 bước trong quá trình luận mệnh, tại Thiên Bàn chỉ có thể thấy 1 

hình ảnh mờ nhạt mà thôi, giống như trứng vừa mới thụ tinh, đã có bắt đầu sinh mệnh, 

qua quá trình mang thai của cơ thể mẹ mà từ từ thành hình (tại Địa thành hình), càng 

ngày càng có năng lực độc lập sinh tồn, qua kỳ mang thai, cất tiếng khóc chào đời, hiện 

nên một cơ thể, sinh mạng sống rõ ràng (tại Nhân thành sự). 

 

Sự hình thành của một sự kiện, dùng Tử Vi Đẩu Số để suy tính cũng chọn dùng 

phương pháp suy luận 3 bước ấy. Nếu suy tính "Sự kiện" trong Lưu Niên thì lá số Gốc 

chính là "Thiên Bàn", lá số Đại Hạn chính là "Địa Bàn", lá số Lưu Niên chính là "Nhân 

Bàn". 

 

Cũng tức là 1 sự kiện trong Lưu Niên, có gieo tượng ở trong lá số Gốc, thành hình 

ở trong lá số Đại Hạn và hiện thành sự kiện ở tại lá số Lưu Niên. Theo đó để thấy, suy 

tính lá số Lưu Niên, Đại Hạn là một khâu vô cùng trọng yếu, nó phụ trách sự thai nghén 

tượng của "Thiên Bàn", sau đó giáng sinh ở trên "Nhân Bàn". 

 

Vì vậy, suy tính vận Lưu Niên, lá số Lưu Niên chỉ là tiếp nhận cái "Thai nhi" đã thai 

nghén thành hình ở lá số Đại Hạn mà thôi. Cho nên ứng vận Lưu Niên từ Thiên can Tứ 

Hóa của lá số Đại Hạn để suy luận, lại cùng phối hợp với tượng của lá số Gốc, xâu chuỗi 

mạch lạc 3 mắt xích với nhau mới có thể Gieo Tượng, Thành Hình, Thành Sự. Mới có thể 

trách khỏi việc suy lý không chính xác, thiếu điều kiện phối hợp của đại hạn, sự kiện liền 

không cách nào thành hình. 
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Cho nên nói "Thiên Địa Nhân" ở trong Đẩu Số chính là một loại trình tự suy luận 3 

bước, và trong quá trình suy luận này có liên quan tới nhân tố môi trường xung quanh, 

chứ chẳng phải là kể thần giảng quỷ về hiện tượng Thiên Địa Nhân thần bí cao siêu; Nếu 

như các vị có đọc qua các thư tịch cùng loại, tin rằng sẽ lý giải cách cổ nhân dùng từ, giấu 

diếm rất nhiều huyền cơ. Người không hiểu thì lấy trò "giả thần lộng quỷ" để giải thích, 

lừa dối phương hướng, đêm mệnh lý học chính tông và tôn giáo hoặc hiện tượng pháp 

thuật thần quái kết hợp, dẫn đến nghiên cứu lạc lối. 

 

Trước đây đã giới thiệu qua mối quan hệ của Thể - Dụng: 

"Dụng" xung "Thể", tai họa to lớn, 10 năm Đại Hạn bất lợi. 

"Thể" xung "Dụng", tai hoạ khá nhẹ, 1 năm Lưu Niên bị xung bất lợi. 

 

Thứ tư, giải thích cách sử dụng linh hoạt Tứ Hóa phi tinh: (hình 1) 

Bây giờ cử ra một ví dụ nói rõ quan hệ của "Thể" và "Dụng", quan hệ suy lý của 

tam bàn (3 tầng lá số): Bản Mệnh (lá số Gốc), Đại Hạn, Lưu Niên. 
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Hình 1: Lá số Gốc 

 

Vị tiên sinh này từng là đại phú ông một thời oai phong, tại năm Giáp Tý bắt đầu 

đổ vỡ, xảy ra mà không thể cứu vãn. Kết quả ở năm Ất Sửu vì có viết chi phiếu khống, 

trong tháng Giêng vì làm trái pháp luật về ngân phiếu nên bị bắt bỏ tù, trong chớp mắt 

vinh hoa phú quý ngày xưa đã thành quá khứ, chúng ta đi xem xét mệnh bàn biểu hiện và 

suy lý như thế nào: 

 

Lá số Gốc: 

 Từ trên cách cục, có thể nhìn thấy đó là cách "Tử Phủ triều viên", dựa vào mệnh 

cách để giải thích: Trong cuộc đời thường qua lại với những người có thành tựu trong 

giới chính trị, quân cảnh, thương nghiệp, đồng thời có được sự trợ giúp của bọn họ mà 

thành công, cung Nô Bộc có sao Hóa Quyền càng làm mạnh thêm khuynh hướng này. 
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Cung Quan Lộc gốc: Ở tại cung Quý Tỵ, khiến Tham Lang Hóa Kỵ bị Hóa Kỵ năm 

sinh (Liêm Trinh Kỵ) ở đối cung (cung Phu Thê) bắn về, chính là một kết cấu Nghịch 

Thủy Kỵ tiêu chuẩn, chẳng trách có thể trở thành một ông chủ đại xí nghiệp.  

 

Cung Tài Bạch gốc: Ở tại Đinh Dậu, khiến Cự Môn Hóa Kỵ tại cung Tý (cung Huynh 

Đệ). 

 

Cung Tật Ách gốc: Ở tại Bính Thân, khiến Liêm Trinh Hóa Kỵ ở cung Hợi (cung 

Phu Thê). 

 

Khi mà Đại Hạn đi tới cung Nhâm Thìn, thì cung Tý trở thành cung Tài Bạch của 

Đại Hạn, cung Hợi biến thành cung Tật Ách của Đại Hạn, đã biểu hiện rằng ngoài chuyện 

tiền tài của Đại Hạn Nhâm Thìn có chuyển biến xấu, thì sức khỏe thân thể cũng sẽ suy 

bại. 

 

Người mở công xưởng nhà máy chế tạo thì không được xem nhẹ cung Tật Ách, 

bởi vì cung Tật Ách chính là [cung Điền Trạch của cung Quan Lộc], cũng chính là cung 

nhà xưởng. Thật xui xẻo cho đương số này, cung nhà xưởng ở tại Bính Thân, khiến Liêm 

Trinh Hóa Kỵ nhập cung Phu Thê xung cung Quan Lộc; ở trên lá số Gốc đã có gieo tượng 

biểu hiện, người này không thể làm nghề chế tạo, bằng không thì sự nghiệp tất bại. 

 

Cung Phụ Mẫu gốc: Lại tới cung Phụ Mẫu tại Canh Dần, trong cung tọa thủ Thiên 

Đồng Hóa Lộc, Thiên Lương, Văn Xương hóa Khoa, vừa khớp can Canh lại khiến cho 

Thiên Đồng Hóa Kỵ, thành tình huống Lộc Kỵ đồng cung, chính là Song Kỵ, đối cung Tật 

Ách cũng sẽ phải chịu sự xung kích của Kỵ tinh. Vì vậy, ở trên Lá số Gốc đã biểu hiện mối 

quan hệ mật thiết giữa 2 cung Quan Lộc và cung Tật Ách, mà đó lại là triệu chứng không 

hề tốt. 
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Lá số của Đại Hạn 

 

Về lá số của Đại Hạn: 

 Đại Hạn Nhâm Thìn, cung Quan Lộc của Đại Hạn ở Bính Thân, cung Tài Bạch của 

Đại Hạn ở Canh Tý. 

 

Cung Quan Lộc của Đại Hạn ở tại Bính Thân: khiến Thiên Đồng Hóa Lộc nhập đối 

cung, mà đối cung vốn lại có Thiên Đồng tự Hóa Kỵ, Song Kỵ Kỵ Xuất, tiền tài sẽ bị tổn 

thất rất lớn. Can Bính cũng khiến Liêm Trinh Hóa Kỵ xung Quan Lộc gốc, là kiểu từ cung 

Quan Lộc của Đại Hạn gây ra sự xung Quan Lộc của Lá số Gốc, tức "Dụng" xung "Thể", tai 

hoạ tất nặng. Ở trong Đại Hạn này thì sự nghiệp tất có biến động lớn. 

 

Cung Tài Bạch của Đại Hạn ở tại Canh Tý: khiến Thái Dương Hóa Lộc nhập vào 

cung Mệnh của Đại Hạn (cung Điền Trạch gốc), tiền tài có sự nhập khố, nhưng Thái 

Dương không phải là tài tinh nên tiền tài kho ng được vượng, đến đến đi đi. Vả lại, cung 

Tài Bạch của Đại Hạn lại ở chỗ cung Huynh Đệ gốc, dựa vào nhiều sự giúp đỡ của anh em, 
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hơn nữa còn là "Sao thị phi" [Cự Môn, Văn Khúc] nên phần nhiều là phù phiếm, khoa 

trương, toàn là những thành phần không có thực lực. 

 

Thiên Đồng Hóa Kỵ lại nhập cung Dần, mà đã là cung Kỵ Xuất thì sợ nhất là gặp lại 

Kỵ Nhập. Hơn nữa sau khi Kỵ Nhập lại còn xung Quan Lộc của Đại Hạn, quá rõ ràng, Đại 

Hạn này nói lên sự nghiệp không kiếm được tiền, bởi vì cung Tài Bạch của Đại Hạn xung 

Quan Lộc của Đại Hạn vậy! 

 

Tượng này dựa vào giải thích ở chương 11 là "Lộc nhập Ngã cung, Kỵ nhập Tha 

cung", là hung tượng của “Lộc tùy Kỵ tẩu” (Lộc theo Kỵ chạy). Lộc tuy nhập Ngã cung, 

nhưng bởi vì Kỵ nhập Tha cung, cho nên Lộc là Lộc hư ảo, tới rồi có thể mất đi, là điềm 

báo trước tổn thất lớn. 
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 Lá số của Lưu Niên: 

Chúng ta đều biết sự cấm kỵ của "Đồng loại tương xung", mối quan hệ 3 tầng lá số 

Thiên Địa Nhân bàn, hiểu rõ Nhân Bàn là tiếp nhận sự kiện của "Địa Bàn thành Hình". Sự 

kiện này sẽ được sinh ra ở năm Lưu Niên của Đồng loại tương xung. Cũng tức là : 

 

Khi mà Quan Lộc của Đại Hạn hóa ra Kỵ xung cung Quan Lộc của Lưu Niên, Tài 

Bạch của Đại Hạn hóa ra Kỵ xung Tài Bạch của Lưu Niên, thì sự kiện dễ xảy ra. 

 

Đương số có cung Tài Bạch của Đại Hạn hóa ra Kỵ ở cung Dần xung cung Thân, 

khi cung Thân trở thành cung Tài Bạch thì tài tiền tài thất thoát tựa như hồng thủy cuốn 

trôi. Tới năm Lưu Niên Giáp Tý, cung Thân biến thành cung Tài Bạch của Lưu Niên, cho 

nên năm Giáp Tý bạo phát vấn đề về tài vụ. 

 

Mặt khác Quan Lộc của Đại Hạn hóa ra Kỵ ở cung Hợi xung cung Tỵ, đến khi cung 

Tỵ biến thành cung Quan Lộc thì sự nghiệp liền hỏng mất. Lưu Niên năm Ất Sửu, cung Tỵ 

biến thành cung Quan Lộc của Lưu Niên, lại vừa hợp với cấm kỵ là đồng loại tương xung, 

hơn nữa hóa tinh lại là Liêm Trinh, Liêm Trinh Hóa Kỵ chủ quan tụng thị phi, cho nên 

năm Ất Sửu bị bắt bỏ tù. 

 

Giả như mọi người biết được chân tướng sự kiện của mệnh lệ này mà nói, lại nhìn 

kỹ hiển tượng trên lá số sẽ cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa, đi sâu thêm một chút vào vấn 

đề mà xin thứ lỗi cho người viết không thể tiết lộ, bất quá thì vị độc giả có lòng cầu tiến, 

không do dự sẽ từng bước đêm thực tế và cung vị tương quan trên lá số, lựa chọn cân 

nhắc tới lui là có thể phát hiện được Sao, Cung, Tứ Hóa và Sự kiện có mối quan hệ tương 

hỗ đối ứng. 

 

Quá trình phân tích Thiên Địa Nhân bàn, khiến gieo Tượng, thành Hình, thành Sự 

đều từng bước nhất nhất logic. Cuối cùng để biến thành "Sự kiện" thực sự, thì cần biết 

quan hệ của ba yếu tố "Thời Gian, Không Gian, Sự Kiện". Ngay sau đó mới thật sự suy 

tính vận thế mới là bước hoàn thành phép tính toán. Chúng ta cũng đã lý giải đến 

phương pháp luận mệnh thêo ba bước "Thiên Địa Nhân bàn", và giữa ba yếu tố Thời 

Gian, Không Gian, Sự Kiện là có sự quan hệ tương hỗ. Cho nên sử dụng Tử Vi Đẩu Số luận 

mệnh nhất định phải dựa vào trình tự "Thiên Địa Nhân bàn" để giải lá số. 
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Trong suy tính mệnh vận, nếu đã hiểu rõ quy trình 3 bước "gieo Tượng, thành 

Hình, thành Sự", nếu có thể trong giai đoạn gieo Tượng mà tránh được nhân tố bất lợi, 

cũng sẽ không đến nỗi phải có kết cục đi tù. Cho nên công dụng của luận mệnh không 

nằm ở việc ở nói cho ngươi biết nào một năm sẽ phát sinh chuyện gì, mà là để cảnh báo 

cho ngươi biết tránh làm chuyện gì hoặc tránh khỏi một không gian nào đó để không gặp 

những hậu quả bất lợi. Ở giai đoạn thành Hình, khuyên người ta không nên làm sự việc 

nào đó, nhưng thường thì do như mũi tên đã nằm tại dây cung mà không bắn không 

được nên hiệu quả cải thiện tương đối thấp. 

 

Đến đây các vị đã có thể biết làm thế nào để từ trên lá số, dựa vào thứ tự của 

Thiên Địa Nhân bàn mà suy lý, và trong quá trình suy lý thì vận dụng Tứ Hóa và cung vị 

trùng điệp có liên quan, ứng dụng quan niệm cơ bản về hiển tượng của các tinh tú. 

 

Còn như ở tại vận đồ sau này thì như thế nào? 

Trong giới mệnh lý, đã có rất nhiều đại sư suy đoán ra rằng sau khi ông ta ra tù sẽ 

được năng lực gia tộc chê đỡ, Đông Sơn tái khởi, vào Đại Hạn Giáp Ngọ thì còn có thể lại 

lần thứ hai sáng lập nên sự nghiệp rạng rỡ. 

 

Thế nhưng nhận định của tôi rất khác với bọn họ, con người ta nhất định phải có 

mạng sống thì mới có vận đồ. Bằng không đưa ra mệnh bàn của một người chết, lại mạnh 

tay vỗ ngực, đảm bảo rằng người ta đại phú đại quý, là có ý gì vậy? Có nhiều đại sư sẽ suy 

tính ra kết quả như thế, có thể là thấy gia tộc của anh ta là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì 

ở Đài Loan, mà cứ tưởng là đương nhiên sẽ như thế! 

 

Tiền tài có thể cấp cho người khác, Sự nghiệp có thể dùng đập đi xây lại, vợ chồng 

có thể dùng tiền mua được. Thế nhưng, thân thể khỏe mạnh có sử dụng tiền cũng không 

thể mua được, người khác cũng không thể cho bạn, mà cái gốc tạo ra nguyên nhân như 

vậy là xuất hiện ở vị trí cung Tật Ách trên lá số, là cung vị mà người khác không thể giúp 

đỡ gì được. 

 

Các vị có thể đã biết là vấn đề của Tật Ách, Đúng! Chính là ở cung Tật Ách có xuất 

hiện vấn đề. 
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Cung Tật Ách của Đại hạn Quý Tỵ, đã làm Kỵ phi ra (Thiên Đồng Kỵ) xung tới cung 

Tật Ách của lá số Gốc, chính là loại điều kiện cấm kỵ "Đồng loại tương xung", loại tình 

hình như thế này thì liệu còn có sự nghiệp trong Đại Hạn Giáp Ngọ nữa sao? 

 

Nào năm bệnh phát? Nào năm nghiêm trọng nhất? Bệnh gì? 

Toàn bộ những cái này ta đều có thể suy tính được, nhưng người viết chỉ có thể 

điểm đến là dừng, các vị có thể phỏng theo những giảng giải trong chương này, tự mình 

thực hành suy lý xem thế nào. 

 

Tôi chỉ có thể nói chú ý năm Ất Hợi (ở năm Nhâm Thân đã bắt đầu có hiện tượng 

biểu lộ), nếu các vị có đọc qua các sách Ý dược Trung Hoa có liên quan, sẽ biết được 

nguyên nhân gây bệnh bởi đâu. Các vị sẽ nói: "Liệu có thể phòng bị được hay không?" thì 

xin thứ lỗi cho người viết được giấu dốt. 

 

Sau quá trình phân tích ví dụ luận mệnh trên, mọi người đã có thể nắm được cách 

vận dụng Tứ Hóa, mối quan hệ của Thiên Địa Nhân bàn rồi đó! 

 

Đương nhiên, mỗi hiện tượng ở trong vũ trụ đều có một cái tiền đề, khi đã có cái 

tiên đề này thì mới có thể sản sinh hiện tượng nào đó. Ví dụ như: Chuyển động rơi tự do, 

nhất định phải ở trạng thái có trọng lực Trái Đất mới có thể xảy ra. Giả như ở trạng thái 

vũ trụ không có trọng lực thì không có hiện tượng rơi tự do. Cho nên, hiện tượng một vật 

rơi tự do này chính là có tiền đề là trạng thái trọng lực mới có thể phát sinh. 

 

Vận trình cuộc đời con người cũng giống như vậy, ví dụ luận mệnh trong chương 

này đã biểu hiện không thể sáng lập công xưởng, nếu không tuân theo tiền đề này, ngang 

nhiên chống lại thì liền phải nhận lấy hiện tượng như trong lá số biểu hiện. 

 

Trích dẫn thuật ngữ Toán học "Nếu P thì Q" chính là như vậy. Có người nói là 

"Phương pháp thu thập Điều kiện đầu vào" cũng chính là cái này ý nghĩa này. Suy tính sự 

kiện phải có một số điều kiện tiên quyết trước khi muốn định nghĩa ra, hoặc bỏ sức 

người để thu thập các điều kiện tiên quyết tất yếu thì mới có thể suy đoán cát hung! 
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Lúc suy lý, không thể quên loại quan hệ tiền đề này, nếu đối tượng đi làm việc 

hoặc lựa chọn phương hướng phát triển chính xác, thì cái tượng tạo ra này nếu mà có thể 

làm công ăn lương cũng chưa chắc sẽ đến nỗi thất bại đến sạch trơn. 

 

Cùng lý lẽ với lúc suy đoán vận thế tương lai, cũng cần phải chú ý xe có phải là khí 

số sắp hết, một người mắc trọng bệnh thì liệu còn có thể sáng lập đại nghiệp gì đây? Cho 

nên lúc luận giải mệnh lý, nhất định phải nghiên cứu Cách Cục trước tiên. Sau đó lại xem 

xét chỗ ngưng tụ khí của Tứ Hóa, liền có thể lý giải được khái quát, rồi tới phân tích vận 

trình mới không đến nỗi vô lý. 

 

Cho nên lúc phân tích lá số, nhất định phải có quan niệm phân tích thứ tự tầng lớp 

"Thiên Địa Nhân". Các vị đừng tưởng rằng trong phân tích ví dụ trước, việc sử dụng quan 

niệm "Thiên Địa Nhân" bàn là có chỉ có như vậy. Việc vận dụng nó ở trong mỗi một tầng 

lớp suy lý, không chỉ có mỗi mình quá trình suy luận mệnh lý mà thôi, xin mời xem thêm 

chương quan niệm Thiên Địa Nhân. (Hình 2). 

 

 

 

Dưới đây tôi viết thêm vào năm Dân Quốc thứ 86 (1997), giải thích những thứ 

liên quan tới việc đương số bị bệnh chết trong ngục. 
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Nhớ lại: Thí dụ luận mệnh này vào năm Dân Quốc thứ 76 bởi vì bệnh ung thư ở 

trong ngục giam thổ huyết mà chết, sau này mới được báo chí thông báo. 

 

Liền có thật nhiều bằng hữu tới thăm hoặc gọi điện tới khen tôi có thể đoán được 

chính xác như thần. Cái khả năng này chính là lúc xem lá số thì tôi đã có được sự xem xét 

cẩn thận tỉ mỉ, có chú ý tới chỗ khiếm khuyết của lá số này. 

 

Nói thật, phải làm thế nào để có cái nhìn toàn cục, nắm được quan hệ tương hỗ 

giữa các cung vị, hoàn toàn không phải là công phu chỉ luyện một sớm một chiều! Phải 

từng trải rất nhiều và có kinh nghiệm mới có thể nắm bắt được yếu lĩnh. Độc giả có quyết 

tâm nghiên cứu nhất định phải kết hợp người cùng sở thích, sưu tập các lá số của các 

tầng lớp nhân sĩ trong xã hội, tập hợp thành bộ sưu tập mệnh lệ. Mỗi người sử dụng 

những góc độ khác nhau để phân tích mệnh lệ, mới có thể nhanh chóng có được tích lũy 

tâm đắc, kiện toàn quy tắc luận mệnh. Còn nếu chỉ là cái kiểu con hát mẹ khen hay, vì 

phương thức nghiên cứu bị khép kín sẽ thường thường không có cách nào đột phá khỏi 

cái chỗ thắt cổ chai của việc học tập.  

 

Công trình có các loại tập san cho công trình sư hoặc các nhà khoa học đêm tâm 

đắc chia sẻ, Y học có các tập san Y học cho các các vị Y sư đêm các án lệ mới hoặc liệu 

pháp mới chia sẻ cho đồng nghiệp tham khảo. Đương nhiên trong chuyện này sẽ có 

nhiều vấn đề tranh luận, bất quá trải qua quá trình mọi người nghiệm chứng và sàng lọc, 

sẽ giữ lại được các kiến thức hoặc các kỹ thuật đúng đắn có thể ứng dụng thực tiễn. Bởi 

vậy đều khiến cho các công trình hoặc y thuật có thể ngày càng tiến bộ. Vậy thì hà cớ gì 

mà mệnh lý lại không làm được như thế. 

 

Trong thư gửi đến có người hỏi: Làm sao nhìn ra việc sẽ chết ở tại trong ngục? Kỳ 

thực rất đơn giản, có thể chia làm hai bước để giải lá số: 
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Thứ nhất, cung Phụ Mẫu gốc quá vượng vừa được tọa thủ bởi Hóa Lộc, Hóa Khoa, 

lại gặp phải Can cung là Canh khiến cho Thiên Đồng tự Hóa Kỵ, kết hợp Kỵ sau khi tự hóa 

với Hóa Lộc gốc thì liền có hung lực của hai tầng Kỵ. Cho nên đối cung là cung Tật Ách 

liền phải chịu áp bức đè xuống đầu, vốn chính là có hiện tượng bất lợi cho thân thể. 

 

Thứ hai, lúc Đại Hạn Nhâm Thìn, [cung Quan Lộc của Đại Hạn] và [cung Tật Ách 

gốc] trùng điệp. Thiên Can của [cung Tật Ách gốc] là Bính khiến Liêm Trinh Hóa Kỵ nhập 

vào [cung Tật Ách của Đại Hạn], mà vốn dĩ trong [cung Tật Ách của Đại Hạn] đã có Kỵ 

năm sinh và kết hợp với phi Hóa Kỵ của Liêm Trinh bay đến tức là có hai tầng hung lực 

của Kỵ. Đồng thời [cung Quan Lộc của Đại Hạn] và [cung Tật Ách của Mệnh gốc] trùng 

điệp, mà lại Hóa Kỵ tới xung [cung Quan Lộc của Mệnh gốc]. Sự bất lợi của sự nghiệp và 

bạo phát bệnh tật này có mối liên quan.  
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Một trong số các lực lượng xung tới đó, tinh tú có địa vị then chốt chính là Liêm 

Trinh. Liêm Trinh là chủ về máu huyết, vừa làm chủ quan lộc, Liêm Trinh Hóa Kỵ diễn 

biến thành do quan tụng thị phi mà chịu giam cầm. Vì vậy, tổng hợp lại: Sẽ vì sự nghiệp 

bất lợi dẫn đến quan tòa, các vị hẳn cũng hiểu rõ cái ý tứ của câu [Liêm Trinh Hóa Kỵ, gọi 

là Tù] rồi mà. 

 

Đương nhiên là mệnh này có hiện tượng Tam phương cung Mệnh gốc và Tam 

phương Đại hạn đều có xung phá, cho nên vận đồ cực kém. Đại Hạn ấy nếu có thể ẩn thân 

hàm dưỡng thì có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng đương số không ngờ được điều 

này, mà ngược lại còn dựa vào đặc quyền lớn mà khua chiêng gõ trống gây sự nghiệp, 

thực thi thủ đoạn đêm của công để cho mình sử dụng, càng làm thì thua lỗ lại càng lớn. 

Còn đang trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ lớn mà mưu lợi cuối cùng phạm pháp. Kết 

quả là do cung Phụ Mẫu tự Hóa Kỵ mà bị phá, khó tránh khỏi đắc tội người đương quyền, 

bị hạ lệnh điều tra, sự nghiệp một buổi mà thành tro bụi chôn vùi. Quý vị từ trong mệnh 

bàn phải chăng đến đây đã phát hiện một đầu mối?! 

 

Đây là một ví dụ luận mệnh rất có giá trị nghiên cứu, quý vị nếu có sưu tập những 

ghi chép lai lịch của vị tiên sinh này, từ đó mở lá số này ra còn có thể khai thác thêm 

được ra các quy tắc Đẩu Số khác rất có giá trị. 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

271 | P a g e  
 

 

 

 Phụ chú: 

Liên quan tới mệnh bàn của một danh nhân và vị tiên sinh này vốn có sự tương 

đồng về tình huống [cung Tật Ách của Đại Hạn Hóa Kỵ xung cung Tật Ách của Mệnh gốc] 

mà danh nhân kia qua đời. Còn có một ví dụ thực tế về nữ minh tinh điện ảnh nào đó (có 

tên gọi là Phu nhân chợ đên) say rượu chết trên ghế salon trong nhà bạn bè. Do đó có thể 

chứng minh lý luận nói trong sách, là nghiệm chứng lặp đi lặp lại. 

 

Dựa vào mệnh bàn của một tiểu thư minh tinh điện ảnh nào đó ở chương sau 

(hình 3), độc giả có thể căn cứ theo quy tắc được nói ở chương này để tự thực hành suy 

lý mà xem. (Ví dụ luận Mệnh đã thu nhận sử dụng ở trong tuyển tập khác). 

 

Quy tắc này là từ người thầy đã khuất để lại, tôi chỉ ứng dụng nó để luận đoán mà 

thôi. Vì sao sẽ ứng nghiệm, thực sự là khiến người ta hậm hực. Vì sao có thể thông qua 

một quy tắc này, suy luận được người nào đó tương lai phát sinh chuyện như vậy? 
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Tiên hiền làm thế nào quy nạp, suy luận ra quy tắc này vậy? Cơ sở lý luận ẩn giấu 

ở phía sau là cái gì? Rất hy vọng có người có thể khám phá ra! 

 

Cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ là "Dụng" Tử Vi Đẩu Số mà thôi, còn chưa khai 

mở được nguồn gốc hình thành Tử Vi Đẩu Số. Giả như một ngày kia có thể giải ra được bí 

ẩn này, nếu muốn lại phát triển tinh xác hơn học thuật dự đoán tương lai thì cũng không 

phải là việc khó. 
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CHƯƠNG 26: XEM SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP THEO TÍNH CHẤT CÁC SAO 

 

Các tinh diệu chủ yếu trong Đẩu Số có 28 ngôi, thế nhưng nghề nghiệp cũng không 

những có 360 loại, mà còn có rất nhiều chuyên ngành mới ở lại diễn sinh ra trong số đó. 

Đó là lý do mà các tinh diệu thực khó có thể đại biểu tất cả các nghề nghiệp, chỉ có thể nói 

một vài tính chất sao thích hợp với một số loại nghề nghiệp. 

 

Cho nên, muốn quyết định thực sự thích hợp với loại nghề nghiệp nào, vẫn cần 

xem xét cân nhắc sở trường hoặc hứng thú của bản thân. Rồi lại phối hợp tính chất sao 

đại biểu nghề nghiệp, mới có thể phát huy tiềm năng cá nhân. Sử dụng Đẩu Số để xem các 

nghề nghiệp tương thích, ngoài Cách Cục ra thì cung Tài Bạch và cung Quan Lộc đều rất 

quan trọng. Rốt cuộc là sử dụng cung Tài Bạch hay là cung Quan Lộc để phân tích nghề 

nghiệp thích hợp hơn? Có nhiều phép xem khác nhau. Đầu tiên, phải hiểu ý nghĩa của 

cung vị. Cung Tài Bạch chủ tiền tài lưu động, năng lực kiếm tiền hoặc phương hướng 

kiếm tiền; còn cung Quan Lộc vừa được gọi là cung hành vi, chính là các hành động, đặc 

tính của một cá nhân. 

 

Từ sự khác biệt cung vị có thể thấy: Cung Tài Bạch khá tốt đẹp so với cung Quan 

Lộc, thì có thể làm nghề tự buôn bán kinh doanh, lúc này lấy cung tinh tú của Tài Bạch để 

luận ngành nghề kinh doanh thích hợp; Còn nếu như cung Quan Lộc khá tốt đẹp hơn so 

với cung Tài Bạch, thì thích hợp nhậm chức, chức nghiệp thích hợp lúc này lấy theo tính 

tốt đẹp của tinh tú tọa trong cung Quan Lộc. Cho nên, xem làm nghề nghiệp nào thích 

hợp, trước hết lấy cách cục làm trọng, lại xem kỹ cát hung cung Quan Lộc, cung Tài Bạch, 

xác định có phù hợp tự sáng lập sự nghiệp hay không? Cuối cùng, lấy tính chất cát hung 

của sao tọa thủ trong cung vị, lựa chọn xác định nghề nghiệp phù hợp. 

 

Đương nhiên, qua tính chất sao cung Quan Lộc hoặc cung Tài Bạch có thể tổng 

hợp chỉnh lý như sau:  

 

Sao Tử Vi: Là đứng đầu các sao, thích lên tiếng ra lệnh mà không thích bị người 

quản lý, cho nên phù hợp làm quản lý, công việc về phương diện chỉ đạo, như giáo sư, kế 

toán viên cao cấp, công trình sư, chính giới, quản lý xí nghiệp công hoặc tự doanh. 
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Sao Thiên Cơ: là sao chủ tâm tư tinh tế, suy nghĩ linh hoạt, tiếc là không đủ mạnh 

mẽ, có thể đảm nhiệm các loại nghề nghiệp lập kế hoạch dự án, nghệ thuật, tôn giáo, xuất 

bản, đồ gỗ. Nếu như gặp sát tinh kích phát, có thể phát tài nhờ kỹ thuật, sao này không 

chủ về hoạnh phát tiền tài mà là sao chủ về sự chắc chắn ổn định để có được thành công 

chung cuộc. 

 

Sao Thái Dương: Tràn ngập lòng bác ái, hiếu động, không chịu quản thúc, cho nên 

thích hợp giới chính trị, tự lập nghiệp, thương mại. Nếu như lạc hãm, thì nên theo các 

loại nghề nghiệp vận tải, làm thuê, có liên quan tới sự đi lại ở bên ngoài, còn nếu vượng 

địa có thể làm nghề nghiệp điện khí. Lâm vào cung Nô bộc càng tốt đẹp, có thể đi vào 

diễn đàn chính trị làm dân biểu. 

 

Sao Vũ khúc: Là tài tinh, vừa là sao cô độc, cá tính cương cường, cho nên có thể 

nhậm chức trong nghề tài chính, quân cảnh, bảo hiểm, tài chính và kinh tế, nghề nghiệp 

liên quan đến kim khí. Nếu như lạc hãm thì nên làm thuê trong nghề liên quan đến kim 

khí cũng như gia công. 

 

Sao Thiên Đồng: Là biểu trưng của sự hòa hợp tao nhã, cho nên nên phù hợp 

chính trị, công chức, nghề phục vụ, tôn giáo, từ thiện, quần áo trang sức. Nếu mà hãm địa 

gia thêm sát tinh, tương đối lười, thành tựu không cao, nên làm nghề lao động thủ công. 

 

Sao Liêm Trinh: Là chủ quan lộc, tính dễ nổi giận, giỏi tranh chấp, cho nên thích 

hợp giới quân cảnh, nhân viên tư pháp; vừa hóa khí là đào hoa, cho nên loại nghề chăm 

sóc sắc đẹp, mỹ nghệ cũng hợp, cái khác như nghề điện khí, xí nghiệp cũng có thể phát 

huy sở trường. 

 

Sao Thiên Phủ: Sao Thiên Phủ cá tính cương cường và không cúi đầu trước người 

khác nhiều, cho nên đa số tự lập nghiệp, các loại nghề thích hợp như buôn bán nhà đất, 

cửa hàng bạc, bách hóa, hiệu cầm đồ. Thiên Phủ vừa là nông sản phẩm, cho nên nông 

nghiệp, các nghề chăn nuôi, trồng trọt đều phù hợp. 

 

Sao Thái Âm: Là chủ điền trạch, vừa là nữ nhân, cho nên thích hợp làm các nghề 

bất động sản, kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế sân vườn, nghề làm vườn, trang trí, nữ 
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trang quần áo trang sức, đồ trang điểm, đồ làm bếp. Lạc hãm thì nên đi làm, cũng tương 

đối tốt nếu làm nghề thiết kế, trang trí. Người mà Thái Âm có thêm Văn Xương hoặc sao 

Văn Khúc, thích hợp học Tử Vi Đẩu Số. 

 

Sao Tham Lang: Là sao tài nghệ, vừa sẵn có nghị lực kiên nhẫn, cho nên tính thích 

nghi của nó khá rộng, nhưng không rời xa phạm vi các nghề nghiệp "Rượu, sắc, tài, khí", 

như: Ăn uống, thực phẩm, rượu chè, vui chơi, trang hoàng nội thất, trang trí, thiết kế 

quần áo trang sức, thương nghiệp. Trong đó chữ "Sắc" là chỉ cả hai phương diện về tài 

hoa tạo hình mỹ thuật và tình dục. Cho nên nếu mà Tham Lang lạc hãm thì phần nhiều sẽ 

lưu lạc trong chốn phong trần, nhưng Hóa Kỵ hoặc Không, Kiếp đến chế hóa thì ngược lại 

sẽ có thể nết na đoan chính. 

 

Sao Cự Môn: Trên cơ thể người chính là cái cửa miệng rất bự, cho nên thích hợp 

nghề nghiệp dùng miệng lưỡi để kiếm tiền, lại vừa có sẵn bản tính nghi hoặc, đặc tính tìm 

tòi nghiên cứu, cho nên cũng có thể làm tốt các công việc nghiên cứu chỉnh lý như Luật 

sư, Giáo sư, Xuất bản, Nghiệp vụ, Marketing, Mục sư, Nghiên cứu lý luận. 

 

Sao Thiên Tướng: Chính là ngôi sao "Gà mái mẹ", nhiệt tình phục vụ, giỏi việc cơm 

áo, thích nói chuyện phiếm, cho nên thích nghi với các nghề nghiệp Chính trị, Luật sư, 

Nghiệp vụ, Ngoại giao, Bán hàng, Ăn uống, Y dược (là sao Thuốc), thời trang. Nếu lạc hãm 

thì nên chú ý, dễ rơi vào nơi chốn bất chính, nếu thêm Kình Dương, Linh Tinh, Hỏa Tinh, 

Đà La lại càng ứng nghiệm, bởi vì dễ bị bạn bè xấu xui khiến. 

 

Sao Thiên Lương: Đẩu Số Toàn Thư có nói: Lương kể cả khi không lạc hãm cũng 

không hề tỏ vẻ là người đôn hậu, có thể thấy sao Thiên Lương vốn bản chất có mang đặc 

tính khoe khoang khoác lác cho nên làm các công việc thuộc giới xào xáo cổ phiếu, Xuất 

bản, Truyền bá, Marketing. Nhưng lại do có bản tính ngay thẳng có tài biện bác cho nên 

làm các nghề Công giáo, Quan toà, Viết thuê, Nhân viên kiểm toán cũng thích hợp. Và 

cũng có thể làm nhà bào chế dược liệu, thầy thuốc đông y. 

 

Sao Thất Sát: Ý nghĩa như tên gọi, có mang thêo sát khí đặc biệt, không nên có 

quan hệ với những nghề kim khí như Gia công ngũ kim, Tinh luyện kim loại, Chế tạo máy 

móc. Lại bởi vì sát khí cho nên cũng có thể xếp các nghề nghiệp nên làm có liên quan tới 
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Quân nhân, Cảnh sát, Bác sĩ, Đồ tể. Nếu gia thêm Văn Xương, Văn Khúc phần nhiều là 

người huấn huấn luyện viên kiểu các loại Quân nhân văn chức, thêm Tứ Sát tinh thì đa số 

làm đồ tể. Các nghề chăn nuôi trồng trọt đánh bắt cũng có thể được. 

 

Sao Phá Quân: Là hiện tượng tiêu hao, phá bại, tình hình hỗn loạn ở chợ thực 

phẩm như thế nào thì tính chất của sao này cũng tương tự như vậy. Cho nên thuộc dạng 

buôn bán thực phẩm, đương nhiên, buôn bán tiệm tạp hóa thương phẩm hay thu mua sắt 

vụn hoặc nghề nghiệp xử lý các loại vật tư này cái cũng là phù hợp.  Mặt khác, các nghề 

như Bán buôn bách hóa, Hóa học, Dược phẩm đều có thể thích ứng. 

 

Sao Văn Xương, sao Văn Khúc: Vừa nhìn biết là mang theo tính chất hào hoa 

phong nhã, cho nên nên hợp văn không thích hợp võ, hợp nhất làm các nghề Thiết kế, 

Nghệ thuật, Văn học, Ký giả, Xuất bản văn hóa phẩm, Quảng cáo, Dạy học. Lại vừa do có 

tài ăn nói không tồi cho nên các công tác chuyên nghiệp cũng có thể làm tốt. Sao Văn 

Khúc phần nhiều theo nghề làm Thầy bói, Nghệ thuật. 

 

Hỏa Tinh, Linh Tinh: Có lửa, có âm thanh leng keng, sẽ liên tưởng ngay đến các 

công việc chế tạo, rèn gang, luyện thép, đóng thuyền, công nghiệp xử lý nhiệt. Phái nữ thì 

làm nghề Biểu diễn, Âm nhạc, Công việc về âm thanh, cũng có thể làm các công tác kỹ 

thuật khác liên quan đến kim khí. 

 

Kình Dương, Đà La: Kình Dương là Dao giải phẫu, Vũ khí, cho nên rất có liên quan 

tới bác sĩ Ngoại khoa, Quân cảnh, các nghề nghiệp khác mang tính chất liên quan tới 

"Kim" như Gia công kim loại, Chế tạo kim khí đều phù hợp. 

 

Ở trên chính là phân giải hình tượng riêng lẻ của các sao, giả như có hai sao đồng 

thời xâm nhập, thì phải xem thêm quan hệ ngũ hành sinh khắc, lấy so sánh ngũ hành 

vượng, để tham khảo sự lựa chọn sự nghiệp. 

 

Học Tử Vi Đẩu Số, các bạn hẳn là có nghe qua một danh từ "Lập Thái Cực", trong 

đó ý nghĩa của "Mọi cung có thể lập Thái Cực" chính là việc lấy các cung làm cung Mệnh. 

Ví dụ như: Bạn muốn xem bạn bè như thế nào? Thì lấy cung Nô Bộc lập Thái Cực, dùng 
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nó làm cung Mệnh, thì khi đó [cung Thiên Di trên lá số gốc] biến thành [cung Phụ Mẫu 

của Nô Bộc], còn [cung Quan Lộc trên lá số gốc] biến thành [cung Huynh Đệ của Nô Bộc]. 

  

Các cung vị khác có thể lần lượt biến hóa là thành cung vị tương ứng của Nô Bộc. 

Đây chính là ý nghĩa gốc của việc Lập Thái Cực, thế nhưng rất nhiều người lãng quên, lúc 

này bạn ở địa phương nào? Thời đại nào? Cũng là một trong ý nghĩa của Lập Thái Cực. 

Giả như không có sự thâm nhập lý giải về các đặc tính của điều kiện Thời gian và Không 

gian, lấy đó để phối hợp cùng với vận mệnh, chứ nếu chỉ suy tính riêng một mệnh bàn 

chết thì chẳng có ích lợi gì cả. 

 

Trước tiên nghĩ một chút xem có những nhân tố nào sẽ ảnh hưởng số phận con 

người. Chính trị, kinh tế, mức độ giáo dục, phong tục tập quán, văn hóa, huyết thống, 

ngôn ngữ đều sẽ sản sinh lực ảnh hưởng. Bởi vì lực tác động lẫn nhau của những yếu tố 

này là tùy Thời tùy Nơi mà thay đổi, quỹ tích số mạng của con người chịu ảnh hưởng 

tuyệt đối của chúng. Dùng con sóng để hình dung đi! Người ta giống như là con thuyền 

nhỏ bồng bềnh trên ngọn sóng, con sóng này bị ảnh hưởng của con sóng trước mà có 

khác biệt về mức độ cao thấp. Vì bản thân con người cũng cũng có con sóng của vận 

mệnh, nhưng do ảnh hưởng lớn nhỏ của các loại sóng bên ngoài (mời xem hình 1) mà ở 

trong thời gian xấu thì số phận tốt cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khi ở môi trường kinh tế 

phồn vinh, người có số phận kém thì cũng có thể có cuộc sống tốt một chút. 

 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

278 | P a g e  
 

  

Muốn làm nên sự nghiệp, muốn bằng hữu kiếm tiền, nhất định phải có cái nhận 

thức cơ bản ấy. Đừng tưởng rằng từ trên góc độ mệnh lý suy luận được vận rất tốt là sẽ 

tốt, nếu mà hoàn cảnh nền kinh tế đang suy thoái thì nó cũng sao có thể thể khiến cho 

bạn kiếm số tiền lớn được. Từ xưa đến nay, có rất ít anh hùng tạo ra thời thế, mà đa số 

đều là thời thế tạo anh hùng. Cho nên phải phân biệt lúc nào thời thế có lợi cho ta hay là 

quay lưng với ta, để tìm thời cơ tốt nhất mới thực sự là người biết kiếm tiền. Nếu như 

một mực mê tín mệnh lý mà quên đi ảnh hưởng của thời thế thì tốt nhất là đừng gây 

dựng sự nghiệp. 

 

Bây giờ chúng ta cùng đi phân tích một ví dụ luận mệnh: (xin mời tham khảo 

mệnh bàn 16). Vị nữ sĩ này là bác sĩ ở trong những năm Dân Quốc thứ 54 đến 63 (1965 – 

1974) kiếm được tới năm sáu ngôi nhà. 
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Lá số của cô ấy, cung Tài Bạch có [Tử Vi, Thất Sát ] tọa thủ, cung Quan Lộc có [Vũ 

Khúc, Tham Lang, Kình Dương ], tam hợp là cách cục [Sát Phá Lang], khả năng thích ứng 

được nhiều nghề nghiệp, cho nên rõ ràng chẳng e dè loại nghề nghiệp nào. Riêng cung 

Quan Lộc có sao Kình Dương, còn cung Tài Bạch có tổ hợp sao [Tử Vi, Thất Sát], vì vậy 

nghề nghiệp bác sĩ, bà đỡ là thích hợp. 

 

Đại vận đi tới thời hạn trên cung Tý ( 33~ 42 tuổi): 

 [Cung Tài Bạch của Đại hạn] ở Canh Thân khiến Thiên Đồng Hóa Kỵ nhập vào 

[cung Mệnh của Đại hạn]; [cung Quan Lộc của Đại hạn] ở Bính Thìn khiến Thiên Đồng 

Hóa Lộc cũng vừa khéo nhập [cung Mệnh của Đại hạn]. 

 

[Cung Mệnh của Đại hạn] ở Giáp Tý khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân hóa 

Quyền nhập vào cung Mệnh gốc, ở đại hạn này thì sự nghiệp sẽ có thành tựu. 

 

Bởi vì [cung Mệnh của Đại hạn] và [cung Điền Trạch gốc] trùng điệp, cho nên liên 

quan tới việc nhà đất sẽ được tăng thêm (đương nhiên đương số có những điều kiện khác 

phối hợp, như [cung Mệnh của Đại hạn] ở Giáp Tý khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân 

hóa Quyền nhập vào cung Mệnh gốc). 

  

Can cung Tài Bạch gốc làm Hóa Lộc và hóa Quyền đều nhập vào [cung Mệnh của 

Đại hạn], biểu thị sẽ bận rộn việc kiếm tiền mà ở trong nhà có được cũng không thể chi 

tiêu. Bởi vì Lộc Quyền đồng cung, cho nên việc kiếm tiền hẳn là rất thoải mái tự nhiên 

chứ không phải trong tình huống gồng hết sức cưỡng cầu mà sự nghiệp thành tựu. 

 

[Cung Tài Bạch của Đại hạn] chính là cung Huynh Đệ gốc, đây chính là nguồn tiền 

đến, anh em bạn bè rất cổ vũ, [cung Quan Lộc của Đại hạn] lại là cung Tật Ách gốc, nó 

ngầm biểu thị sự nghiệp và sức khỏe thân thể sẽ có mối quan hệ. Quan trọng nhất là cả 

hai cung đều có các Hóa Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ tiến đến nhập vào [cung Mệnh của Đại hạn] 

mới có thể kiếm được tiền, còn nếu như [cung Tài Bạch của Đại hạn] Hóa Kỵ nhập vào 

cung Phúc Đức gốc thì ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. 

  

Cho nên cô ta ở trong Đại hạn Giáp Tý, từ nghề nghiệp mật y mà kiếm được rất 

nhiều tiền. 
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Bây giờ cung cấp cho các vị một ví dụ để phân tích xem (tham khảo mệnh bàn 17), 

anh ta vào năm Giáp Tý (năm Dân Quốc thứ 73, tức 1984) có thể làm công việc khung 

nhôm cửa kính hay không? (Ở chương sau phân tích).  

 

 

 

Mỗi người đều có một cái phẩm chất đặc biệt, cái tính chất đặc biệt này cho biết có 

thích hợp với việc buôn bán hay không? Cùng là gây dựng sự nghiệp, trước hết cần các 

yếu tố khảo sát, căn cứ nhiều loại marketing, tạp chí quản lý số liệu thống kê công bố. 

Trước đây nếu nói người thành thật rất không thích hợp buôn bán, bởi vì là thiếu khuyết 

tâm cơ nên dễ bị xảy chân trong thương trường đầy biến hóa quỷ quyệt, thiếu năng lực 

tính toán những âm mưu sâu xa vì tâm địa quá thẳng thắn. 

 

Sử dụng Tử Vi Đẩu Số để xem, phàm là người mà ở các cung Mệnh, Thiên Di, Phụ 

Mẫu có Hóa Kỵ năm sinh tọa thủ, đều khá thành thật trung hậu, không giỏi trong tính 
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toán, cho nên tương đối không thích hợp nghề nghiệp có tính cạnh tranh, nên đi làm. Nếu 

phải tự lập nghiệp cũng lấy buôn bán nhỏ, buôn bán cửa hàng bán lẻ (buôn bán bằng tiền 

mặt) là tốt đẹp. 

 

Có rất nhiều bằng hữu hỏi, Hóa Kỵ ở cung Thiên Di xung cung Mệnh hoặc [cung 

Mệnh của Lưu Niên] tọa sao Hóa kỵ sẽ phát sinh chuyện gì? Mới vừa nhìn thấy sao Hóa 

Kỵ là liền rất sợ... Những vấn đề kiểu như vậy, thoáng thấy sao Hóa Kỵ vừa xuất hiện, mọi 

thứ dường như đã xong xuôi rồi, kỳ thực không cần quá lo lắng. Các vị từng tỉ mỉ nghiên 

cứu chữ "Kỵ" (忌) này là do cái gì tạo thành chưa? Chính là cái "Tâm” (心) của “Bản thân 

ta” (Kỷ 己) kết hợp lại, ám chỉ rằng trong lòng mình chính là nguồn gốc làm cho mình cảm 

thấy không thuận lợi, mệt mỏi. 

  

Cổ thánh tiên hiền không cần lấy tên gọi "Hung" hay "Sát" mà lại sử dụng chữ "Kỵ" 

để đại biểu tai họa bất lợi là hàm chứa rất nhiều thâm ý ở bên trong. Người thời nay 

không phân biện rõ ràng ý nghĩa, mà ngược lại cho rằng thấy Kỵ tức là thấy tai họa, 

nhưng không tự bỏ công sức trong lòng mình, không biết nhường nhịn, không biết đủ, 

không tu thân, không tu tâm, thì đương nhiên việc cảm thấy khốn đốn không thuận cũng 

thêo đó mà kéo đến. 
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CHƯƠNG 27: TỪ MỆNH BÀN XEM VẬN GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP 

 

Có bạn gọi điện tới hỏi "Làm nghề nào thì tốt?", vấn đề này thực sự là khiến cho 

người ta khó trả lời. Bởi vì cùng một loại nghề nghiệp có người kinh doanh rất xuất sắc, 

nhưng một số người khác làm thì lại thua lỗ, thậm chí lại gây hậu quả về sau không thể 

khởi sắc lại được. Cho nên, chẳng phải cứ được mọi người công nhận là cái nghề ấy tốt 

nhất thì bất kỳ ai tới làm cũng đều sẽ thành công. Bởi vì, mỗi người có một đặc tính khác 

nhau, những tính chất đặc biệt này sẽ ảnh hưởng đến tính chất công việc thích hợp và lý 

lẽ quan niệm kinh doanh. Tìm việc làm hoặc gây dựng sự nghiệp, đều cần dựa vào tính 

chất đặc biệt của cá nhân ấy phối hợp với tính chất ngành nghề sẽ là tốt nhất. Thế nhưng 

thói thường ở đời, chủ nghĩa vụ lợi sẽ phá hỏng mọi thứ. Tất cả mọi người ép buộc con 

cái phải lao vào khe cửa hẹp của những ngành nghề đang nóng, hoàn toàn quên đi sự ảnh 

hưởng của đặc chất cá nhân đối với sự nghiệp tương lai. Bởi vậy gây ra rất nhiều hiện 

tượng có học mà không có chỗ dùng. Nếu như tất cả mọi người có năng lực duy trì sự 

hứng thú, lấy công việc làm niềm vui, thì trong đời này sẽ có khả năng đạt được thành 

tựu cao hơn hẳn là so với làm công việc không hứng thú. 

 

Cũng có bạn hỏi "cung Tài Bạch có các loại sát tinh như Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì có 

phải là có ý báo trước bất lợi về tiền tài hay không?" Cách nói này hoàn toàn là lấy tổ hợp 

tinh tú tọa trong cung để luận cát hung, trước đây đã có biện giải qua rồi. Để nhấn mạnh 

ấn tượng, tôi lại đặc biệt đưa ra một thí dụ để nói rõ: Khi còn bé, tôi có một người bạn, 

lúc 8 tuổi thì mắc bệnh bại liệt trẻ em, toàn thân bất toại, hoàn toàn không thể cử động, 

chỉ nằm một chỗ, đi lại phải dựa vào người nhà bế lên xê lăn. Cậu ấy đối với vận mệnh thì 

về cơ bản tương đối không có Sự nghiệp, không có Tiền tài, không có Thê, không có Bạn 

bè, không có Thiên di. Chỉ có Phụ mẫu, Huynh đệ, Điền trạch, Tật ách, Phúc đức mà thôi. 

Cho nên suy tính về các vấn đề Tài Bạch, Quan Lộc của cậu ấy là không hề có cát hung. 

Bởi vì những thứ đó đối với cậu ấy đều là trạng thái tĩnh. Trạng thái tĩnh của cung vị thì 

sẽ không có cát hung. Nhưng về Phụ mẫu, Huynh đệ,... mỗi ngày đều cùng cuộc sống của 

cậu ấy sinh ra mối quan hệ hỗ trợ trạng thái động, cho nên mới có biểu hiện về các hiện 

tượng cát hung. 

 

Cùng cái lý ấy, tiền tài cất ở trong két sắt, ngoại trừ bị trộm hay bị đốt, chắc chắn 

là sẽ không có cát hung. Nếu như là tiền vay mượn của người khác, do có quan hệ qua lại, 
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cho nên mới có hiện tượng cát hung cát hung như mượn mà không trả, bị lừa,… Cho nên 

các vị nhất định phải nhớ kỹ, có biến động, có tác động lẫn nhau mới có cát hung, bất 

động thì vô cát vô hung. 

 

Đã từng có người bàn tới việc suy tính vận mệnh của rất nhiều người trong tôn 

giáo, người tu đạo, thấy đa phần không chính xác. Nhẽ ra phải là vận mệnh rất xấu, thế 

mà lại được rất tốt. Vì vậy mà kết luận rằng tôn giáo có thể sửa vận. Cái này là một thuyết 

pháp mà tôi tán thành. Bởi vì người ở trong tôn giáo đã thoát li khỏi một số ảnh hưởng 

của Tiền tài, Sự nghiệp, Vợ con,… Cuộc sống của họ ở trong một loại trạng thái Tĩnh. Vì 

vậy vấn đề sản sinh cát hung chỉ có mỗi Tật Ách mà thôi. Trên thực tế tín ngưỡng tôn 

giáo là một trong những cách sửa vận, năng lực có đủ sự thăng hoa tâm linh, ổn định 

được dục vọng trong lòng, chính là sửa vận. 

 

Tử Vi Đẩu Số sử dụng sao "Kỵ" để đại biểu cho sự  khốn đốn không thuận, chính là 

đã nhắm thẳng vào sự thực kiếp nạn chỉ là do tự tâm mình chiêu chuốc. Cho nên sự ám 

chỉ kiếp nạn của sao Hóa Kỵ là sẽ không có tác dụng đối với những thứ mà không cầu 

không mong, hoặc với không gian sinh hoạt hầu như chưa từng có (như ở trên khi nói 

người bạn toàn thân bị liệt). Bởi vì trong lòng họ không có nhu cầu, hoàn cảnh cố định, 

chính là vận ở trạng thái tĩnh. Cho nên chỉ có trạng thái sức khỏe cơ thể mới sẽ hiển thị 

ra các hiện tượng cát hung mà thôi. Do đó, đối với bạn bè có vận Tài bạch không tốt, vận 

Quan lộc không tốt, thường nên khuyên anh ta bỏ đi ý đồ vọng động, duy trì nguyên 

trạng tương thì khá tốt đẹp. Cũng là bởi vì một khi có biến động sẽ nổi lên duyên cớ của 

hung tượng, những hung tượng này có Thất nghiệp, phá sản, đầu tư sai gây tổn thất. 

 

Mệnh lý học bàn đến "Lý", "Khí", “Tượng", "Số", 4 chữ này có ý chỉ bản thân môn 

Mệnh lý học còn cần phải có rất nhiều yếu tố bên ngoài phối hợp lẫn nhau mới được lập 

thành. Nếu như bỏ qua các yếu tố bên ngoài, thuần túy chỉ có mệnh lý là chiêm bốc, 

thường thường sẽ tính sai. Thảo luận về đề tài của mối quan hệ Thời thế bên ngoài với 

Mệnh lý học, sử dụng học thuyết "Thiên - Địa - Nhân" bàn của Tử Vi Đẩu Số. Có người cho 

rằng mối quan hệ của 3 cái tầng lá số [Gốc – Đại Hạn – Lưu Niên] mà trong đó lá số của 

Lưu Niên là Nhân bàn, lá số của Đại Hạn là Địa bàn, lá số Gốc là Thiên bàn, được gọi là 

Thiên Địa Nhân bàn, thực ra đây chỉ là một trong số những quan niệm mà thôi. Có người 
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cho rằng lá số của Lưu Niên là Nhân bàn, lá số của Đại Hạn là Địa bàn, lá số Gốc là Thiên 

bàn, tuyệt đối không nên quên "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa", cũng là Thiên Địa Nhân.  

 

Lá số chỉ đại biểu cho vận mệnh cá nhân, tức là "Nhân hòa", nhưng Thời thế có 

phù trợ hay không? Cái thời thế này chính là "Thiên thời". Làm kinh doanh, có Thiên 

thời, Nhân hòa, nhưng lại chọn một vùng đất không có lấy một bóng người để mở tiệm 

thì làm sao để có thể buôn bán thịnh vượng đây? Cho nên, ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi, 

Nhân hòa, thiếu 1 thứ cũng không được. Có được Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, lại phối 

hợp với Thiên Địa Nhân bàn của Mệnh lý, kết hợp mối quan hệ giữa Con Người với Thiên 

Nhiên, tìm kiếm được địa điểm có điều kiện tốt nhất, mới có thể gọi là vận dụng hoàn 

chỉnh quan niệm Thiên Địa Nhân. 
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Từ mệnh bàn trên, xin mọi người phân tích xem, anh ta trong năm Giáp Tý gây 

dựng sự nghiệp kinh doanh cửa nhôm có được không? (Tham khảo lá số 1). 

 

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu bối cảnh thời đại năm Giáp Tý, năm ấy tình hình kinh 

tế rất kém, cuối năm lại bạo phát nhiều sự kiện liên tiếp, nghề bất động sản rơi xuống 

đáy, lựa chọn lúc này bước vào giới kinh doanh, về "Thiên thời" mà nói là thời cơ xấu. Lại 

xem lá số của vị tiên sinh này, năm Giáp Tý được 33 tuổi, vừa nhập vào Đại hạn ở trên 

cung Mão (33 - 42 tuổi), trong đó Cự Cơ tọa thủ, can cung là Quý. 

 

[Cung Tài Bạch của Đại Hạn]: Ở cung Hợi, can cung là Tân, khiến Cự Môn Hóa Lộc 

nhập vào [cung Mệnh của Đại Hạn], và khiến Văn Xương Hóa Kỵ nhập vào [cung Quan 

Lộc của Đại Hạn], thể hiện ý tứ cầm tiền đi đầu tư. 

[Cung Quan Lộc của Đại Hạn]: Ở cung Mùi, can cung là Đinh, khiến Cự Môn Hóa Kỵ 

nhập vào [cung Mệnh của Đại hạn]. Tình huống này biểu hiện sẽ có dự định làm ăn. 

 

Nhưng mà, người này có thích hợp với việc gây dựng sự nghiệp hay không? 

Chúng ta có thể từ Lá số Gốc để bắt đầu phân tích. 

 

Cung Mệnh: 

Hai sao Vũ Khúc, Thiên Phủ đều là tài tinh tọa ở cung Mệnh. Người này tâm tính 

coi trọng tiền tài, đã được chỉ ra rất rõ ràng. Đáng tiếc là Hóa Kỵ năm sinh tọa thủ, lại gặp 

cung Mệnh có can là Nhâm khiến Vũ Khúc tự Hóa Kỵ. 

 

Hóa Kỵ năm sinh ở Mệnh lại gặp Chính Tinh thủ Mệnh tự Hóa Kỵ, chính là tượng 

của người cố chấp, khó thông hiểu được sự linh hoạt quyền biến là cách đối nhân xử thế 

ở trong thương trường.  

 

Bản tính của anh ta thực sự không thích hợp với việc tự kinh doanh, bởi vì rất dễ 

phát sinh xung đột cùng với khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp. Nếu như áp dụng 

phương thức hùn vốn, làm các công tác về mặt phụ trách kỹ thuật, công trình, mà nghiệp 

vụ giao dịch thì để cho người chung vốn thực hiện thì có thể lấy mạnh bù yếu mới có 

được thành công. Ở đây, chúng ta mới chỉ phân tích mệnh cách mà thôi. Mệnh tốt cũng 
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cần phải có Vận phù trợ mới có thể thành công. Bây giờ lại phân tích xem anh ta ở vận 

thế trên cung Mão như thế nào: 

 

[Cung Tài Bạch của Đại Hạn]: Ở cung Tân Hợi, khiến Cự Môn Hóa Lộc nhập vào 

[cung Mệnh của Đại Hạn]. 

[Cung Quan Lộc của Đại Hạn]: Ở cung Đinh Mùi, khiến Cự Môn Hóa Kỵ nhập vào 

[cung Mệnh của Đại Hạn]. 

 

Bề ngoài của tình huống này xem ra có vẻ như là vận trình kiếm được nhiều tiền. 

Kỳ thực thì không phải, bởi vì ở cung Mệnh gốc của anh ta có Hóa Kỵ năm sinh tọa thủ, 

lại còn cả Vũ Khúc tự Hóa Kỵ. Vũ Khúc là tượng trưng tài phú, khi Hóa Kỵ thì biểu thị vận 

trình kiếm tiền của anh ta khá vất vả. Lại còn thêm nữa:  

Thứ nhất, [cung Quan Lộc của Đại Hạn] Hóa Kỵ nhập [cung Mệnh của Đại hạn], đã 

có triệu chứng số phận mang sự nghiệp bất lợi. 

Thứ hai, [cung Mệnh của Đại Hạn]: ở cung Quý Mão, lại khiến cho Tham Lang Hóa 

Kỵ xung vào [cung Tài Bạch gốc], càng biểu hiện rõ ràng hơn kết quả thua lỗ tiền bạc. 

Hơn nữa cung Mệnh của người này có Can cung lại là Nhâm khiến Vũ Khúc lại tự 

Hóa Kỵ. Căn cứ ý tứ của định nghĩa "Tự Hóa Kỵ chính là tiết ra", tài tinh tự Hóa Kỵ lại 

càng tăng cường tính nghiêm trọng của tiền tài bị mất mát. 

 

Mới gây dựng sự nghiệp thì thường là làm nhiều mà hưởng ít, nếu không chỗ dựa 

vững chắc thì xêm như là "trả học phí cho sự thất bại", thường sẽ oanh liệt khai trương 

rồi thê thảm dẹp tiệm.  

 

Đương số chọn năm Giáp Tý để khai trương, Lưu Niên vừa khéo tới Mệnh gốc, ở 

góc độ Mệnh lý mà nói thì đây chính là thời khắc kém nhất. Hơn nữa, bối cảnh nền kinh 

tế trì trệ, hai việc đồng thời như thế thì dù có bản lĩnh của Tề Thiên Đại Thánh cũng nhất 

định thất bại. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, những ngày cuối năm đã dẹp quầy, thua lỗ 

mấy chục vạn Nhân dân tệ. 

 

Do lúc đầu người vợ cố gắng khuyên không nên gây dựng sự nghiệp, hôm nay rơi 

vào cảnh mất tiền, đương nhiên quan hệ vợ chồng trở nên xấu đi. Đặc biệt trong cung 

Phu Thê gốc tọa Đà La, Thiên Hình, Phá Quân là các sao mạnh bạo thì khác nào trong 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

287 | P a g e  
 

cuộc sống hôn nhân vốn đã tiềm ẩn các yếu tố không tốt, chỉ cần thời cơ vừa đến, liền 

hiện ra quấy rối. Ở trên đã nói qua, cung Tài Bạch là cung vị đối đãi của vợ chồng. Người 

ta nói “nghèo hèn phu thê bách sự ai” (vợ chồng trăm sự bi thương), thua lỗ mất tiền, lực 

phá hoại của các sát tinh đối với hôn nhân liền bộc phát ra. Hơn nữa, sao Phá Quân cũng 

không phải dạng hiền lành gì, kết quả tranh cãi xung đột, cuối cùng đồng ý ly hôn. Nếu 

như sử dụng quy tắc "Đồng loại tương xung" của [cung Phu Thê của Đại Hạn] xung [cung 

Phu Thê gốc] để đi tìm nguyên nhân của việc ly hôn, thì ở trên lá số này là sẽ không tìm 

được, cái nguyên nhân tạo nên sự ly dị ở đây là do cung Tài Bạch (cung vị đối đãi). 

 

Vấn đề của con người, nếu chỉ lấy bản thân sự kiện mà nói thì đơn giản, nhưng cái 

nguyên nhân phía sau nó thì lại là sự liên đới rất phức tạp của nhiều yếu tố mới nảy sinh. 

Mối quan hệ của nguyên nhân và kết quả ở trong việc học tập Tử Vi Đẩu Số chính là 

manh mối vô cùng trọng yếu ở trong lá số. 

 

Có thể rõ ràng truy tìm ra mối quan hệ nhân quả của sự kiện, là một cảnh giới mà 

các môn mệnh lý học khác không cách nào đạt tới, cho nên Tử Vi Đẩu Số trở thành môn 

mệnh lý học được hoan nghênh nhất, nguyên nhân chủ yếu ở đây. 
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CHƯƠNG 28: ẢNH HƯỞNG CỦA 12 CUNG ĐỐI VỚI TÀI VẬN VÀ SỰ NGHIỆP 

 

Rất nhiều bạn đọc gởi thư để hỏi về vấn đề cá nhân có thích hợp với việc buôn 

bán hay không. Về cơ bản ai cũng đều thích hợp kinh doanh, chỉ là hình thức buôn bán 

phải có sự phối hợp với tính chất đặc biệt của cá nhân. 

  

 Ví dụ như: Một người cá tính hướng nội, không giỏi giao tế, thích hợp lấy kinh 

doanh kiểu lấy kỹ thuật cá nhân có sở trường để phát triển sự nghiệp, như vẽ tranh, nghề 

kỹ thuật, sửa chữa xê…. 

 

Mọi người là vì xét theo phong cách hoặc kỹ thuật cá nhân yêu mến để mà tìm 

đến, cho nên đối với vị bằng hữu nào có tính hướng nội, tôi kiến nghị người ấy dốc lòng 

vào việc lấy nghề kỹ thuật sở trường của cá nhân để phát triển sự nghiệp. 

 Giỏi ăn nói, giao tiếp nhạu nhẹt thì rất phù hợp với việc buôn bán; Giỏi lập kế 

hoạch, vừa giỏi giao tiếp nhậu nhẹt thì nên làm nghề buôn bán chế tạo sản xuất; Giỏi ăn 

nói chất phác nhưng tinh thông kỹ thuật có thế yên tâm làm nghề chế tạo OEM là tốt đẹp. 

Cho nên, đối với việc lựa chọn sự nghiệp thì phải phối hợp với tất cả tính chất đặc biệt 

của cá nhân, chứ không hạn chế riêng một loại mệch cách nào đó. 

 

Có hai người bạn có Bát Tự hoàn toàn giống nhau, một vị làm nghề buôn bán, đến 

nay vẫn kinh doanh sôi động, còn vị khác làm nghề chế tạo thì kết quả là vào năm Dân 

quốc thứ 71 bị thua lỗ hơn năm trăm vạn, đành phải từ bỏ sự nghiệp. Hai vị bằng hữu 

này tuy có bát tự giống nhau, nhưng vận thế lại không giống nhau, khác biệt chủ yếu là ở 

việc lựa chọn nghành nghề có thỏa đáng hay không. 

 

Trong lá số có 12 cung, bất kỳ 1 cung vị nào mất đi cân đối đều sẽ ảnh hưởng đến 

11 cung khác. Ví dụ như sự nghiệp thất bại hoặc thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quan hệ 

đối đãi vợ chồng, thu nhập giảm bớt, có bệnh cũng không dám đến bệnh viện, có thể kéo 

dài thêm một ngày thì kéo dài thêm một ngày. Chi phí cho con cái ăn học bị giảm bớt, 

cũng không dư dả tiền bạc để kính dưỡng cha mẹ. Cho nên bất luận giữa cung vị nào 

cũng đều có quan hệ lẫn nhau gắn bó như môi với răng, tuyệt đối không thể dùng chỉ một 

cung vị, lấy tên gọi, ý nghĩa tinh tú ở trong cung để  luận cát hung. 
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Chính là, do trong mệnh lý học Tử Vi Đẩu Số, giữa 12 cung chức tồn tại một mối 

quan hệ phát động toàn thể, cho nên lúc đoán mệnh phải nhìn bao quát mối quan hệ toàn 

bộ mệnh cục, mới có thể suy lý luận mệnh. Không thể chỉ dùng một vài câu phú văn khẩu 

quyết, như "Linh Xương Đà Vũ, hạn đáo đầu hà", “Lộc Mã giao trì, phát tài viễn ấp", "Thiên 

Lương ngộ Mã, nữ mệnh tiện nhi thả dâm", ... thì liền cho rằng có thể luận mệnh, tám chín 

phần mười sẽ sai lệch. 

 

Lấy một ví dụ mà nói, người có sao Cự Môn tọa Mệnh, sách cổ cho rằng "Trong 

suốt đời người chuốc khẩu thiệt thị phi". Lại nói "Nghi cái đúng ngờ cái sai, lừa gạt trời 

đất, tiến thoái lưỡng nan. Tính chất hướng đến cái đúng và quay lưng với cái sai, khó hoà 

hợp với lục thân, đối xử với người ta thì thường lúc đầu là thiện cuối cùng lại ác. Tọa ở 

12 cung nếu không có miếu nhạc thì sinh tai họa, Bôn ba lao lực, Hợi Tý Sửu Dần Tị Thân 

dù phú quý cũng không bền. Hội Thái Dương thì nửa cát nửa hung, gặp Thất Sát thì chủ 

sát thương..." 

 

Khiến cho người ta có cảm giác sao Cự Môn chính là lắm lời lẽ thị phi, biểu hiện 

nghi ngờ người có Cự Môn tọa Mệnh, trong tính cách cũng phải có. Nhưng mà, phát hiện 

từ trong thực tế tiếp xúc, có rất nhiều bằng hữu nghiên cứu học vấn, làm công việc 

nghiên cứu, mặc dù Cự Môn tọa Mệnh, nhưng không có các đặc tính kể trên. Mà lại nói đi 

nói lại, kiến giải thấu triệt, phân tích hữu lý, khiến cho người bị thuyết phục, không hề 

thấy có hiện tượng khẩu thiệt thị phi. Vì sao căn cứ phú văn kiến giải của người xưa và 

tính cách mà nhân vật biểu hiện ra trên thực tế lại khác nhau như vậy? 

 

Vốn dĩ, cái khẩu thiệt thị phi của sao Cự Môn, chủ yếu là người có sao Cự Môn thể 

hiện mình có điểm tốt, lại vừa giỏi biện luận, vì vậy chuốc lấy hiềm khích với người ta. 

Nếu như, tài năng của anh ta uyên bác, đủ để khuất phục kẻ khác, như vậy tính chất đặc 

biệt chuốc lấy hiềm khích với người sẽ lập tức giảm đi. Nếu như tài học thô thiển, lại 

thích nhiều chuyện, tự nhiên chuốc lấy sự chán ghét, nhân duyên kém.  

 

Do đó, người có sao Cự Môn tọa Mệnh tốt nhất nên bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu, 

năng lực học vấn tinh xác, thì sẽ không " dù phú quý cũng không bền", "tại Thân Mệnh, 

suốt đời chuốc khẩu thiệt thị phi". Đó là do Thời gian, Không gian của hoàn cảnh cổ đại 
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và hiện đại là khác nhau. Cho nên không thể hoàn toàn không cân nhắc đến điều kiện 

Thời gian, Không gian hiện đại và những kiến giải của cổ nhân để luận mệnh. 

 

Mỗi một ngôi tinh đẩu đều có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Không phải cứ Sát 

tinh thì đại biểu sự việc không tốt, mà cứ Cát tinh thì đại biểu ý nghĩa cát tường. Sự hiển 

lộ ra tượng cát hung của chúng, ngoài sự thôi thúc biến hóa của Tứ Hóa khiến cho sản 

sinh hiệu lực cát hung, thì còn có liên quan đến sự  tu dưỡng, trí tuệ cá nhân. 

 

Bởi vì trong 12 cung, không thể xảy ra mọi cung đều xấu, mà luôn có 1 hoặc 2 

cung vị nào đó tương đối cát lợi. Nếu có thể hướng đến cái cung cát lợi đó để phát triển 

thì cũng có thể xu cát tị hung. Bởi vậy, không nên hoàn toàn tin vào trong cung tọa sao ấy 

thì nhất định sẽ đại biểu ý nghĩa ấy. Nếu như có thể hướng tới mặt "Cát tính" của tinh tú 

để phát triển, thì có thể giảm bớt hoặc tránh khỏi "Hung tính". Cá nhân có thể có được 

thành tựu cao hơn. Giống như trước đã nói ở sao Cự Môn, ưu điểm ở chỗ cảm giác nhạy 

bén, nghi vấn mọi thứ sẽ thâm nhập phân tích và khám phá vấn đề tốt. Nếu như đêm đặc 

tính này dẫn hướng tới phương diện tốt để phát triển, bồi dưỡng nhiều đào tạo sâu, giảm 

bớt hung tính khẩu thiệt thị phi, liền có thể hoàn toàn biểu hiện ra tính chất tốt đẹp của 

sao Cự Môn. 

 

Thêo đó liền có thể cái biến số mạng của một cá nhân, mà loại sửa vận kiểu này là 

không cần phải cầu thần hỏi bói, mà là căn cứ vào "Tính chất của sao" để lựa chọn trong 

sinh hoạt hằng ngày với bản thân có mối quan hệ mật thiết nhất, lại cũng là lĩnh vực hoạt 

động thường xuyên nhất, để cải tạo chính mình. Với người bình thường "Công việc và 

chỗ làm việc" chính là có mối quan hệ mật thiết và thường xuyên nhất. Nếu như có thể  

chọn đúng nghề nghiệp liền có thể cải biến tính chất của chính mình. Bởi vì thay đổi bầu 

không khí chung ở trong nhà thì đối với sao Cự Môn mà nói, không phải là việc thích hợp, 

nhưng nếu đêm tính khẩu thiệt thị phi của sao Cự Môn làm phương diện phát triển 

chính, thì về mặt phát triển tích cực có thể  làm giáo viên hoặc nghiên cứu viên. Hướng 

phát triển chính theo mặt trái có thể là làm đồng cốt hoặc nhà thuật số. Nếu như có thể 

làm giáo viên hoặc nghiên cứu viên, có thể giảm thiểu hoặc tránh cho người trong nhà do 

khẩu thiệt thị phi mà xảy ra xung đột bất hòa, như vậy sẽ giúp cho sinh hoạt gia đình 

được duy trì hài hòa. 
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Bới vậy, lúc đoán mệnh thì việc xem xét tính chất nghề nghiệp cũng rất trọng yếu. 

Nếu như nghề nghiệp và tính chất đặc biệt của sao phù hợp với nhau thì có thể hỗ trợ lẫn 

nhau mà thay đổi xu thế của vận mệnh. Tương tự, các cung vị khác cũng cùng một đạo lý, 

nhất định phải tra xét vào tính chất chính diện hay phụ diện của sao ở trong cung vị nào 

đó để phát triển, như vậy suy luận mới có thể ăn khớp chính xác. 

 

Một số bạn hỏi "Vì sao không thấy anh nói tới vấn đề Miếu, Hãm, Lợi, Vượng nhỉ?” 

Kỳ thực, Đẩu Số rất nhiều lưu phái, có môn phái chuyên xem quan hệ sản sinh kích động 

giữa Lưu Niên phi tinh và Tinh đẩu trên lá số gốc để luận cát hung. Có môn phái chuyên 

khán Tứ Hóa lưu chuyển. Có lưu phái chuyên phân tích quan hệ Miếu vượng. Quy tắc suy 

lý của các phái là hoàn toàn khác nhau.  

 

Về vấn đề miếu hãm, chỉ cần suy xét Trung Thiên tinh đẩu, như Thái Dương, Thái 

Âm, còn các sao khác thì quan hệ miếu hãm tương đối không được chú trọng. Bởi vì lúc 

con người sinh hoạt chịu ảnh hưởng mạnh từ sự vận chuyển của Mặt trời và Mặt trăng. 

Các loại trạng thái ảnh hưởng như: Hướng dương, quay lưng với dương, nóng nực, lạnh 

lẽo, ánh sáng, bóng tối. Thời gian làm việc cấy cày và nghỉ ngơi ngày xưa, đều lấy Mặt 

trời, Mặt trăng tròn khuyết, nóng lạnh làm căn cứ. Cho nên quan hệ miếu vượng của 

Trung Thiên tinh đẩu đối với mệnh lý ảnh hưởng phải mạnh hơn. Còn những sao khác 

chỉ là các sao giả lập, cho nên quan hệ miếu vượng tương đối không trọng yếu. 

 

Bây giờ chúng ta cùng xem một ví dụ luận mệnh (lấy từ tác phẩm của ông Sở 

Hoàng): Căn cứ trong sách đó, người này làm nghề kiến trúc, 29 tuổi năm Tân Dậu bị mất 

một trăm vạn, nguyên trong sách chưa giải thích, bây giờ đến phân tích xem: 

Năm 29 tuổi đang ở Đại Hạn 22-31, [cung Mệnh của Đại Hạn] tại vị trí cung Dậu. 

 

[Cung Tài Bạch của Đại Hạn] tại cung Đinh Tỵ, can Đinh khiến Cự Môn tự Hóa Kỵ 

xung tới cung Mệnh gốc. 

[Cung Mệnh của Đại Hạn] ở cung Tân Dậu, can Tân khiến Văn Xương tự Hóa Kỵ 

xung tới cung Quan Lộc gốc. 

[Cung Quan Lộc của Đại Hạn] ở cung Ất Sửu, can Ất khiến Thái Âm Hóa Kỵ nhập 

vào [cung Quan Lộc gốc] xung tới [cung Mệnh của Đại Hạn]. 
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Tự Hóa Kỵ gọi là Hóa xuất, đại biểu cho ý nghĩa "Rò rỉ, trôi mất", lúc 29 tuổi thì 

vừa đúng lúc tiến vào [cung Mệnh của Đại hạn], lực lượng cát hung trùng điệp giữa [cung 

Mệnh của Lưu Niên] và Đại Hạn gia tăng gấp bội. Cho nên ở năm 29 tuổi, năm Tân Dậu, 

bởi vì bất lợi trong nghề đầu tư kiến trúc, bị mất một trăm vạn. 

 

 

 

Vậy phải đề phòng như thế nào đây? Miễn là không cho người ta vay tiền là được. 

Bởi vì sự vật ở trạng thái tĩnh là vô cát vô hung, phải có biến động mới có thể sinh ra hiện 

tượng cát hung. Nhất định phải có phát sinh quan hệ vay mượn với người khác mới có 

thể sinh ra bị lừa mất. Nếu như cất giữ ở trong bưu cục, ngân hàng, không phát sinh 

chuyện vay mượn với người khác, thì lấy đâu ra cát hung xuất hiện. Cùng lắm là do bị 

trượt giá mà tổn thất một chút xíu thôi. Cho nên ở trong niên hạn mà tiền bạc thất thoát, 
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tốt nhất là quản lý chặt một chút đối với tiền tài sẵn có. Khi nhập hạn thì mau chóng đi 

thu hồi những khoản đã cho người khác vay mượn, bảo tồn tài chính trong các cơ quan.  

 

Tuy nhiên, ở trong thương trường thì thường là người trong giang hồ, thân bất do 

kỷ. Biết rõ đối phương bất ổn, nhưng lại không có cách nào khẳng định là đối phương sẽ 

quỵt nợ hoặc lúc nào nó phá sản, để bảo đảm tài chính của mình. Đành phải mạo hiểm 

một phen, kết quả bị đổ vỡ. Cho nên, đạo lý đề phòng mất tiền rất đơn giản, thế nhưng 

thường thường ở tại tình thế bức bách, thì không cách nào hoàn toàn phòng bị. 

 

Động Tĩnh chính là then chốt biến hóa của cát hung, về góc độ mệnh lý có dấu 

hiệu, nhưng đang lúc người trong cuộc chưa phát sinh quan hệ vay mượn với người 

khác, cho nên sẽ không hiện lên sự kiện bị mất tiền. Nếu như khẽ động (tức là cho người 

khác vay tiền) thì sẽ phát sinh sự việc tổn thất tiền bạc. Đó là lý do vì sao lúc xem vận 

mệnh thì cần phải đặt câu hỏi. Nhưng không giống như kiểu hỏi Thần là chỉ cần nói lên 

Bát Tự là được nghe "Thần" giảng giải câu chuyện đã qua. Mà mệnh lý là phải dựa vào 

suy xét lý luận, sau đó lại căn cứ kết quả suy lý lá số để phân tích cát hung cho người 

trong cuộc tham khảo. 

 

Bởi vì chuyện cuộc đời rắc rối muôn vẻ, vẻn vẹn từ 12 cung thì khó có thể bao 

hàm hết, nhất định phải vận dụng linh hoạt quan hệ “mượn cung”. Lấy chuyện cho người 

khác vay tiền để nói, đối tượng mượn, có thể là huynh đệ, tỷ muội, thân thích hoặc bằng 

hữu,… Cho những đối tượng này mượn thì có thể mất tiền hay không? Liền có sự khác 

biệt về cát hung xuất hiện. Có khi là cho trưởng bối mượn bị thua lỗ, có khi là cho huynh 

đệ mượn để làm ăn, kết quả đóng cửa. Thường thì vì tình nghĩa đành phải quên đi. 

Nhưng mà những đối tượng mượn tiền này ở trong lá số có vị trí không giống nhau. Cho 

nên luận mệnh không phải là ngồi nghe giảng lại chuyện cũ, mà là một loại quá trình thảo 

luận với nhau. Đương nhiên, người chịu trách nhiệm luận mệnh cũng sẽ kiểm chứng một 

vài sự kiện trong quá khứ, bày tỏ được càng nhiều dĩ vàng thì có nghĩa là có lý do để 

chứng thực cho suy xét tương lai. 

 

Có người dùng câu "Thế sự một ván cờ" để mà hình dung đời người. Thầy tướng 

mệnh chỉ là người xem cờ, cùng lắm cũng chỉ có thể kiến nghị người ta đi một nước cờ 

nào đó tương đối tốt đẹp. Còn như nên đi nước cờ nào, có lẽ phụ thuộc vào bạn đã từng 
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có chơi cờ hay chưa. Khi có chỉ điểm của người ngoài mà xét lại tổng thể dự định, còn nếu 

như hoàn toàn tin theo kiến nghị của thầy tướng số, thì thành ra cuộc cờ này hoàn toàn 

không phải là bạn chơi mà là những người đứng xêm đang chơi giúp. Đánh mất đi chính 

mình, chỉ là một con rối mà thôi. Vì vậy, đừng quên xem mệnh chỉ là tham khảo, con 

đường nhân sinh vẫn là do phải bàn tay của chính mình nắm giữ. 

 

Người bình thường sử dụng Tử Vi Đẩu Số để luận mệnh, hầu như chỉ lấy cung 

Quan Lộc để suy luận thành bại của sự nghiệp hoặc chỉ lấy cung Tài Bạch để suy luận vận 

cát hung của tiền tài. Kỳ thực, những cái này cũng chỉ là điểm suy nghĩ cơ bản nhất lúc 

phân tích sự nghiệp và tài vận. Muốn đêm lá số mà phân tích toàn diện, nhất định phải 

xem tổng thể toàn bộ mệnh cục mới có thể định cát hung. Tuyệt đối không thể chỉ khán 

một hai cung vị là có thể bình luận cát hung của mệnh cục. 

 

Vì sao thường nói xem Mệnh thì cần phải xem Tam hợp, chính là ở nguyên nhân 

này, thế nhưng chỉ xem Tam hợp là đã có thể bình luận sự cao thấp về Tài bạch hoặc Sự 

nghiệp hay sao? Chưa chắc.  

 

Tiếp theo để xác định cho quý vị, nói rõ một chút đồng thời đưa ra ví dụ giảng giải 

về phương thức luận đoán. Hy vọng quý vị độc giả có thể suy một ra ba, linh hoạt sử 

dụng quy tắc suy đoán, không nên giới hạn ở tại phương thức phán đoán suy luận từng 

cung từng cung, nhất định phải tổng quan toàn cục.  

 

Cung Tài Bạch tốt, cũng không bảo đảm là có được tiền tài. Có bạn bè, sự nghiệp 

oanh liệt, quan hệ làm ăn với nhiều đối tác. Thế nhưng mỗi ngày vẫn chuyển tiền đến 

ngân hàng từ khắp nơi, trên tay có tiền mặt lại không cách nào mua được một cái nhà 

thoái mái dễ chịu. Bởi vì toàn bộ tiền tài đều xuất ra đi làm ăn, tiền mặt có thể sử dụng ở 

trên người không có nhiều. Thoạt nhìn sự nghiệp có vẻ như to lớn phi thường, nhưng 

tiền bạc lại giật gấu vá vai, ở trong việc quay vòng tiền tài có phải là sẽ như "Đàn chim về 

rừng" hay không? 

 

Chẳng ai dám đảm bảo, nói không chừng có một ngày bị sụt giảm cổ phiếu mà ảnh 

hưởng đến hoạt động tài chính của công ty, đến như nhà máy khổng lồ cũng sẽ sụp đổ. 

Giống như năm Dân Quốc thứ 87 có vài tập đoàn xí nghiệp bị phá sản chính là các ví dụ 
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rõ nhất. Cho nên, quay vòng tài chính và nắm trong tay tiền mặt là hai loại tiền tài hoàn 

toàn khác biệt.  

 

Ở trong Tử Vi Đẩu Số, cung Tài Bạch đại biểu cho tiền tài lưu động, quay vòng. 

Cũng có thể nói đó là khả năng quay vòng nhanh hoặc năng lực quản lý tài chính. Cho 

nên, cung Tài Bạch tốt đại biểu cho tiền tài quay vòng thuận lợi, lưu động xuôn sẻ mà 

thôi. Thế nhưng việc quay vòng thuận lợi cũng không phải là có thể tự do chi tiêu tiền 

mặt một cách sung túc. Chúng ta kiếm được tiền tài, muốn đêm về nhà hiếu kính cha mẹ, 

giáo dục con cái, mua nhà sinh con, dư thừa tiền tài tài mới dự trữ, để phòng bất cứ tình 

huống nào. Giả như trong nhà đã có rất nhiều tiền, mà lục thân cũng không cần mình 

phụng dưỡng, giáo dục, như vậy tất cả tiền tài là được tự do vận dụng chi tiêu. 

 

Cho nên, cung Điền Trạch có thể đại biểu năng lực dự trữ của một cá nhân, cung 

Điền Trạch cát lợi, có thể giảm bớt những chi tiêu không thiết yếu hoặc ngoài ý muốn. 

Nếu như cung Điền Trạch có sát tinh tụ tập, thì một khi cầm tiền về nhà sẽ như kiểu tuyết 

bị dội nước sôi, tốn hao cho việc tiệc tùng xã giao của lục thân, cho việc lắp đặt trang trí 

vật dụng trong nhà, cơ bản là không có tiền để tích trữ. Cho nên, cát hung của cung Điền 

Trạch cũng sẽ ảnh hưởng tới vượng suy của tài bạch. Vì thế, không được quên biểu hiện 

ý nghĩa cát hung của cung Tài Bạch và cung Điền Trạch đối với việc sử dụng tài chính. 

 

Sát tinh ở cung Tài Bạch đại biểu cho Người hoặc Vật có bất lợi cho tài chính của 

bạn như tiểu nhân, cường đạo hoặc sự việc bất lợi. Cung Điền Trạch có sát tinh tọa thủ, 

đại biểu trong nhà nhiều hao tổn ngoài ý muốn, không giữ được tiền tài, như trưởng bối 

sinh bệnh phải chi trả tiền thuốc men, phải cấp học phí cho anh em, thậm chí anh em 

không thành tài nên suốt ngày tới vay tiền chi tiêu; hoặc là bản thân đầu tư bất động sản 

thất bại, những cái này đều là do ở cung Điền Trạch có sát tinh, dễ dàng phát sinh hiện 

tượng không tốt.  

 

Đương nhiên, không thể quên có một vài tổ hợp cặp sao cũng đại biểu hao tài, 

như "Vũ Phá cùng ở cung Tài Bạch, như nước sôi dội tuyết, tiền tới tay là thành hư không", 

"Hung chiếu tài bạch, tụ tán vô thường",... Ở trong tất cả các sách Tử Vi Đẩu Số đều nhắc 

tới, quý vị có thể tự mua tham khảo.  
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Kế tiếp nói tới quan hệ cung Điền Trạch và cung Quan Lộc. Lập nhà máy, mở cửa 

hàng, tất cả mọi người đều sẽ mời thầy Địa Lý tới xem xem tọa hướng của nhà cửa có 

được cát lợi hay không? Ngày mấy khai trương mới không bị phạm xung? Mà xem Phong 

Thủy thì nhất định là phải cần phối hợp Bát Tự của chủ nhân với nhà cửa, xem phương vị 

có cát lợi hay không. Ở trong Tử Vi Đẩu Số, cung Điền Trạch và cung Tật Ách đều là các 

cung vị mấu chốt dùng để suy đoán tọa hướng cát hung của mặt tiền cửa hàng. Nếu như 

cung Điền Trạch cát lợi, có thể dựng nhà ở mở mặt tiền cửa hàng, còn nếu như sát tinh 

thành đàn thì tốt nhất là đi tìm mảnh đất lành khác. 

 

Nếu như là thuê phòng để làm cửa hàng kinh doanh hoặc làm văn phòng công ty 

thì phải phối hợp các cung Tật Ách của Lưu Niên và của Đại Hạn, xem các cung Tật Ách 

ấy có cát lợi hay không? Nếu như nhiều cát tinh thì có thể dùng làm mặt tiền cửa hàng, 

nếu như nhiều sát tinh tập hợp, sẽ so sánh giữa cung Tật Ách và cung Điền Trạch xem 

cung vị nào tốt hơn để ra quyết định. 

 

Tại sao phải xem cung Tật Ách ư? Là bởi vì cung Tật Ách chính là [cung Điền 

Trạch của cung Quan Lộc], biểu thị tình trạng của của nhà xưởng hoặc tình hình của mặt 

tiền cửa hàng kinh doanh. Do đó, từ cung vị có thể suy đoán trạng thái kinh doanh của 

công ty, tình hình di dời hoặc thay đổi trang hoàng, hoặc phân tích xem giữa bạn và nơi 

làm việc có phù hợp hay không? (Thí dụ như các vấn đề về việc có người bị phơi nhiễm 

vật chất có độc ở nơi làm việc,...). 

 

Nếu như cung Điền Trạch và cung Tật Ách đều cát lợi thì có thể vẹn toàn đôi bên, 

vận của cửa hàng cát lợi, tài lộc cuồn cuộn mà đến, đồng thời trong nhà ít hao tổn, nơi 

kiếm tiền thì một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài, là chỗ mà rất nhanh có thể tích 

tiểu mà thành phú.  

  

Cung Điền Trạch cát lợi, cung Tật Ách không tốt, cửa hàng buôn bán thường bị 

trộm cắp ghé thăm, các phần tử bất hảo tới đòi thu tiền bảo kê hoặc chúng có ác ý phá 

hoại, nếu như có các sao Hỏa Tinh, Thiên Hình, Cự Môn thì dễ bị thần lửa ghé thăm; Tả 

Phụ, Hữu Bật thường gặp bọn đạo chính, đây là luận giải mà mọi người không nghĩ tới, 

Tả Phụ, Hữu Bật chẳng phải đều là cát tinh hay sao? Đương nhiên là gặp được Chính Tinh 

cát lợi, thì có thể luận giải như vậy. Nhưng khi đồng cung với sát tinh, thì lại trợ giúp cho 
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sát tinh làm điều xằng bậy, cho nên cát hay hung đều phải xem cát hung của Chính Tinh 

đồng cung mà định ra. 

 

Việc buôn bán thì uy tín thương hiệu rất quan trọng, nếu như danh tiếng không 

tốt thì khách hàng không dám tới cửa, việc làm ăn nhất định không tốt, cho dù chiếm hết 

Thiên thời, Địa lợi, duy chỉ có thiếu Nhân hòa thì sớm hay muộn vẫn là phải đóng cửa. 

Nhân hòa là yếu tố rất quan trọng bởi vì có rất nhiều báo cáo điều tra về quản lý kinh 

doanh đều chỉ ra rằng "Nhân tài là tài sản trọng yếu nhất của doanh nghiệp", có thể thấy 

nhân quan trọng mức nào. "Nhân hòa" có thể chia làm  2 loại "Ngoại bộ nhân hòa" và 

"Nội bộ nhân hòa".   

 

"Ngoại bộ nhân hòa" chính là chỉ mức độ thân thiết của khác hàng với chính 

doanh nghiệp, cửa hàng.  

 

Tử Vi Đẩu Số sử dụng cung Nô Bộc và cung Thiên Di để biểu thị, hai cung vị hợp 

lại biểu thị danh tiếng và sức hấp dẫn đối với khách hàng. Hai cung vị này cùng cát lợi, sự 

nghiệp kinh doanh thường thường ít sóng gió, khách hàng sẽ giúp chúng ta quảng bá. 

Nếu như trong cung tọa đều là các loại sát tinh như Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh 

Tinh, Thiên Không, Địa Kiếp, thì danh tiếng không tốt hoặc có người cố ý hãm hại phá rối 

mà ảnh hưởng kinh doanh. 

 

"Nội bộ nhân hòa" tức là mức độ cao thấp về sự chung lòng chung sức, độ trung 

thành của người làm.  

 

Tử Vi Đẩu Số dùng cung Tử Tức để biểu thị điều này. Đương nhiên, cũng cần phải 

xem thêm cung Nô Bộc, bởi vì cung Nô Bộc biểu thị năng lực đối nhân xử thế của một 

người là cao hay thấp. Nếu như cung Nô Bộc cát lợi, thì thường tuyển chọn được nhân 

viên đều khá ưu tú, còn ngược lại thì thường là sẽ chọn phải những người làm tán dóc 

bàn lùi. Có một số thí dụ cụ thể đặc trưng, cũng không phải tự bản thân người ta có năng 

lực đặc biệt mà phát triển hoặc kiếm tiền, mà là thừa kế sản nghiệp của tổ tiên hoặc bố 

mẹ giúp đỡ mà thành công, hoặc bởi vì huynh đệ tỷ muội của mình giúp đỡ mà dựng 

nghiệp, một số trường hợp này sẽ xem từ cung Phụ Mẫu và cung Huynh Đệ. 
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Bởi vậy có thể thấy, việc buôn bán lãi lời và việc thành bại của sự nghiệp có mối 

quan hệ phức tạp qua lại lẫn nhau. Mệnh bàn 12 cung đều có mối quan hệ với thành bại 

của sự nghiệp, thăng trầm của tài sản.  

 

Kỳ thực, trong sinh hoạt thực tế cũng có loại tình huống như thế này, có người 2 

cung Tài Bạch và Quan Lộc đều xấu, đáng lý sẽ táng gia bại sản đi trốn nợ mới đúng. 

Nhưng hóa ra lại là công việc tiền bạc đều rất tốt, bởi vì vốn liếng chẳng phải của mình 

anh ta, trong công ty cũng không nắm giữ chức to quyền lớn ra quyết định quan trọng, 

mà tại cung Nô rất kiên cố mạnh mẽ, cung Huynh thì thịnh vượng. Cho nên cùng với bạn 

bè anh em liên kết làm ăn, chính là bổ túc cho cái mà mệnh mình không đủ vững, dựa vào 

sự đầu tư vào sự nghiệp của người khác mà kiếm lợi. 

 

Còn như cứ nói cái gì là cát tinh hay hung tinh thì rất khó để mà phân biệt. Căn cứ 

theo quan niệm thông thường mà nói, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ, Thái 

Âm, Thiên Tướng, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Cơ đều là các cát tinh. Liêm Trinh, Cự 

Môn, Phá Quân, Tham Lang, Thất Sát, Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp đều là các hung 

tinh. Còn các sao Xương, Khúc, Phụ, Bật, Khôi, Việt, đều do các Chính Tinh đồng cung mà 

phát sinh sự khác biệt, cùng cát thì thêm cát, mà cùng hung thì thêm hung. Bởi vì các sao 

này đều là các trợ tinh, nếu độc thủ thì mới hiện lên cát tính. 

 

Trên đây chỉ là một cách phân loại sơ đẳng, còn về muốn xem tính chất các sao 

cùng nghề nghiệp có tương hợp hay không. Nếu tương hợp thì năng lực các sao phát huy 

tính chất sở trường đặc biệt. Như sao Thiên Đồng thì làm nghề có liên quan đến ẩm thực, 

phục vụ. Như sao Kình Dương thì mở bệnh viện chuyên ngoại, khoa chấn thương, cảnh 

sát, hay bảo hiểm cũng là phù hợp. Cho nên có năng lực phát huy sở trường thì ứng với 

cát lợi, nếu mà lại không tương hợp thì ngược lại sẽ là hung, thường thường trong công 

việc là làm nhiều mà được ít. 

 

Bây giờ chúng ta đi phân tích một ví dụ luận mệnh: 

Đây là vị tiên sinh đã nhiều lần dùng tiền riêng để khởi nghiệp, nhưng mà lúc 

thành lúc bại, sau này tài chính không đủ nữa mới liên kết hùn vốn với  bạn bè. Kết quả là 

bắt đầu sinh lời, còn có dư tiền để mua nhà đất. 
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Mệnh bàn bày ra chính là cách cục Sát Phá Lang, Hóa Lộc của Tứ Hóa thiên can 

năm sinh nhập vào cung Phu Thê, Hóa Quyền nhập vào cung Quan Lộc, Hóa Khoa nhập 

vào cung Phúc Đức. Tam cát Hóa tinh đều nhập và chiếu tam phương của cung Mệnh gốc, 

chính là thuộc về cách cục vốn có hùng tâm về sự nghiệp. Thế nhưng đại đa số cách cục 

Sát Phá Lang trước tiên vất vả cần cù, thành bại thất thường. Tuy có tam cát Hóa tinh hội 

nhập tam phương của mệnh cục nhưng mà cũng chỉ đại biểu nhìn bên ngoài to lớn mà 

thôi, nếu hành vận không được cát thì lên xuống là chuyện thường. Cho nên, sự thành bại 

thất thường ở trước thời trung niên và mệnh cục của anh ta tương xứng với nhau. Chẳng 

qua là người mà cung Mệnh gốc vốn có sẵn tam cát Hóa tinh hội nhập tam phương mệnh 

cục, thì cuối cùng cũng có một ngày thăng tiến huy hoàng. Hơn nữa, lúc vận đồ đi vào nửa 

sau cuộc đời, cũng sẽ không gặp chỗ nào suy kém, mới ngon hơn trước. 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

300 | P a g e  
 

Cung Điền Trạch có sao Thái Dương Hóa Kỵ tọa thủ cùng sao Hữu Bật. Thái 

Dương tại Hợi đã mất quang huy, đối cung là Cự Môn biểu thị tài khố nhiều tiêu hao, lắm 

thị phi, năng lực quản lý tài chính khá kém. 

 

Cung Nô Bộc có sao Thiên Cơ, Thiên Khôi, Đà La, mà 2 sao Đà La và Thiên Khôi 

phối hợp sẽ mang ý nghĩa hùa nhau làm điều xấu, sao Thiên Cơ có năng lực khống chế sát 

tinh cực kỳ yếu, cho nên tổng hợp cung Nô Bộc lại cho thấy Ngoại bộ Nhân hòa không 

được tốt (quan hệ đối tác bên ngoài không tốt), tự mình làm kinh doanh, tự đi ra ngoài 

quan hệ giao tiếp thì phần nhiều là không như ý. 

 

Do việc buôn bán không tốt, sau phải dứt khoát từ bỏ mà cùng với bạn bè hợp tác. 

Thời điểm này sẽ phải xem ở cung vị nào đây? Người cộng sự chính là Giao hữu (Nô Bộc) 

của Sự nghiệp (Quan Lộc) mà! Cho nên lấy cung Quan lộc làm cung Mệnh (lập Thái Cực) 

để tìm ra [cung Nô Bộc của cung Quan Lộc]. Cũng chính là cung Tử Tức của lá số Gốc, liền 

trở thành cung vị đại biểu cho người cộng sự. Cung Tử Tức gốc là cung Kỷ Tỵ có các sao 

Cự Môn, Văn Xương, tọa thủ, mà việc buôn bán vốn là phải dùng lời nói ngọt thì hàng hóa 

mới có thể bán đi được. Nếu không, chữ Thụ (售, tiêu thụ, bán) làm sao lại sử dụng việc 

ghép cặp chữ “Trụ Khẩu” (住口 nương vào cái miệng) để mà hiểu chứ. Cho nên việc làm 

ăn phải tìm người Cự Môn, cộng thêm Văn Xương thì càng làm tăng khả năng thuyết 

phục. Khiến cho năng lực thương thuyết trở nên đáng kinh ngạc. Hơn nữa, [cung Tử Tức 

của Đại Hạn] có các sao Thiên Đồng Văn Khúc tọa ở cung Quý Dậu, cũng là những tinh 

diệu có tính thuyết phục tốt. Cho nên từ tính chất các sao đến góc độ xem, cung Tử Tức 

của Mệnh gốc và của Đại Hạn đều rất cát lợi. 

 

Nếu chúng ta dùng kết cấu tổ hợp Tinh tú ở tam phương, Tứ hóa tương xung, Hóa 

xuất Hóa nhập để mà xêm thì Đại Hạn ở cung Bính Tý (44 - 53 tuổi) quả thực là không 

được lý tưởng: 

Kết cấu tổ hợp Tinh tú ở tam phương của Đại Hạn: Tiên thiên Lộc Quyền Khoa 

nhập chiếu tam phương [cung Mệnh của Đại Hạn], nhưng cũng hội nhập Thiên Không, 

Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh là tứ sát tinh. Tam phương có Lộc Quyền Khoa hội nhập 

vào trong Đại Hạn, tức là trong lòng hoặc hoàn cảnh bên ngoài có nhân tố kích phát 

thành có hùng tâm cá nhân, muốn hành động một phen, nhưng mà có sát tinh hội nhập 

vào thì quá trình phấn đấu sẽ gặp trở ngại. 
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Quan hệ của [Tứ Hóa gốc] với [Tứ Hóa của Đại Hạn]: [cung Mệnh của Đại Hạn] 

khiến sao Liêm Trinh Hóa Kỵ; [cung Tài Bạch của Đại Hạn] khiến sao Vũ Khúc Hóa Kỵ 

xung vào [cung Tài Bạch gốc]; [cung Quan Lộc của Đại Hạn] khiến Hóa Lộc ở bên ngoài 

của cung Tài Bạch, ngoài ra còn có Hóa Quyền, Hóa Khoa đều không nhập vào tam 

phương cung Mệnh gốc, Hóa Kỵ lại rơi vào cung Nô Bộc, bộ Tứ Hóa của [cung Mệnh của 

Đại Hạn] và của [cung Quan Lộc của Đại Hạn] rơi vào góc độ của mệnh cục đều không tốt. 

Cộng thêm [cung Tài Bạch gốc] bị [cung Tài Bạch của Đại Hạn] khiến Vũ Khúc Hóa Kỵ 

xung phá dễ khiến cho chẳng những không kiếm được tiền mà còn bồi thường nữa! 

 

Nhưng anh ta lại kiếm được không ít tiền qua việc xuất nhập khẩu, tại sao lại vậy? 

Đây hoàn toàn là người cộng sự (cung Tử Tức) ban cho, tổ hợp tinh tú ở trong cung Tử 

Tức thì đã nói phía trên, bây giờ xem kết cấu của Tứ Hóa như thế nào? 

 

Can cung Tử Tức gốc là Kỷ khiến Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang hóa Quyền nhập 

vào cung Phúc Đức gốc, trên trục với Tài Bạch. 

 

Can của [cung Tử Tức của Đại Hạn] là Quý khiến Phá Quân Hóa Lộc nhập vào cung 

Quan Lộc gốc, Tham Lang Hóa Kỵ nhập vào cung Tài Bạch gốc. 

 

Hơn nữa, cung Tử Tức gốc và [cung Tử Tức của Đại Hạn] có tinh diệu cát lợi tọa 

thủ, do vậy dấu hiệu người cộng tác giúp ta kiếm tiền là rất rõ ràng. 

 

Hẳn người đọc sẽ có một nghi vấn là: [cung Tử Tức của Đại Hạn] hóa Tham Lang 

thành Kỵ nhập vào [cung Tài Bạch gốc] thì không phải là chuyện bất lợi sao? Vì sao nói là 

người cộng tác kiếm tiền cho ta? Ở chỗ này, tôi muốn cùng mọi người thống nhất một 

quan điểm là ‘’Hóa Kỵ không hoàn toàn là bất lợi’’, nó cũng đại biểu cho một mặt cát lợi. 

Sự khác biệt chính là ở chỗ “Kỵ nhập”, “Kỵ xuất”. Giống như trong thí dụ này, [cung Tử 

Tức của Đại Hạn] Hóa Lộc nhập vào cung Quan Lộc gốc còn Hóa Kỵ nhập vào cung Tài 

Bạch gốc. Căn cứ theo quy tắc “Lộc theo Kỵ mà đi”, Hóa Lộc và Hóa Kỵ đều nhập vào Ngã 

cung là có ý “Thu liễm, tàng phục”. Cho nên Hóa Lộc này là cái ta nhận được, luận là cát 

lợi. Điểm này vô cùng quan trọng trong quy tắc sử dụng Tứ Hóa. Cầu thầy học nghệ cũng 

chưa chắc đã được truyền thụ cho bí quyết. 
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Người ta thường nói “Lấy cái sở trường người khác bù cho sở đoản của mình”, 

trong số mệnh chẳng nhẽ lại không phải là như thế ư? Người khác có vận hạn tốt, có thể 

gắn vận thế của họ để bổ khuyết cho vận suy của mình. Đây là thực tế không thể phủ 

nhận, nếu không làm gì có câu tục ngữ “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Nếu bạn 

đọc mà có cung Nô Bộc cát lợi thì xin chúc mừng bạn có thể “lấy cái sở trường người 

khác bù cho sở đoản của mình”. Nếu mà cung Nô Bộc không cát lợi thì sao? Không thể 

làm gì khác hơn là dựa vào chính mình thôi. 

 

Cùng một lý như vậy, lúc đi kiếm việc làm, có thể trong công ty làm quản lý, kế 

toán, nếu như có thể cùng người giỏi làm việc, người ta lên chức thì bạn cũng có cơ hội, 

hoặc là thông qua đồng nghiệp đó học nhiều thứ hữu ích. Cho nên kết bạn, lựa chọn sếp, 

tìm người hợp tác cũng cần phải thận trọng! 
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CHƯƠNG 29: SUY ĐOÁN VỀ SÓNG GIÓ CỦA HÔN NHÂN 

 

Về cơ bản chỉ cần Tam phương của cung Mệnh và cung Phu Thê không có các Sát 

Kỵ tinh hội nhập, là chủ vợ chồng hòa hợp tính tình, ăn ở thuận hòa. Nếu có quá nhiều sát 

tinh hội nhập, hoặc Kỵ tinh xung đến, đều chủ về vợ chồng vô duyên, nhiều tranh cãi, hôn 

nhân muộn. Đây chỉ là từ tính chất các sao để phán đoán thôi. Cũng không thể diễn tả 

diễn biến trạng thái động của vận trình cuộc sống. Tinh tú chỉ đại biểu hiện tượng ở 

trạng thái tĩnh, không nhất định sẽ sinh ra lành dữ. Thí dụ có người gả cho Đại ca giang 

hồ, trông thì có vẻ như là không hạnh phúc, nhưng Đại ca về nhà đối với vợ nói gì nghe 

nấy, rất dễ bảo. Người trong cuộc cũng chẳng cảm thấy không hạnh phúc, đây là trạng 

thái hiện tượng tĩnh. Phải chờ lúc sau khi các Hung Kỵ tinh bị kích động mới sinh biến 

hóa cát hung, như đánh nhau bị giết, hoặc làm việc phi pháp bị tóm vào kho thì đối với 

người trong cuộc mới phát sinh ra hiệu ứng cát hung. 

 

“Vận đồ” của Người chính là trạng thái động, sẽ tùy theo sự biến hóa của Thời 

gian, Không gian, mà thay đổi. Nhiều người lúc mới kết hôn, 2 vợ chồng ân ái ngọt ngào 

làm người khác hâm mộ. Trải qua thời gian dài vì sự nghiệp thay đổi, vấn đề dạy dỗ con 

cái, vấn đề mẹ chồng nàng dâu, người bị bệnh liệt giường, thậm chí bị người thứ ba hấp 

dẫn lầm đường lạc lối,… mới khiến cho tình cảm vợ chồng xuất hiện vết rạn vỡ, đưa đến 

ly hôn. 

 

Nguyên nhân tạo thành hôn nhân sóng gió có nhiều không kể xiết, thực tế thì 

không thể chỉ dựa vào 2 cung Mệnh và Phu Thê là có thể nhìn nhận ra huyền cơ biến 

động của hôn nhân. Nhất định phải thấy được rõ các nhân tố ở đằng sau mà có khả năng 

tạo thành khủng khoảng hôn nhân, mới có thể nắm được chính xác sự tương quan giữa 

các cung vị mà phán đoán cát hung. Vì vậy, các sách bán trên phố (như cuốn nguyệt san 

của Trương lão sư) các báo cáo phân tích về việc vợ chồng ly dị mà đã đưa vào những 

nhân tố tương quan là số liệu tham khảo rất tốt. 

 

Nếu là xem hôn nhân, đương nhiên phải xem [cung Phu Thê là cung cơ bản], còn 

những cung khác như Tài Bạch, Quan Lộc cũng sẽ tạo thành sự biến hóa của mối quan hệ 

vợ chồng đối đãi. Nếu là vấn đề mẹ chồng, thì cung Huynh Đệ chính là [cung Phụ Mẫu của 

cung Phu Thê] cũng chính là cung vị đại biểu cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ của người đã 
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kết hôn. Cho nên cũng cần đưa vào để cân nhắc chứ không phải chỉ nhìn mỗi cung Phu 

Thê mà thôi. Đây là điều cơ bản cần biết, đây cũng là điểm mà nhiều học giả nghiên cứu 

Đẩu Số còn thường sơ suất không lưu ý. 

 

Tứ hóa tinh chính là trung gian suy đoán sự biến hóa trạng thái động của vận đồ, 

lấy các Tính chất sao làm nguyên gốc, rồi lấy Hóa khí làm chứng nghiệm. Cho nên quá 

trình toán mệnh của Đẩu Số cần đêm các nhân tố như Tính chất Sao, Cung vị, Tứ hóa, Đại 

hạn, Lưu niên, Cung vị trùng điệp, để bao quát từ ngoài vào trong, rồi tổng hợp để mà cân 

nhắc, thì mới có thể nắm giữ huyền cơ của sự biến hóa số mạng. Chương này sẽ nói rõ 

mối quan hệ giữa cung vị Tứ Hóa của Mệnh, Hạn và sự biến hóa của hôn nhân. Nếu nắm 

được cách vận dụng Tứ Hóa tinh, thì mới có thể biết rõ sự biến đổi trong hôn nhân. 

 

Chúng ta đều biết, nói về một sự kiện thì cần gồm có 5 yếu tố Người, Sự việc, Thời 

gian, Nơi chốn, Sự vật thì mới được coi là hoàn chỉnh. 

 

Trong lá số, Tinh Tú, Cung Vị, Thiên Can, Địa Chi, Hóa tinh đã bao hàm 5 yếu tố 

chủ chốt. Nhưng làm thế nào để tìm ra được mối quan hệ của [Người, Sự việc, Thời gian, 

Nơi chốn, Sự vật] và “Tinh Tú, Cung Vị, Thiên Can, Địa Chi, Hóa tinh”. Không dành ra mấy 

năm khổ tâm nghiên cứu thì không cách nào hiểu được mối quan hệ giữa chúng. Đơn 

giản mà nói, các nhân tố ảnh hưởng mấu chốt ở trong sự biến hóa của chúng là ở chỗ Tứ 

Hóa. Thông qua sự Khởi phi và Lạc nhập của Tứ Hóa hình thành mối quan hệ nương tựa 

giữa 2 cung vị, sau đó lại từ trong quan hệ này mà diễn giải rõ ra sự bao hàm 5 yếu tố 

[Người, Sự việc, Thời gian, Nơi chốn, Sự vật]. 

 

Có thể nắm được mối quan hệ tương ứng về đường bay của Tứ Hóa ở trong lá số 

thì mới có thể sử dụng Tử Vi Đẩu Số suy đoán sự biến hóa của Mệnh và Vận. 

 

Căn cứ vào thống kê trong những nhân tố ảnh hưởng hôn nhân, những người 

chiếm tỷ lệ khá lớn có: Vấn đề về mẹ chồng, Đại gia đình sống chung với nhau, Sự nghiệp 

lên xuống, Giáo dục con cái, Bạn bè hỗn tạp, Ngoại tình, Quanh năm đau ốm, thói hư tật 

xấu (như đánh bạc, bạo lực, say rượu). Những yếu tố này đều không phải là chỉ riêng 

mình cung Phu Thê có thể bao quát hết. Cho nên phải thông qua các cung vị đối ứng với 
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cung Phu Thê để tạo thành mối quan hệ kết hợp nào đó thì mới có thể biết được loại 

nhân tố nào ảnh hưởng tới hôn nhân. 

 

Đầu tiên sẽ giải thích các tác dụng của Tứ Hóa tinh, trước hết là theo các ý nghĩa 

cơ bản sơ khởi của các sao Tứ Hóa. Rốt cuộc thì Tứ Hóa tinh ở trong cuộc sống hôn nhân 

cần phải giải thích như thế nào?  

 

Có thể đơn giản mà nói như sau: 

Hóa Lộc: đại biểu cho có tình ý với nhau, có duyên phận sâu đậm với nhau, tình 

nghĩa tươi tốt tràn trề. 

Hóa Quyền: đại biểu cho việc có thành tựu, có tài cán, nhưng ngang ngược, ưa 

quản chế, tranh chấp, thăng tiến. 

Hóa Khoa: đại biểu cho quý nhân, sự nhã nhặn lịch sự, sự ung dung thong thả, sự 

thanh tú xinh đẹp. 

Hóa Kỵ: đại biểu cho những sự lo lắng, tranh chấp, vô duyên bạc phận, mắc nợ, 

muộn cưới, chôn giấu. 

 

Trong đó Hóa Kỵ cũng không hoàn toàn chỉ có xui xẻo, Hóa Lộc cũng không hoàn 

toàn chỉ có tốt đẹp. Định nghĩa cát hung của chúng không thể bằng dăm ba lời giải thích 

đã rõ ràng, cần phải cùng với cung vị kết hợp mới đưa ra được sự lành dữ của chúng. 

 

Thiên Can là chỉ Thiên can Tứ Hóa, gồm có Thiên can năm sinh, Thiên can 12 

cung, Thiên can cung Đại hạn, Thiên can cung Lưu Niên,… những thứ Thiên can này sẽ 

phi xuất Tứ Hóa phân bố ở trên lá số. Căn cứ mối quan hệ của cung vị nơi Khởi phi và nơi 

Lạc nhập mà có khác biệt giữa [Hoá xuất] và [Hóa Nhập]. [Hóa Nhập] ý nghĩa là đến, là 

lấy được, đoạt được. [Hóa Xuất] ý nghĩa là không cam lòng, mất đi mà trong lòng không 

muốn. [Tự Hóa] ý nghĩa là không biết nắm cơ hội, uổng công vô ích. 

 

Cái gì gọi là [Hóa Nhập], [Hóa Xuất], [Tự Hóa]? Từ đây trở đi sẽ đêm những danh 

từ này mà định nghĩa một chút. Trước tiên là nói về định nghĩa của [Nhập]. 

 

Thí dụ như mệnh bàn A bên dưới, cung Mệnh can Tân khiến cho Cự Môn hóa “Lộc 

nhập” cung Phu Thê. Đối với cung Mệnh của ta mà nói chính là Hóa Lộc “Lộc xuất” cấp 
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cho vợ chồng, tức là ta sẽ nỗ lực yêu thương quan tâm đến vợ chồng của mình. Còn đối 

với cung Phu Thê mà nói, chính là từ cung Mệnh ta Hóa Lộc cấp cho họ, là trạng thái của 

“Lộc Nhập”, cũng tức là người vợ chồng có thể nhận được sự quan tâm yêu mến của ta. 

Bởi vì từ cung Mệnh khởi phi, đại biểu Hóa của ta cấp cho người phối ngẫu. 

 

   
 
 
 
 

Quan Lộc 

 

  
 

Mệnh bàn A:  
 
 

 
Cung Mệnh can Tân khiến Cự Môn ở 
cung Phu Thê Hóa Lộc, được gọi là: 
Mệnh cung Hóa Lộc nhập Phu Thê. 
 

Hóa Lộc nhập 

 

Tân 
 
 
 
 

Mệnh 

 

 Tân 
THIÊN ĐỒNG 

CỰ MÔN 
 

Văn Xương 
Phu Thê 

  
 
 
 
 

Tài Bạch 

Cung Phu Thê can Tân khiến sao Văn Xương Hóa Kỵ, gọi là: Tự Hóa Kỵ. 

 

 Nhưng người phối ngẫu có nhận được hay không? Khi nhận được sự quan tâm 

yêu mến của ta thì có chấp thuận hay không? Thì cần xem tình huống phân bố Tứ Hóa 

của cung Phu Thê. Có sự Tự Hóa hay không? Như đồ hình trên, cung Phu Thê tại Sửu có 

Thiên Can là Tân khiến cho Văn Xương Hóa Kỵ ở cung Phu Thê (loại tình huống này được 

gọi là Văn Xương tự Hóa Kỵ). Tự Hóa Kỵ mang ý nghĩa là “Trôi đi, mất đi”, và cũng mang 

ý nghĩa mối quan hệ vợ chồng có trạng thái “Phát tán”, chứng tỏ người phối ngẫu không 

không hề tiếp nhận tình cảm, đối với những sự quan tâm yêu thương của ta đều hờ hững 

thờ ơ. Dĩ nhiên là muốn giải thích chính xác thêm ra là loại hình thái nào thì cần phải từ 

từ tổ hợp tinh tú để mà phân tích. Ở ví dụ này, cung Phu Thê có các sao [Thiên Đồng, Cự 

Môn, Văn Xương]. Thiên Đồng là nhẫn nhịn điều hòa, Cự Môn là ám tinh chủ miệng lưỡi, 

Văn Xương chủ văn thư học thức, do đó mà tổ hợp 3 sao này hợp lại có ý nghĩa “Sự hiểu 

lầm, miệng lưỡi thị phi”, có thể giải thích là vì giao tiếp không tốt hoặc không biết cách 
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bày tỏ nê khiến cho thiện ý quan tâm đối phương bị hiểu lầm mà khiến cho mối quan hệ 

giữa hai người phủ lên một màn sương mù. 

 

Lại như cung Mệnh ta Hóa Lộc nhập cung Phu Thê, rồi cung Phu Thê lại Hóa Lộc 

nhập cung Mệnh ta, loại này là hiện tượng “Lộc lai Lộc khứ” (Lộc đến Lộc đi) chứng tỏ ý 

tứ là quan tâm chăm sóc qua lại lẫn nhau. Hóa Quyền vốn có ý nghĩa tôn trọng nhau và 

tương kính như tân. Hóa Khoa thì là yêu ở trong lòng mà khó mở miệng nói ra. Sau đó lại 

phối hợp với các tinh tú trong cung có thiện tính hay ác tính, thì biết được ngay hôn nhân 

là tốt hay xấu. 

 

Thứ nhất, chúng ta bắt đầu nói từ Tứ Hóa năm sinh nhập vào cung Phu Thê: 

Hóa Lộc: Rất có duyên với người khác giới, tình duyên cả hai phía đều sâu đậm 

quyến luyến lẫn nhau, cho nên cưới khá sớm nhưng không nhất định là dạng tảo hôn. 

Hóa Quyền: Đối phương là người có tài cán, trên sự nghiệp là người cầm quyền 

hoặc tự sáng lập sự nghiệp, hoặc quen biết lúc mà đối phương đã có danh vọng tương đối 

khá trong xã hội hoặc đã có nền tảng sự nghiệp. 

Hóa Khoa: Tướng mạo và dáng vóc của người phối ngẫu cân xứng đều đặn, hào 

hoa phong nhã, làm việc khoan thai, rơi vào nguy nan thì gặp lực lượng hóa dữ thành 

lành, thuộc về nhóm người trí thức (Xương Khúc hóa Khoa thì càng thêm chính xác). 

Hóa Kỵ: Quan tâm quá mức hoặc không quan tâm đến người phối ngẫu, dẫn đến 

việc ở chung không hợp, lại cũng chủ thiếu nợ, cho nên sẽ vì đối phương mà phải bỏ ra 

nhiều công sức, hoặc như đối phương mang bệnh kinh niên hoặc sự nghiệp trường kỳ 

bất thuận, cho nên phải một mình gánh trách nhiệm gia đình về lâu về dài, chính vì thế 

nên kết hôn muộn. 

 

Trên đây là những giải thích về Tứ Hóa theo Thiên can năm sinh nhập vào cung 

Phu Thê. Chúng lại có thể cùng với Tứ Hóa theo Can cung Mệnh và Can cung Phu Thê 

tương tác với nhau mà phát sinh ra những tác động khác nhau. Tới lúc ấy, thì lại cần phải 

giải thích khác đi về hiện tượng sau khi có tác dụng tương hỗ. 
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Quan Lộc 

 

  
 

Mệnh bàn B: ví dụ sinh năm Giáp 
 
 

 
Cung Mệnh khiến Thái Âm Hóa Lộc 
nhập cung Phu Thê: ta mê say người 
phối ngẫu. 
 

Hóa Lộc nhập 

 

Đinh 
 
 
 
 

Mệnh 

 

 THÁI DƯƠNG 
THÁI ÂM 

 
Hóa Kỵ năm sinh 

tọa thủ 
Phu Thê 

  
 
 
 
 

Tài Bạch 

 

 Như ở lá số B thì Thiên can năm sinh Hóa Kỵ nhập phu thê, chứng tỏ là sẽ quan 

tâm đến người phối ngẫu hoặc sẽ vì đối phương mà bỏ ra tâm huyết, nhưng mà việc thị 

phi cãi vã là không tránh khỏi. Hiện tại Can cung Mệnh Hóa Lộc nhập cung Phu Thê 

chứng tỏ ta rất yêu thương người phối ngẫu. Chẳng qua là cùng với Hóa Kỵ năm sinh 

đụng độ lẫn nhau, biến thành Song Kỵ. Tượng của thí dụ này chính là Thái Âm Hóa Lộc và 

Thái Dương Hóa Kỵ tác động lẫn nhau. Không phải cùng là từ 1 sao thì sẽ không sinh ra 

hiệu lực song Kỵ. Hai lực lượng Hóa Lộc và Hóa kỵ cùng tồn tại sẽ trở thành chuyện tình 

cảm không ổn định. Bởi vì Hóa Kỵ năm sinh còn có ý nghĩa là thiếu hụt, trong khi cung 

Phu Thê là [sao Thái Dương Hóa Kỵ đồng cung với Thái Âm], nếu là nữ mệnh thì do sao 

Thái Dương Hóa Kỵ biểu thị ý nghĩa có sự khiếm khuyết về chồng. Không phải là mang ý 

nghĩa rằng người chồng có điều kiện hơi kém, mà là mang ý nghĩa sẽ kết hôn trễ hoặc 

không kết hôn. Nếu như là nam mệnh, khí thế của người vợ sẽ hơn hẳn, người chồng 

thường phải nịnh nọt ý kiến của vợ, tính chiếm hữu của người vợ rất mạnh mẽ, khiến 

cho cư xử vợ chồng mất cân bằng, vì vậy ăn ở với nhau không hòa thuận, sinh ra tranh 

chấp hoặc oán giận lẫn nhau. 

 

Nếu Thiên can cung Mệnh hóa Quyền nhập cung Phu Thê mà cùng với Hóa Kỵ 

năm sinh tương tác lẫn nhau, do là ta hóa Quyền cấp cho phối ngẫu, ta mà to tiếng thì 
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phối ngẫu sẽ còn to tiếng hơn. Có thể dẫn ra thí dụ cho rõ là, đối phương bất chấp lý lẽ 

còn mình thì cũng kiên trì ý kiến bản thân, không có ai chịu nhường ai.  

Nếu là Hóa Khoa thì nói như thế nào? Chính là sẽ biết ngồi xuống để nói rõ phải 

trái, cho nên cung Phu Thê mừng nhất là có Khoa tinh tọa thủ. 

  

Luận về các sao Tứ Hóa, quan trọng hàng đầu là sao Hóa Kỵ, cường độ lực của Hóa 

Kỵ thì lấy Xung là hung nhất, còn hung lực của Tọa thì kém hơn. Cho nên khi gặp tình 

huống Hóa Kỵ xung, thì hai vợ chồng đều cần phải hết sức cẩn thận để điều chỉnh ứng xử 

cho phù hợp. Phàm là các cung lục thân Hóa Kỵ đến Xung, tức là chủ về sự vô duyên giữa 

ta với cái cung lục thân của ta mà bị Hóa Kỵ đến xung. Cái được gọi là “lục thân”, tức là 

chỉ 6 cung gồm Mệnh cung, Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Phụ Mẫu, Nô Bộc. 

 

Tỷ như trong mệnh bàn C* thì Thiên can cung Phu Thê Hóa Kỵ nhập cung Thiên 

Di của ta. Đối với cung Mệnh của ta mà nói, chính là tạo thành góc độ “Xung” của tình thế 

mà cung Phu Thê Hóa Kỵ đến “xung” cung Mệnh của ta (“xung” lại chính là ý nghĩa của 

“Hóa xuất”) tức là có ý rằng “Thoát ly; Chia rẽ”. Có thể giải thích thêo ý nghĩa rộng ra là 

vợ chồng vô duyên. Lấy cung Mệnh gốc mà nói, thì chính là vợ chồng gần nhau ít mà xa 

cách thì nhiều, hoặc là ám chỉ không cách nào giữ được yên ấm ở trong nhà. 

 

   
 
 
 
 

Quan Lộc 

 

  
* Mệnh bàn C1:  

QNB chú: do Mệnh bàn C không khớp 
lời văn diễn giải, nên QNB dùng tạm 

Mệnh bàn C1 để độc giả dễ hình dung.  
 
 
 
Cung Phu Thê có can Ất khiến Thái 
Âm Hóa Kỵ nhập cung Thiên Di và 
xung tới đối cung là Mệnh, được gọi 
là: Phu Thê cung Hóa Kỵ xung Mệnh. 
 

THÁI ÂM 
 
 
 
 

Thiên Di 
Ất 
 

bị Phu Thê hóa 
Thái Âm thành 

Kỵ xung đến  
 

Mệnh 

 

 Ất 
 
 
 

 
Phu Thê 

  
 
 
 
 

Tài Bạch 
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  THÁI DƯƠNG 
THÁI ÂM 

 
 
 

Quan Lộc 

 

  
Mệnh bàn C:  

 
 
Cung Mệnh can Ất khiến Thái Âm Hóa 
Kỵ nhập cung Quan Lộc và xung tới 
đối cung là cung Phu Thê, được gọi là: 
Mệnh cung Hóa Kỵ xung Phu Thê. 
 

 

 

Ất 
 
 
 
 

Mệnh 

 

 Ất 
 

bị cung Mệnh hóa 
Thái Âm thành 

Kỵ xung đến  
 

Phu Thê 

  
 
 
 
 
 

Tài Bạch 

 

Nếu như, cung Mệnh Hóa Kỵ nhập vào cung Quan Lộc (còn gọi là cung Sự Nghiệp) 

xung cung Phu Thê. Đối với cung Mệnh ta mà nói, Hóa Kỵ nhập cung Quan Lộc chính là ta 

quan tâm sự nghiệp, còn đối với cung Phu Thê mà nói, do ta hết lòng vì sự nghiệp mà 

lạnh nhạt với đối phương. Cho nên kiểu vô duyên này cũng không phải là mang ý nghĩa 

sinh ly tử biệt, mà mang ý nghĩa gần nhau ít và xa cách nhiều, đối phương phần lớn là 

thích ứng với loại sinh hoạt kiểu đó. Nhưng nếu là cung Phu Thê của Đại Hạn, của Lưu 

Niên đều hình thành cục thế “xung” dạng này thì cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì vợ chồng 

nhất định sẽ sinh ra trạng thái “Chia lìa”. 

  

Nếu như Khoa tinh và Kỵ tinh đồng cung, thì hung lực của Kỵ tinh sẽ bị Khoa tinh 

hóa giải. Cho nên có cái thuyết pháp “Khoa Kỵ không Kỵ”, do đó cung Phu Thê có Kỵ tinh 

tọa thủ thì rất mừng có Khoa tinh đến để giải cứu vì có thể vượt qua cửa ải khó. Nếu như 

cung Phu Thê có Khoa tinh tọa thủ, và có Kỵ tinh xung đến thì Khoa tinh của cung Phu 

Thê đó cũng có năng lực hóa giải Kỵ xung, nhưng thời gian hiệu lực một khi đã qua đi thì 

cát lực của Khoa tinh sẽ tiêu mất. Nếu như có thể nắm được phạm vi hàm chứa hiệu lực 

tốt đẹp của Khoa tinh để mà điều hòa thích hợp cuộc sống vợ chồng, thì cũng có thể cứu 
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vãn nguy cơ hôn nhân. Tương tự, Hóa Khoa và Hóa Kỵ là không phải do cùng 1 sao hóa 

thành, thì ý nghĩa phiền toái dây dưa, là chẳng có cách nào hóa giải hung tính của Hóa Kỵ. 

 

Rốt cuộc sao Hóa Khoa có thời gian hiệu dụng là bao lâu? Trước hết cần phải biết 

sao Hóa Khoa đó là từ Mệnh gốc, Đại Hạn hay Lưu Niên hóa thành. Nếu là từ Can năm 

sinh hóa thành thì thì hữu hiệu cả một đời, nếu từ Can cung Mệnh gốc hóa thành thì có 

thời gian hữu hiệu là 1 năm, nếu được hóa thành từ Đại Hạn thì thời gian hiệu lực là 1 

tháng. (QNB chú: Đoạn này dịch nguyên văn, độc giả cần lưu ý). 

 

Sau khi Khoa tinh hết hiệu lực giải cứu mà vẫn chưa thoát ra khỏi phạm vi ảnh 

hưởng của Kỵ xung, thì uy lực của “Kỵ xung” vẫn có cơ hội tái xuất hiện, cái cơ hội của 

dấu hiệu này có 2 loại khả năng: 

1. Khi có nhiều sát tinh tọa thủ ở trong cung Lưu Niên. 

2. Kỵ tinh xung hoặc tọa ở Lưu Niên. 

 

Trên đây đều là các khả năng phát sinh biến động hôn nhân. Những giải thích 

trước đây, thích hợp với việc suy đoán Đại Hạn và Lưu Niên, nhưng mà lại còn có 1 loại 

tình huống cũng rất nghiêm trọng, tham khảo lá số D bên dưới: 
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Đinh 
THIÊN CƠ 

 
[cung Mệnh của 

Đại Hạn] 
 

Phu Thê 

  
 
 
 
 

Mệnh 

 

  
Mệnh bàn D:  

Đồng loại tương xung 
 

 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] can Ất 
khiến Thái Âm Hóa Kỵ nhập cung 
Quan Lộc gốc và xung tới đối cung là 
cung Phu Thê gốc, cũng hính là [cung 
Mệnh của Đại Hạn]. 
 

 

 

Ất 
 

[cung Phu Thê 
của Đại Hạn]  

 
Tài Bạch 

 

 Ất 
THIÊN ĐỒNG 

CỰ MÔN 
 
 

Thiên Di 

 Quý 
THÁI ÂM 

 
 
 

Quan Lộc 

 

*[Cung Phu Thê của Đại Hạn] can Ất khiến Thái Âm Hóa Kỵ ở cung Quan Lộc gốc, xung tới cung Phu Thê 

gốc, gọi là « đồng loại tương xung ». 

* Chú ý, cung Phu Thê gốc bị xung tới sẽ dẫn động tính chất các sao tích tụ gây ra họa, cho nên gọi là xung 

động, bởi vì bị xung đến nên sinh ra biến động, nhưng không nhất định là mang ý nghĩa phá hoại. 

* Cái này là mấu chốt khác biệt khi giải thích về « Hóa Khí » và « Tại Số ». 

 

Đại Hạn đã bước vào cung Phu Thê gốc ở Tỵ, còn [cung Phu Thê của Đại Hạn] 

chạy đến chỗ cung Tài Bạch gốc ở Mão. Thêm nữa, Thiên can [cung Phu Thê của Đại Hạn] 

là Ất khiến Thái Âm Hóa Kỵ nhập [cung Quan Lộc gốc] xung [cung Phu Thê gốc] ở Tỵ 

cũng chính là [cung Mệnh của Đại Hạn], đây chính là một loại tình huống cực kỳ hung ác. 

 

Trong môn Đẩu Số toán mệnh học, tối kỵ là “đồng loại tương xung”, một khi có 

loại tình huống này xuất hiện sẽ không tránh khỏi xảy ra chuyện nuối tiếc. Thí dụ như: 

Người làm kinh doanh, có xuất hiện tình huống mà [cung Quan Lộc của Đại Hạn] xung 

[cung Quan Lộc gốc] thì phần lớn là sập tiệm, đóng cửa. Có thể liên tưởng, việc xuất hiện 

tính huống [cung Phu Thê của Đại Hạn] xung [cung Phu Thê gốc] thì quan hệ hôn nhân có 

khả năng là tan vỡ, nếu có Khoa tinh cứu giải thì có thể bảo toàn, nhưng sự kiện không 

vui vẫn sẽ sảy đến. Quan hệ vợ chồng thì giữ được nhưng so với trước kia thì liệu có 
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được “thật lòng đối đãi” hay không? Rất khó nói. Cho nên Khoa tinh lại có ý nghĩa trì 

hoãn, khi đi qua một cái Đại Hạn khác, nếu vận hạn xấu thì cũng có thể chia lìa. 

  

Những sự kiện không vui đã nói ở trên bao gồm: Ngoại tình, đồng tính luyến ái, 

bệnh tật, tai nạn xe cộ, mất tiền, thất nghiệp, mất tích, tử vong.  Dựa theo tính chất sao ở 

chỗ bị xung và đặc tính của cung vị sở tại để mà biết nặng hay nhẹ, nếu có thể dự báo mà 

biết trước để phòng tránh thì có thể giảm bớt sự nghiêm trọng.  

 

Xem tới đây, cũng không cần phải lấy lá số của mình bày ra xem rồi kinh hoàng lo 

sợ khi mà thấy tình huống “đồng loại tương xung” như kể trên. Bởi vì suy xét những biến 

động của hôn nhân là phải tìm ra các yếu tố tăng giảm lên xuống trong mối quan hệ đối 

đãi của 2 phía vợ chồng. Nếu mà các cung vị tương quan trên lá số của cả 2 vợ chồng đều 

có tình trạng như vậy thì mới nghiêm trọng. Nếu mà chỉ có một người xuất hiện tình 

trạng ấy thì có thể hình thái xuất hiện sẽ nhẹ nhàng hơn như là: phá tài, thất nghiệp, đấu 

khẩu, gần ít mà xa thì nhiều. Cho nên, trong khi luận đoán cát hung của hôn nhân thì cần 

phải đêm lá số của cả hai người mới có thể kết luận chính xác được. 

 

Có rất nhiều yếu tố tạo thành hiện tượng cùng Lá Số Tử Vi nhưng không hề giống 

nhau về kết quả sự kiện. Làm thế nào để vượt qua cái thử thách này thì mới là phương 

hướng nỗ lực của người học Mệnh Lý. Chứng tỏ là cái bàn tay vô hình điều khiển vận 

hành trong bóng tối kia, cũng đã để lại cho con người khá nhiều sự chọn lựa mà có thể tự 

mình chọn lấy, linh động mà phát huy, “Thiện” và “Ác” của số phận là hoàn toàn do mình 

tự lựa chọn. 

 

Nhất định phải lý giải sự hình thành những yếu tố gây trắc trở cho hôn nhân, lại 

từ trên mệnh bàn tìm ra xem ở trong cung vị nào hàm chứa những yếu tố ấy. Sau đó 

dùng Tứ Hóa của Can cung để xem xem là có xung tới Mệnh gốc hoặc Phu Thê gốc hay 

không, nếu có thì nhân tố được đại biểu bởi cái cung vị ấy, chính là nguyên nhân ảnh 

hưởng đến hôn nhân. Sau đó lại suy xét tính chất các sao để hiển lộ ra “hình ảnh sự việc”, 

như vậy là có thể tìm ra được “Nguyên nhân” và “Sự kiện”. 

  

Bây giờ xin mời xem ví dụ đoán mệnh với Mệnh bàn E: 
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Tân 
VŨ KHÚC 

PHÁ QUÂN 
Văn Xương 
Quyền 

 
Nô Bộc 

Nhâm 
THÁI DƯƠNG 

 
Hỏa Tinh 
Thiên Không 
Lộc 

Thiên Di 

Quý 
THIÊN PHỦ 

 
Tả Phụ 
Hữu Bật 
Đà La 

Tật Ách 

Giáp 
THÁI ÂM 
THIÊN CƠ 

Lộc Tồn 
Linh Tinh 
Khoa 

Tài Bạch 
Canh 
THIÊN ĐỒNG 

 
Thiên Diêu 
Địa Kiếp 
Kỵ 

Quan Lộc 

 
Mệnh bàn E:  

Nam, Canh Dần, tháng 4, giờ Tị 
HỎA 6 CỤC 

 
Cung Quan Lộc gốc có Kỵ năm sinh 
tọa thủ, lại mang can Canh khiến 
Thiên Đồng tự Hóa Kỵ, thành ra có 2 
Kỵ xung về cung Phu Thê gốc.  
 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] Hóa Kỵ 
xung [cung Mệnh của Đại Hạn]. 
 

Ất 
TỬ VI 

THAM LANG 
 
Văn Khúc 
Kình Dương 

Tử Tức 
Kỷ 

 
 
 
  

Điền Trạch 

Bính 
CỰ MÔN 

[Lưu Niên 33t 
suýt ly hôn] 
 

Phu Thê 
Mậu Dần    26-35 

 
 

[cung Mệnh của 
Đại Hạn] 

 
Phúc Đức 

Kỷ 
THẤT SÁT 

LIÊM TRINH 
 
 
 

Phụ Mẫu 

Mậu 
THIÊN LƯƠNG 

Thiên Hình 
[cung Phu Thê 
của Đại Hạn] 

 
Mệnh 

Đinh 
THIÊN TƯỚNG 

 
[Lưu Niên 34t 

liền ly hôn] 
 

Huynh Đệ 

  

1. Cung Quan Lộc gốc có Hóa Kỵ năm sinh tọa thủ, lại Tự Hóa Kỵ, hình thành Song Kỵ xung tới Phu Thê gốc. 

2. Cung Phu Thê gốc (Cự Môn) bị Quan Lộc gốc Tự Hóa Kỵ xung tới thì mang ý nghĩa bị biến động. 

3. [Cung Phu Thê của Đại Hạn] Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn], khiến cho trở thành cả cung Phu 

Thê gốc lẫn cung Phu Thê của hạn đều có xung động, cho nên nhất định sẽ có biến động. 

4. Khi Lưu Niên 33t đi vào cung Phu Thê gốc (ở Tuất) bị 2 Kỵ của cung Quan Lộc gốc xung tới. Trong khi 

[cung Phu Thê của Lưu Niên] khiến Thái Dương Hóa Kỵ xung [cung Phu Thê của Đại Hạn], năm Tuất này 

suýt ly hôn, nhưng do [cung Phu Thê của Lưu Niên] có Hóa Khoa tọa thủ nên trì hoãn được 1 năm.  
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Trình tự các bước luận mệnh: 

Đầu tiên cần xem tổ hợp sao tọa thủ ở trong các cung vị tương quan của cung 

Mệnh gốc và trạng thái phân bố của Tứ Hóa theo Can cung bay đến để mà định ra cách 

cục Tiên thiên. 

1. Tính chất sao ở cung Mệnh:  

Cung Mệnh gốc có các sao Thiên Lương Thiên Hình tọa thủ cho nên vốn đã có xu 

hướng nghiêng cô độc, trong phú văn của tiên hiền có nói “Thiên Cơ Thiên Lương hội 

Thiên Hình, tảo hữu hình nhi vãn kiến cô” (nghĩa là: Cơ Lương hội hợp Thiên Hình, trẻ thì 

hình khắc già thì cô đơn). Hơn nữa, tam phương hội nhập các sát tinh Kiếp, Không, Hỏa, 

Linh càng làm tăng khuynh hướng cô độc, tạo thành nguyên nhân cô độc rất nhiều nhưng 

toàn là đều thuộc về những hiện tượng như Vợ con ly tán, Anh em vô tình, Bạn bè vô 

nghĩa. 

 

Cung Phu Thê có Cự Môn tọa, chủ về vợ con thuở thiếu thời lắm tai nhiều nạn, tới 

lúc trưởng thành thì vừa cần cù vừa giỏi giang, chủ nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong nhà 
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khiến cho đương số rảnh rỗi. Nhưng mà cũng vì bản thân rảnh rỗi mà đi tương trợ bạn 

bè và lạnh nhạt với vợ cho nên mới sinh ra tranh cãi. Do rất phù hợp với những công việc 

chủ về mồm miệng như Giáo dục, Công tác chuyên môn, nên đem tính chất mồm miệng 

thị phi của sao Cự Môn để phát huy trong sự nghiệp, thì có thể giảm bớt chuyện vợ chồng 

tranh cãi. Nhưng tam phương hội nhập có các sát tinh Thiên Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh 

cho nên ăn ở với nhau rất không hòa thuận. 

 

Sau đó là xem những ảnh hưởng của Tứ Hóa. 

2. Tứ Hóa của Lá số gốc: 

Hóa Kỵ năm sinh rơi vào cung Quan Lộc, mà cung Quan Lộc là đối cung của cung 

Phu Thê, lúc này hung tính của Hóa Kỵ năm sinh sẽ ảnh hưởng đến cung Phu Thê, được 

gọi là “xung Phu Thê”. Như vậy, Kỵ tinh ở Quan Lộc có ý nghĩa gì đây? Nó đại biểu cho 

người này rất coi trọng sự nghiệp, đêm tâm tư đặt vào công việc mà xao lãng gia đình. 

Tuy rằng như vậy, nhưng mà về mặt gặt hái được thành quả trong sự nghiệp cũng không 

phải là rất lý tưởng, khiến cho một nửa kia sẽ càng tăng thêm sầu oán. 

 

Cung Mệnh can Mậu khiến Thái Âm hóa Quyền và Thiên Cơ Hóa Kỵ xung Phúc 

Đức. Mà cung Phúc Đức lại là [cung Quan Lộc của cung Phu Thê] - lấy cung Phu Thê làm 

cung Mệnh thì cung Phúc Đức chính là cung vị [Quan Lộc của cung Phu Thê] (lập Thái 

Cực). Mà cung Quan Lộc vốn đại biểu cho hành vi, bị Hóa Quyền và Hóa Kỵ xung tới, 

trước đây đã nói qua về Quyền Kỵ đồng cung có ý nghĩa xung khắc không hợp, nay cung 

Mệnh hóa Quyền Kỵ tới xung đến Phúc Đức của ta, thì đương nhiên mối quan hệ đối đãi 

của vợ chồng sẽ nhất định không tốt. 

 

Cung Phu Thê can Bính khiến Thiên Đồng Hóa Lộc tại cung Quan Lộc, vừa vặn gặp 

Kỵ tinh của năm sinh, cho nên tạo thành song Kỵ xung ngược về cung Phu Thê, hôn nhân 

trắc trở là khó tránh khỏi. 

 

3. Tứ Hóa của Lá số Đại Hạn: 

Đại Hạn (26-35 tuổi) trên cung Mậu Dần, là can Mậu của cung Mệnh gốc hóa 

Thiên Cơ thành Kỵ xung tới [cung Mệnh của Đại Hạn], cho nên hạn này sẽ có bạo phát 

trong vấn đề đối đãi vợ chồng. Lại nói về [cung Phu Thê của Đại Hạn] ở cung Mậu Tý, 

cũng làm Thái Âm hóa Quyền và Thiên Cơ Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn]. Cho 
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nên có thể xác định chắc chắn Đại Hạn này sẽ xảy ra chuyện. Lại thấy [cung Phu Thê của 

Đại Hạn] trùng điệp với cung Mệnh gốc, tính chất sao biểu hiện là cô độc, đêm hai điều 

này đối chiếu nhau đã hiện rõ dấu hiệu vậy. 

 

4. Lưu Niên: 

Bây giờ muốn tìm ra năm nào sẽ phát sinh sóng gió? Vốn [cung Thiên Di của Đại 

Hạn] chính là cung Tài Bạch gốc, có Khoa tinh của năm sinh, cho nên lực lượng của Kỵ 

tinh phải ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của Khoa tinh thì mới sẽ phát huy tác động. Như 

đương số trong khoảng 26-32 tuổi thì không ứng vấn đề. Nhưng khi 33 tuổi thì [cung 

Mệnh của Lưu Niên] ở tại cung Bính Tuất, cung [Phu Thê của Lưu Niên] ở cung Giáp 

Thân. Can Giáp khiến Thái Dương Hóa Kỵ xung tới [cung Phu Thê của Đại Hạn], khớp với 

điều kiện “đồng loại tương xung”. Nhưng [cung Phu Thê của Lưu Niên] vẫn có Hóa Khoa 

của năm sinh bảo vệ, cho nên năm này sẽ trì hoãn lại. Chờ tới năm 34 tuổi, [cung Phu Thê 

của Lưu Niên] ở cung Ất Dậu, lực lượng của Hóa Khoa năm sinh đã không có hiệu lực bảo 

vệ cung Phu Thê, mà lại có can Ất khiến cho Thái Âm Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại 

Hạn]. Cho nên rốt cuộc năm 34 tuổi ấy chia tay, mặc dù Tử Vi tự Hóa Khoa, nhưng Lưu  

Nguyệt vừa đi qua, thì Khoa tinh hết hiệu lực bảo vệ. Dĩ nhiên, Tự hóa Khoa chính là 

mang ý nghĩa phát tán tản ra, nên lực lượng Hóa Khoa này là yếu. 

 

Đương số này chính là vì chuyện đứa con trai độc nhất qua đời mà chia tay, quý vị 

độc giả có thể nhìn cung Tử Tức của người này, cung Tử Tức gốc ở cung Ất Dậu, can Ất 

khiến Thái Âm Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn], còn [cung Tử Tức của Đại Hạn] ở 

cung Đinh Hợi, can Đinh khiến Cự Môn Hóa Kỵ nhập cung Phu Thê gốc, đến lúc Lưu Niên 

tiến vào cung Tuất gặp phải Kỵ tinh được hóa đến từ [cung Tử Tức của Đại Hạn]. Trong 

khi [cung Phu Thê của Lưu Niên] ở cung Thân lại cũng có Hóa Kỵ tới từ cung Tử Tức gốc. 

Vì vậy, đương nhiên là do có chuyện liên quan đến con cái mà khiến cho tình cảm vợ 

chồng chuyển biến xấu đi mà dẫn tới ly hôn. 

  

Phải tìm ra một năm Lưu Niên nào đó sẽ xảy ra chuyện chính là trình tự suy luận 

rất quan trọng. Tin rằng có rất nhiều bạn đọc đã từng thử thông qua lá số để suy đoán 

xêm tương lai sẽ phát sinh sự kiện gì, nhưng lại chưa nắm được chính xác thời gian phát 

sinh. Đoạn tường thuật trên mọi người có thể dùng làm nguyên tắc trọng yếu của sự suy 

đoán thời gian ứng nghiệm. Còn các quy tắc khác để suy đoán thời gian ứng nghiệm thì 
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người viết nếu có thời gian sẽ đêm bộ sưu tập các ví dụ thực tế chỉnh lý lại và đưa ra. 

Dùng phương thức nghiên cứu ví dụ thực tế càng có thể nắm được mạch lạc sự biến hóa 

trên lá số, làm thêo như vậy sẽ đưa đến càng nhiều ý tưởng và phát hiện thú vị. 

 

Trên một lá số chỉ có các ký hiệu của 28 Tinh tú, 12 Cung vị, Thiên can, Địa chi mà 

thôi. Muốn từ bên trong 1 mối quan hệ vô Nhân vô Quả ấy để mà suy đoán ra những 

quan hệ hữu Nhân hữu Quả của sự kiện thì đâu có phải là chuyện dễ dàng. Từ ví dụ này 

có thể thấy, cung Phu Thê gốc dù xấu thì vẫn có thể có cơ hội kết hôn, chỉ cần tới lúc gia 

nhập từng tầng lớp Tứ Hóa gốc, Đại Hạn, Lưu Niên thôi thúc biến hóa khiến sẽ sinh ra 

hiệu ứng. Cho nên sự thay đổi động thái của đời sống hôn nhân chính là từ Tứ Hóa hiển 

lộ những đặc trưng của chúng.  

 

Ví dụ F: Lại từ mệnh bàn F để nói rõ nguyên tắc suy đoán của Tứ Hóa cung Phu 

Thê gốc, cung Phu Thê của Đại Hạn: 
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Quý 
LIÊM TRINH 
THAM LANG 

Văn Khúc 
Khoa 

 
Nô Bộc 

Giáp 
CỰ MÔN 

 
Lộc 
 
 

Thiên Di 

Ất 
THIÊN TƯỚNG 

 
 
 
 

Tật Ách 

Bính 
THIÊN ĐỒNG 
THIÊN LƯƠNG 
Đà La 
Thiên Hình 

 
Tài Bạch 

Nhâm 
THÁI ÂM 

 
Hỏa Tinh 
 
 

Quan Lộc 

 
Mệnh bàn F:  

Nữ, Tân Sửu, tháng 12, giờ Sửu 
THỔ 5 CỤC 

 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] khiến 
Thái Dương Hóa Lộc, đồng thời khiến 
Thiên Đồng Hóa Kỵ. 
 
Trong khi đó, can Mậu của cung Phu 
Thê gốc cũng khiến Thiên Cơ Hóa Kỵ 
nhập [cung Phu Thê của Đại Hạn]. 

Đinh 
VŨ KHÚC 
THẤT SÁT 

Lộc Tồn 
Văn Xương 
Kỵ 

Tử Tức 
Tân 

THIÊN PHỦ 
 

Tả Phụ 
  

Điền Trạch 

Mậu 
THÁI DƯƠNG 

Kình Dương 
Địa Kiếp 
Quyền 

Phu Thê 
Canh Dần   25-34 

 
 

[cung Mệnh của 
Đại Hạn] 

 
Phúc Đức 

Tân 
TỬ VI 

PHÁ QUÂN 
 

[Lưu Niên 24t] 
 

Phụ Mẫu 

Canh 
THIÊN CƠ 

Thiên Diêu 
Thiên Không 

[cung Phu Thê 
của Đại Hạn] 

Mệnh 

Kỷ 
 

Hữu Bật 
Linh Tinh 

 
 

Huynh Đệ 

 

* Cung Phu Thê gốc cũng khiến Thiên Cơ Hóa Kỵ nhập [cung Phu Thê của Đại Hạn]. Từ các sao tọa thủ 

trong cung Phu Thê gốc có Thái Dương, Quyền, Kình, Kiếp, đã thấy là thường có hôn nhân không tốt đẹp. 

*  [Cung Phu Thê của Đại Hạn] khiến Thiên Đồng Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn]. Tổ hợp sao tọa 

thủ ở [cung Phu Thê của Đại Hạn] có Thiên Cơ, Diêu, Thiên Không, lại hội chiếu từ Tam hợp phương về có 

Đà La, Hỏa Tinh, đều là các sát tinh cho nên vợ chồng xung đột. 

* Từ cung Phu Thê gốc có Quyền lại mang can Mậu khiến Thiên Cơ Hóa Kỵ nhập cung Mệnh gốc, rồi cung 

Mệnh gốc lại nhân can Canh khiến Thái Dương Hóa Lộc nhập cung Phu Thê gốc. Đây là dạng Ngã cung Hóa 

Lộc cấp cho Tha cung, mà Tha cung lại từ chối và cấp ngược lại Hóa Kỵ cho Ngã cung. Chính là mối quan hệ 

đối đãi không công bằng. Đối phương có Hóa Quyền có ý định áp bức, cho nên là bị chồng bạo hành mà dẫn 

đến việc ly hôn. 

 

1. Tính chất tổ hợp sao: 

Cung Mệnh gốc có các sao Thiên Cơ, Thiên Diêu, nữ mệnh xinh đẹp và rất có 

duyên với người khác giới, vốn có khí chất văn nghệ. Đáng tiếc tam phương hội nhập về 

Thiên Không có Hỏa Tinh và Đà La đều là các sát tinh, dễ có những tư tưởng cực đoan. 

Thiên Không, Địa Kiếp vốn cách nghĩ là chủ hư ảo không thực tế, người có những sao này 

nhập mệnh thì cách nghĩ hay tư tưởng thường sẽ không ăn khớp với xã hội hiện thực. 
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Cung Phu Thê gốc có Thái Dương hóa Quyền tọa thủ cùng Kình Dương, Địa Kiếp, 

chủ về chồng có cá tính mạnh, không tránh được cãi vã. Trong đó Địa Kiếp, Thiên Không 

cũng có sự phá hoại rất mạnh đối với tình cảm, thường có sự ngăn trở tình cảm rất khó 

hiểu. Kình Dương chủ cương cường, trên phương diện thêo đuổi tình cảm, đương số là 

người độc lập tự chủ, thêo đó sẽ không hỏi ý kiến người khác, chỉ cần thấy hợp mắt thì 

cho dù đối phương là kẻ mang tiếng xấu, nàng ta cũng bất chấp bạn bè và người nhà cản 

trở ra sao, vẫn cùng đối phương ở chung. Nhưng một khi phát hiện đối phương không 

phải là dạng lý tưởng trong mắt hoặc không cách nào sống chung, nàng ta sẽ lập tức trở 

mặt chia tay (đây chính là ý nghĩa cung Phu Thê có hóa Quyền tọa thủ). Còn may là ở đây 

có Thái Dương đồng cung Hóa Quyền, nên chí ít thì đối tượng nàng ta chọn còn có địa vị 

trong xã hội. 

 

2. Tứ Hóa gốc: 

Can Tân của năm sinh hóa Quyền nhập vào Phu cung, chủ về chồng trên phương 

diện sự nghiệp có biểu hiện tốt, nhưng mà kiểu Thái Dương của giờ Tuất, lúc ấy đã là 7-8 

giờ tối rồi nên về cơ bản thì ánh sáng của Thái Dương cũng chẳng còn gì, mờ mịt không 

sáng. Bởi vậy, cát lực của nó cũng chẳng rõ ràng, có thể thấy rõ hơn về (đối phương) là 

người khá bá đạo, tư tưởng chiếm hữu rất mạnh, thường tranh cãi vô lý. 

 

Cung Mệnh gốc có can Canh Hóa Lộc nhập cung Phu Thê gốc, biểu thị cô này yêu 

thương chồng. Cung Phu Thê gốc có can Mậu khiến Thiên Cơ Hóa Kỵ nhập cung Mệnh 

gốc, không được giống như tình hình mà ta (Ngã) Hóa Lộc cấp cho nó (Tha). Ý là ta đối 

với anh ta tốt, nhưng anh ta trách rằng ta lải nhải lắm chuyện, lộ ra vẻ xêm thường sự 

quan tâm hoặc đối với tình cảm có khao khát về sự hoàn hảo thái quá. Thường rơi vào 

tình cảnh quan tâm lo lắng đơn phương, mà không được đối phương hồi báo. Do đó, 

thường chạy theo cái tình cảm trong niềm hy vọng mà không thoát ra được cái trói buộc 

ở thực tại, tự gây đau khổ và làm tổn thương chính bản thân mình. Lại thêm sao Thiên 

Không tọa Mệnh cho nên cách suy nghĩ càng thêm hư ảo, không thực tế. 

 

Tượng của phương thức phi Hóa kiểu “cung Mệnh Hóa Lộc nhập cung Phu Thê mà 

cung Phu Thê lại Hóa Kỵ phản nhập lại cung Mệnh” như thế này, chứng tỏ sự quấy rầy 

lẫn nhau, sống đến bạc đầu vẫn còn tranh cãi, khó mà có nhân duyên tốt đẹp. 
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3. Tứ Hóa của Đại Hạn: 

Đại Hạn (25-34 tuổi) trên cung Canh Dần, thì [cung Phu Thê của Đại Hạn] ở cung 

Canh Tý khiến Thiên Đồng Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn]. Trong khi [cung Mệnh 

của Đại Hạn] cũng là can Canh khiến cho Thiên Đồng tự Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại 

Hạn], mà cung này lại chính là cung Phúc Đức gốc, cho nên chứng tỏ quan hệ đối xử giữa 

vợ chồng ở Đại Hạn này nhất định là không tốt đẹp. Bởi vì từ cung Phu Thê Hóa Kỵ đến 

xung, nên người chồng là khắc tinh của mình.  

 

Lại xem xét từ những sao tọa thủ ở trong [cung Phu Thê của Đại Hạn] có thể thấy 

Thiên Diêu ở đây ứng với cái câu “Nếu rơi vào hạn, không cần mai mối, tự mình thành 

hôn”. Lại gia thêm sát tinh Thiên Không, thì sẽ do đó mà từ chuyện tình cảm có phát sinh 

những việc bất lợi. Trong mục Chư tinh vấn đáp TVĐS Toàn Thư chẳng phải là đã từng 

nói tới “Hội hợp ác tinh, phá gia bại sản, vì sắc đẹp mà phạm hình phạt” đó ư? Nhưng mà 

Thiên can [cung Phu Thê của Đại Hạn] là Canh khiến cho Thái Âm hóa Khoa chiếu tới 

cung Phu Thê gốc, cho nên từ năm 24 tuổi về trước là còn có thể chịu đựng được sự 

ngược đãi của đối phương, chờ sau khi cát lực của Khoa tinh biến mất, những trở ngại 

của gia đình sẽ liền bộc lộ ra. 

 

4. Lưu Niên: 

Năm Bính Dần, lúc 25 tuổi thì [cung Phu Thê của Lưu Niên] và [cung Phức Đức 

của Lưu Niên] đều bị Kỵ tinh xung phá. Cho nên năm này sau khi bị chồng ngược đãi, đã 

không chịu được nữa làm đơn tới tòa án để ly dị, vì chuyện này người chồng còn bị cấm 

xuất cảnh. Sau đó bỏ cả bảo lãnh để mà lẩn trốn, từ đó về sau người chồng này vốn là 1 

nam diễn viên chính đã không còn tham gia diễn xuất ở nền điện ảnh của Đài Loan nữa. 

Các vị có trông thấy Thiên Hình ở [cung Thiên Di của Đại Hạn] không? Đây chính là tinh 

tú mấu chốt của sự kiện vì mối quan hệ vợ chồng om sòm nên dẫn tới quan tụng thị phi. 

Liệu những môn Mệnh lý học khác có thể từ trên mệnh bàn để nhìn ra những triệu chứng 

rõ ràng như vậy không? 

 

Hình ảnh của hiện tượng “Lộc khứ Kỵ lai” (Lộc đi Kỵ đến) được hiện ra thông qua  

cung Mệnh gốc và cung Phu Thê gốc, lại còn thêm Hóa Quyền năm sinh tọa thủ ở cung 

Phu Thê gốc, cho nên đối với chuyện tình cảm là có ý nghĩa “tự mình chủ trương, tự mình 

nắm giữ, tùy ý mình”. Cộng thêm cung Mệnh gốc có Thiên Không tọa thủ thì rất dễ sinh 
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ra tình trạng tình yêu đơn phương hoặc đối với chuyện tình cảm thì không có được sự 

thực tế. Sẽ không so tính nhân phẩm đạo đức đối tượng ra làm sao, chỉ cần cảm thấy 

mình ưng mắt là liền quyết định ở cùng nhau, thiếu lý trí phân tích về các sinh hoạt khi 

sống chung. Cho nên rất dễ gặp phải hôn nhân trắc trở, vì vậy thích hợp với việc kết hôn 

muộn, hoặc là đợi khi tâm trí chín muồi hơn nữa thì kết hôn sẽ khá cát lợi. 

 

Ở trên là đưa ra các ví dụ thuộc về các vấn đề bạo lực hôn nhân hoặc nuôi dạy con 

cái, nhưng căn cứ trên thực tế thống kê thì việc ngoại tình mới là tình trạng thường thấy 

nhất gây ra sóng gió cho hôn nhân. Cho nên tại đây cũng đưa ra vài ví dụ để xem qua một 

chút về vấn đề ngoại tình thông qua mệnh bàn để suy đoán như thế nào. 

 

Suy đoán vấn đề ngoại tình 

Muốn suy đoán vấn đề ngoại tình, trước tiên cần xác định xem vấn đề ngoại tình 

tương quan với các cung vị nào, thì mới có thể có chỗ căn cứ vào mà suy luận. Nếu như 

không thể lựa ra được những cung vị tương quan với vấn đề ngoại tình từ trên 12 cung 

của lá số, thì làm sao có thể suy đoán được việc ngoại tình chứ. Đây chính là vấn đề Lập 

Hướng, ở biển rộng mênh mông có la bàn lập hướng thì ở trong Tử Vi Đẩu Số việc giải lá 

số cũng phải lập hướng thì mới không bị lạc đường. Mà cái việc Lập Hướng của Tử Vi 

Đẩu Số chính là có sự liên quan mật thiết với những yếu tố tương quan đến việc phát 

sinh ra sự kiện ở trong thực tế. Lấy vấn đề ngoại tình mà nói, thì cung Phu Thê phát sinh 

liên can đến bạn bè, cho nên suy đoán việc ngoại tình thì trước hết coi trọng cung Nô Bộc 

và cung Phu Thê. Đương nhiên đối tượng ngoại tình còn có khác biệt về những loại đối 

tượng đã kết hôn và chưa kết hôn, bạn đọc cũng có thể theo loại này để mà suy rộng ra 

những cung vị tương quan đối ứng với chúng. Còn vấn đề bị bạn bè bán đứng thì những 

cung vị tương quan hiển lộ ra ở cung Nô Bộc và cung Quan Lộc, v.v… Quý vị cũng có thể 

phỏng thêo đây, đêm những vấn đề thực tế mình thường thấy để tìm ra các cung vị 

tương quan ở trên lá số Tử Vi, làm bằng cứ Lập Hướng trong quá trình luận đoán lá số.  

 

Cho nên việc luận đoán lá số không thể chỉ nhìn 1 cung vị có nguyên cớ chính là 

điểm này. Chỉ có thể thông qua Tứ Hóa mới có thể liên kết cặp cung vị mà sinh ra sự liên 

đới nào đó tới nhau. Trong lúc luận giải lá số Tử Vi mới có thể căn cứ sự liên đới đó để 

mà phân định xem cát hung và lực ảnh hưởng mạnh yếu giữa cặp cung ấy. Cho nên việc 

quan trọn đầu tiên khi vận dụng Phi tinh Tứ Hóa luận đoán lá số lại chính là phân tích 
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thật kỹ những nhân tố tương quan của sự kiện phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày và 

mối quan hệ đối ứng giữa các cung vị tương quan trên lá số. Bây giờ liền đưa ra một số ví 

dụ ngoại tình để phân tích xem. 

 

Ví dụ G: Ngoại tình 

Lá số gốc: 

Mệnh ở cung Mậu Thân có Thái Dương và Cự Môn Hóa Kỵ tọa thủ, chính là cách 

Cự Nhật đồng cung. Ở cung Thân thì Thái Dương đã gần tới hoàng hôn, ánh sáng suy 

giảm vô lực, chủ về những người trước chuyên cần sau thì lười biếng. Cự Môn là ám tinh 

chủ miệng lưỡi thị phi, cho nên đương số có năng lực nói hay phân tích mạnh. Nhưng 

chính là Cự Môn Hóa Kỵ cho nên sẽ có xu hướng phát triển thói xấu tính tiêu cực, thường 

vì lời nói mà mang tai họa dẫn tới thị phi, như những kiểu ngấm ngầm bới móc người ta, 

thường đắc tội với người khác vì lời lẽ không khéo léo, liên tục lải nhải luyên thuyên. 

Loại cách cục này nên rất phù hợp theo những nghề mà phải liên tục nói năng, đêm cái 

tính chất tiêu cực của việc nói nhiều mà tiêu hao bớt đi ở nơi làm việc, mới có khả năng 

giảm bớt thị phi trong gia đình.  

 

Ất 
THIÊN PHỦ 

  
Đà La 
Hỏa Tinh 

 
 

Tử Tức 

Bính 
THÁI ÂM 

THIÊN ĐỒNG 
Lộc Tồn 
Thiên Hình 
Quyền 
Khoa 

Phu Thê 

Ất 
VŨ KHÚC 

THAM LANG 
Văn Xương 
Văn Khúc 

 
 

Huynh Đệ 

Mậu 
THÁI DƯƠNG 

CỰ MÔN 
Kỵ 

[cung Phu Thê 
của Đại Hạn] 

 
Mệnh 

Giáp 
 
 
 
 

Tài Bạch 

 
Mệnh bàn G:  

Nữ, Đinh Dậu, tháng 10, giờ Mão 
THỔ 5 CỤC 

 
Cung Phu Thê gốc khiến Liêm Hóa Kỵ 
nhập [cung Nô Bộc của Đại Hạn]. 
 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] khiến Cơ 
Hóa Kỵ nhập [cung Mệnh của Đại 
Hạn]. 
 
[cung Mệnh của Lưu Niên] 26t ở Tuất  

Kỷ 
THIÊN TƯỚNG 

 
 
 

Phụ Mẫu 
Quý 

LIÊM TRINH 
PHÁ QUÂN 

 
[cung Nô Bộc của 

Đại Hạn]  
Tật Ách 

Canh            25-34 
THIÊN CƠ 

THIÊN LƯƠNG 
Khoa 
[cung Mệnh của 

Đại Hạn] 
Phúc Đức 

Nhâm  
 

 
 
 

Thiên Di 

Quý 
 

Tả Phụ 
Hữu Bật 
Linh Tinh 

Nô Bộc 

Nhâm 
 
  
 
 

Quan Lộc 

Tân 
TỬ VI 

THẤT SÁT 
 
 

Điền Trạch 
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Cung Phu Thê gốc: 

Cung Phu Thê gốc tọa thủ các sao Thiên Đồng, Thái Âm gia thêm sát tinh có thể 

nói là cách “mã đầu đới tiễn”, cho nên đối tượng kết hôn thuộc về bên quân cảnh, thuyền 

viên, phi cơ viên, đại ca xã hội đên,… Bởi vì tính chất công việc thường xuyên đi ra bên 

ngoài, hiếm khi được ở nhà (điều kiện P). Lại có thêm Lộc, Quyền của năm sinh xâm nhập 

đồng cung, có ý nghĩa đa tình, cảm tình dào dạt quá mức. Cho nên cung Phu Thê gốc đã 

có tiềm ẩn dấu hiệu đa phu rồi. 
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Ất 
THIÊN PHỦ 

  
Đà La 
Hỏa Tinh 

 
 

Tử Tức 

Bính 
THÁI ÂM 

THIÊN ĐỒNG 
Lộc Tồn 
Thiên Hình 
Quyền 
Khoa 

Phu Thê 

Ất 
VŨ KHÚC 

THAM LANG 
Văn Xương 
Văn Khúc 

 
 

Huynh Đệ 

Mậu 
THÁI DƯƠNG 

CỰ MÔN 
Kỵ 

[cung Phu Thê 
của Đại Hạn] 

 
Mệnh 

Giáp 
 
 
 
 

Tài Bạch 

 
Mệnh bàn G:  

Nữ, Đinh Dậu, tháng 10, giờ Mão 
THỔ 5 CỤC 

 
Cung Nô Bộc gốc khiến Thái Âm hóa 
Khoa nhập cung Phu Thê gốc. 
 
Cung Nô Bộc gốc khiến Cự hóa Quyền 
nhập [cung Phu Thê của Đại Hạn]. 
 
[cung Mệnh của Lưu Niên] 26t ở Tuất  

Kỷ 
THIÊN TƯỚNG 

 
 
 

Phụ Mẫu 
Quý 

LIÊM TRINH 
PHÁ QUÂN 

 
[cung Nô Bộc của 

Đại Hạn]  
Tật Ách 

Canh Tuất  25-34 
THIÊN CƠ 

THIÊN LƯƠNG 
Khoa 
[cung Mệnh của 

Đại Hạn] 
Phúc Đức 

Nhâm  
 

 
 
 

Thiên Di 

Quý 
 

Tả Phụ 
Hữu Bật 
Linh Tinh 

Nô Bộc 

Nhâm 
 
  
 
 

Quan Lộc 

Tân 
TỬ VI 

THẤT SÁT 
 
 

Điền Trạch 
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Cung Nô Bộc gốc: 

Lại xem cung Nô Bộc gốc ở cung Quý Sửu, như trước đã nói Tứ Hóa là dùng để xâu 

chuỗi trung gian môi giới của các mối quan hệ tương hỗ giữa các cung vị khác nhau. 

Ngoại tình chính là có mối quan hệ giữa cung Nô Bộc và cung Phu Thê. 

 

Còn mối quan hệ gữa hai cung vị, thì phải dựa vào Can cung Nô Bộc là Quý để mà 

phi Tứ Hóa như sau: 

Phá Quân Hóa Lộc nhập cung Tật Ách gốc. 

Cự Môn hóa Quyền nhập cung Mệnh gốc. 

Thái Âm hóa Khoa nhập cung Phu Thê gốc. 

Tham Lang Hóa Kỵ nhập cung Huynh Đệ gốc. 

   

Ái chà, như vậy là cung Nô Bộc gốc và cung Phu Thê gốc kết hợp lại rồi, có một 

ngôi Thái Âm hóa Khoa nhập cung Phu Thê gốc, nhưng Hóa Khoa chẳng phải là vốn có 

tác dụng quý nhân hoặc gặp dữ hóa lành hay sao? 

 

Đây là do mê muội vì không hiểu tính chất Tứ Hóa, cho rằng Lộc - Khoa - Quyền 

đều là hiện ra cát tường và Kỵ thì toàn là chủ hung khắc, đó là quan niệm không chính 

xác. Về hàm nghĩa của Tứ Hóa, xin mời tham khảo các chương tiết liên quan đã từng 

thuyết minh. Tại đây thì mời bạn đọc lật tới “Hàm nghĩa của Hóa tinh theo 10 Thiên Can”. 

Đã chú rõ Thái Âm can Quý hóa Khoa có mang tính chất đào hoa, rất rõ ràng, giữa cô 

nàng và bạn bè sẽ phát sinh vấn đề đào hoa. 

 

Lại đêm những dấu hiệu hiển lộ giữa 2 cung vị là cung Phu Thê và cung Nô Bộc 

kết hợp lại để mà xem. Đương số này hẳn là sẽ phát sinh vấn đề ngoại tình. Đây là từ 

Mệnh bàn gốc mà phân tích ra những đặc tính của mệnh cách, sau đó cần phải luận đoán 

vận thế, đó chính là thời gian phát sinh. 

 

Đại Hạn và Lưu Niên: 

Khi đi tới Đại Hạn ở cung Canh Tuất thì [cung Phu Thê của Đại Hạn] ở cung Mậu 

Thân có các sao Thái Dương, Cự Môn Hóa Kỵ, mà can Mậu thì phát xạ Tứ Hóa: 

Tham Lang Hóa Lộc nhập Huynh Đệ (là [cung Huynh Đệ của Đại Hạn]. QNB chú: 

chỗ này sách có nhầm lẫn, đúng ra là Tham Lang Hóa Lộc ở [cung Tử Tức của Đại Hạn]) 
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Thái Âm hóa Quyền nhập Phu Thê (là [cung Tài Bạch của Đại Hạn]) 

Hữu Bật hóa Khoa nhập Nô Bộc (là [cung Điền Trạch của Đại Hạn]) 

Thiên Cơ Hóa Kỵ nhập Phúc Đức (là [cung Phụ Mẫu của Đại Hạn]) 

 

Trong đó, Thái Âm hóa Quyền nhập cung Phu Thê gốc đại biểu cho năng lực tự 

chủ của cá nhân đối với thế giới tình cảm được tăng cường. Hữu Bật hóa Khoa nhập cung 

Nô Bộc gốc cũng chứng tỏ ở Đại Hạn này giữa nàng ta và bạn bè có phát sinh một vài liên 

hệ. Lại thêm Thiên Cơ Hóa Kỵ nhập cung Phúc Đức gốc, vừa khéo cung Phúc Đức gốc lại 

là [cung Mệnh của Đại Hạn]. Cung Phúc Đức vốn chủ trạng thái tinh thần, bị Hóa Kỵ của 

[cung Phu Thê của Đại Hạn] nhập tới dẫn động nên có sự không ổn định, hàm ý là sự 

quấy nhiễu. Giải thích thêo nghĩa rộng là tình cảm phức tạp rối ren. Cộng thêm hiện 

tượng [cung Mệnh của Đại Hạn] lại hóa Thiên Đồng thành Kỵ nhập vào cung Phu Thê 

gốc. Đem mối quan hệ giữa hai điều này này liên kết lại với nhau, cung Phu Thê gốc vì 

chịu hung tính của Thiên Cơ Hóa Kỵ; còn [cung Phu Thê của Đại Hạn] có Cự Môn Hóa Kỵ 

năm sinh tọa thủ cũng đã có ý nghĩa chuyện tình cảm “ám muội không rõ ràng”. 

  

Lại xem [cung Nô Bộc của Đại Hạn] ở cung Quý Mão, can cung là Quý khiến cho 

Thái Âm hóa Khoa nhập vào cung Phu Thê gốc. Như vậy, chỉ cần tới năm Lưu Niên lại hóa 

một ngôi Khoa tinh nữa đi vào đó thì sẽ hiển lộ ra sự kiện. Đương số bất hạnh này ở năm 

Nhâm Tuất vẫn ở trong Đại Hạn cung Canh Tuất, 3 tầng năng lượng đào hoa từ can Quý 

hóa Thái Âm thành Khoa tinh cộng dồn vào người. Làm sao có thể chịu nổi cảnh phòng 

không lẻ bóng? Còn thêm [cung Phu Thê của Đại Hạn] can Mậu hóa Thiên Cơ thành Kỵ 

tinh vừa khéo nhập vào [cung Mệnh của Lưu Niên] năm Tuất 26 tuổi. Tác động Tứ Hóa 

tổng hợp từ cung Nô Bộc và cung Phu Thê, có thể quy nạp lại mà đưa ra sự kiện “Ngoại 

Tình”. Kết quả là vào năm Nhâm Tuất vượt rào đi thêo tình lang. 
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Ất 
THIÊN PHỦ 

  
Đà La 
Hỏa Tinh 

 
 

Tử Tức 

Bính 
THÁI ÂM 

THIÊN ĐỒNG 
Lộc Tồn 
Thiên Hình 
Quyền 
Khoa 

Phu Thê 

Ất 
VŨ KHÚC 

THAM LANG 
Văn Xương 
Văn Khúc 

 
 

Huynh Đệ 

Mậu 
THÁI DƯƠNG 

CỰ MÔN 
Kỵ 

[cung Phu Thê 
của Đại Hạn] 

 
Mệnh 

Giáp 
 
 
 
 

Tài Bạch 

 
Mệnh bàn G:  

Nữ, Đinh Dậu, tháng 10, giờ Mão 
THỔ 5 CỤC 

 
 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] can Mậu 
hóa Thiên Cơ thành Kỵ nhập vào 
[cung Mệnh của Lưu Niên] 26 tuổi ở 
Tuất. 
 
 
[cung Mệnh của Lưu Niên] 26t ở Tuất 

Kỷ 
THIÊN TƯỚNG 

 
 
 

Phụ Mẫu 
Quý 

LIÊM TRINH 
PHÁ QUÂN 

 
[cung Nô Bộc của 

Đại Hạn]  
Tật Ách 

Canh Tuất  25-34 
THIÊN CƠ 

THIÊN LƯƠNG 
Khoa 
[cung Mệnh của 

Đại Hạn] 
Phúc Đức 

Nhâm  
 

 
 
 

Thiên Di 

Quý 
 

Tả Phụ 
Hữu Bật 
Linh Tinh 

Nô Bộc 

Nhâm 
 
  
 
 

Quan Lộc 

Tân 
TỬ VI 

THẤT SÁT 
 
 

Điền Trạch 

 

Nếu mà nói điều kiện tiền đề P không thành lập, thì liệu có xảy ra kết quả ngoại 

tình hay không? Câu trả lời là không nhất định, nếu như anh chồng thường xuyên ở nhà, 

để cho cái tâm hồn cô quạnh có nơi nương tựa, thì sẽ không phát sinh kết quả vượt rào. 

Nếu anh chồng có ở nhà, thì chỉ là mối quan hệ của vợ chồng khá lạnh nhạt mà thôi. Nếu 

không thì ở Đài Loan chí ít cũng phải có đến 34 cô mà có chung lá số với cô này, không lẽ 

cũng đều “vượt rào” cả ư? Trên thực tế không hề có chuyện đó, bởi vì đối tượng kết hôn 

(không gian) là khác nhau. 

 

Có thể thấy được mục đích của bói toán, không chỉ là ở việc suy luận kết quả như 

thế nào, mà còn chỉ dẫn không gian phát triển thêo hướng có lợi, tránh được các kết cục 

bất hạnh. Nếu như trên mệnh cách có giêo hung tượng thì phải mau hóng tạo ra hoàn 

cảnh cát lợi và bồi dưỡng nội hàm cao thượng, thì mới có thể tránh được hung tượng. 

Cho nên nói cải vận thì cần phải “Tâm - Vật hợp nhất”, thông qua sự cải biến chuyển hóa 

của tâm cảnh (cõi lòng) và hoàn cảnh mới có thể hóa giải hung ách. 

 

Quan niệm Tứ Hóa phi Tinh của người viết và quan điểm của mọi người có thể 

khác nhau nhiều. Tôi cho rằng, giải thích cát hung của 3 ngôi Hóa cát và của Kỵ tinh, thì 
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cần phải căn cứ theo vấn đề (góc độ xem mệnh, tức là vấn đề Lập Hướng) mới phân chia 

được cát hung. Chứ không phải là từ trên ý nghĩa con chữ của Tứ Hóa để phân chia cát 

hung. Đây là quan niệm vô cùng trọng yếu, như ví dụ luận mệnh này, cung Phu Thê tọa 

Hóa Quyền, Hóa Lộc chẳng phải rất tốt sao? Không! Đây tuyệt đối là kết cấu Tứ Hóa 

không tốt, cung Tài Bạch mà có kết cấu đó thì dĩ nhiên rất tốt, bởi vì tài nguyên nhiều mà. 

Nhưng đối với cung Phu Thê mà có cái kết cấu ấy thì lại biểu thị đa phu đa thê. Thời xưa 

nam mệnh có thể tam thê tứ thiếp, thời hiện đại thì lại là tội vi phạm luật hôn nhân, cũng 

không thể có nhiều người phối ngẫu. Nữ mệnh lại càng khỏi phải nói, có người đàn ông 

nào mà lại chịu được cảnh “đầu đội mũ xanh” cơ chứ? (Nghĩa là vợ theo trai, hoặc người 

bảo kê cho kỹ viện hồi xưa thì đầu đội mũ xanh hoặc chít khăn xanh trên đầu. Lệ của thời 

cổ đại để mọi người phân biệt giai cấp). Cho nên, trong vấn đề này không thể lấy Quyền 

Lộc mà luận là cát được. 

 

Lại nói cung Nô Bộc hóa Khoa nhập cung Phu Thê đại biểu giữa 2 cung vị đã có tác 

động liên kết ở một mức độ nào đó. Mức độ liên kết mạnh hay yếu là thuộc về cấp độ 

“Hóa Khoa”. Bởi vì Thái âm hóa Khoa của can Quý có tác dụng đào hoa, cho nên sau khi 

xem kỹ “tổ hợp sao tọa thủ, các Hóa tinh” của cung Phu Thê gốc và tác động liên kết Tứ 

Hóa giữa “cung Phu Thê – cung Nô Bộc” thì liền có thể biết được là đã có giêo tượng 

ngoại tình rồi. 

 

Ví dụ H: Ngoại Tình 

Bây giờ tôi lại đưa ra một ví dụ luận mệnh nữa (ví dụ H) các bạn đọc suy luận xem 

rốt cuộc cô ta xảy ra chuyện gì? Vào lúc nào? (Tác giả chú: là về vấn đề tình cảm). 

 

Nhìn cẩn trọng một chút thì lá số này cùng lá số trước tương tự, chẳng qua là chỉ 

có các Chính Tinh đổi chỗ cho nhau, các cung nhân sự ở vị trí khác nhau mà thôi. 
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[cung Phu Thê 
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Kỵ 
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THIÊN CƠ 
THIÊN LƯƠNG 

Thiên Hình 
Khoa 
[cung Mệnh của 
Lưu Niên] 28t 

Phu Thê 

 
Mệnh bàn H:  

Nữ, Kỷ Sửu, tháng 8, giờ Mão 
THỔ 5 CỤC 

 
 
Cung Phu Thê gốc Tự Hóa Kỵ.  
 
[cung Phu Thê của Đại Hạn] tự Hóa 
xuất Kỵ. 
 

 

Quý 
LIÊM TRINH 
PHÁ QUÂN 

 
 
 

 
Điền Trạch 

Đinh 
THIÊN TƯỚNG 

 
 
 
 

Tử Tức 

Giáp  
 
 
 

 
 

Quan Lộc 
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CỰ MÔN 
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Tả Phụ 
 
 
 

Nô Bộc 
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1. Cung Mệnh gốc và cung Phu Thê gốc: 

Từ trên mệnh bàn, Lộc tồn độc thủ tại cung Mệnh, ở trong mục Chư Tinh Vấn Đáp 

có nói: “Nếu độc thủ tại Mệnh mà không có cát hóa, chính là kẻ keo kiệt ủn xỉn mà thôi, gặp 

cát tinh thì hiện ra quyền lực của nó, ngộ ác tinh thì hỏng mất tín hiệu của nó, rất sợ lạc 

hãm ở chô Không Vong do không còn là phúc, có thêm các sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp tụ 

tập thì chỉ làm nghề thủ công mới được yên thân”. Vừa khéo ở cung Thiên Di có Hỏa Tinh 

hội nhập, chính là thật ứng câu này. Lộc Tồn thiếu đi sao bảo vệ hộ trì để cát hóa mà lại 

có Hỏa Tinh xung kích, đương nhiên là càng gia tăng bản tính cô khắc. 

 

Tam phương Tứ chính của cung Mệnh gốc đã phù hợp điều kiện này, lại xem tới 

tổ hợp sao tọa ở cung Phu Thê gốc có Thiên Cơ, Thiên Lương hóa Khoa, Thiên Hình; Ở 

trong phú văn nói nói “Thiên Cơ, Thiên Lương hội Thiên Hình, tảo hữu hình nhi vãn kiến 

cô” (nghĩa là: Cơ Lương tụ hội Thiên Hình, trẻ thì hình khắc già thì cô đơn), đối với cung 

Phu Thê mà nói, đây chính là tổ hợp mang tính cô khắc. 

 

Từ tổ hợp tinh diệu và Tam hợp phương của cung Mệnh gốc và cung Phu Thê gốc, 

có thể nhận ra mệnh cục của người này chính là kẻ keo kiệt bủn xỉn kiêm cô độc. 

 

Còn như hiện tượng “Hình” và “Cô”, cũng không phải là đêm gói gọn trong ý nghĩa 

của việc hình khắc vợ chồng, mà nó còn bao gồm nhiều hàm nghĩa: 

- Phương pháp tu luyện nào đó, sẽ lãnh đạm đối phương trở thành sống quá bụa. 

- Vì phạm pháp mà bị truy nã, quanh năm lẩn trốn ở ngoài, khó được xum họp. 

- Cá tính không hợp, đối với nhau như kẻ thù. 

- Bị tai nạn bất ngờ, chức năng vận động của thân thể kém hoặc quanh năm bệnh tật. 

- Bỏ nhà ra đi. 

Đều phù hợp với ý nghĩa của “Hình”, “Khắc”. 

 

2. Cung Nô Bộc gốc: 

Lại xem cung Nô Bộc gốc ở tại cung Ất Hợi, can Ất khiến Tứ Hóa: 

Thiên Cơ Hóa Lộc nhập cung Phu Thê gốc. 

Thiên Lương hóa Quyền nhập cung Phu Thê gốc. 

Tử Vi hóa Khoa nhập cung Huynh Đệ gốc. 

Thái Âm Hóa Kỵ nhập cung Thiên Di (tức, xung cung Mệnh gốc). 
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Trong đó, Thiên Cơ Hóa Lộc và Thiên Lương hóa Quyền nhập cung Phu Thê gốc 

biểu thị cung Phu Thê và Nô Bộc có quan hệ, hơn nữa loại quan hệ này vô cùng mãnh liệt, 

thuộc dạng cường độ ở mức “Hóa Lộc” và “Hóa Quyền” cũng chính là biểu hiện mệnh 

cách ngoại tình. 

 

Tới cung Mệnh gốc để mà luận, người này thuộc cách cục cô khắc, nhưng mối 

quan hệ của cung Nô Bộc và cung Phu Thê lại lộ ra rằng thế giới tình cảm phong phú 

nhiều sắc thái. Giữa hai điều này có chỗ mẫu thuẫn lẫn nhau, nên cần phải chú ý. Chẳng 

qua là từ cái ví dụ trước cũng do cung Nô Bộc hóa Khoa phi nhập cung Phu Thê tạo thành 

việc ngoại tình của người trong cuộc, đương số này cũng phải ứng vào cách cục ngoại 

tình mới đúng. Đương số này vốn có được gia đình mỹ mãn, chồng là doanh nhân chân 

chính, cả ngày bận rộn với công việc, lãnh đạm với ái thê. Đương số không cam chịu cảnh 

tịch mịch nên “hồng hạnh xuất tường”, bỏ nhà ra đi ở chung cùng với người tình, khi 

người tình chán ngán đã bỏ nàng đi, muốn quay về nhà chồng cũ, nhưng người nhà cùng 

thân thích chỉ trích nhiều quá, làm cho cô ấy không có mặt mũi nào trở về, đành phải 

thuê nhà sống một mình, phù hợp với điều kiện “Cô”. 

 

3. Vận trình Đại Hạn: 

Rốt cuộc thì làm thế nào để suy đoán vận trình? Lúc đi tới Đại Hạn trên cung 

Nhâm Thân, thì [cung Phu Thê của Đại Hạn] ở chỗ cung Canh Ngọ có Lộc Tồn tọa thủ, can 

Canh khiến Thiên Đồng Hóa Kỵ nhập [cung Quan Lộc của Đại Hạn] là dạng "hóa xuất Kỵ" 

đại biểu tình trạng ở Đại Hạn này thì tình cảm vợ chồng có sự trôi đi mất. 
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[cung Nô Bộc của Đại Hạn] Hóa Lộc, 
Quyền chiếu [cung Phu Thê của Đại 
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[Cung Nô Bộc của Đại Hạn] ở cung Đinh Sửu, can Đinh khiến Thái Âm Hóa Lộc, 

Thiên Đồng hóa Quyền tại cung Tý chiếu về [cung Phu Thê của Đại Hạn], còn sao Cự Môn 

Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn]; cũng chứng tỏ rằng [cung Nô Bộc của Đại Hạn] sẽ 

cùng với Phu Thê của ta xảy ra một ảnh hưởng liên tiếp nào đó. Hơn nữa, bởi vì là Cự 

Môn Hóa Kỵ xung [cung Mệnh của Đại Hạn], mà sao Cự Môn chủ ám muội bất minh cho 

nên chính là mối quan hệ sống chung với nhau mà thôi. 

 

Từ kết cấu Hóa Kỵ phân bố theo [cung Phu Thê của Đại Hạn] và [cung Mệnh của 

Đại Hạn] trên lá số để mà xét, Đại Hạn ấy sẽ phát sinh vấn đề tình cảm, hình thái của vấn 

đề tình cảm này đã từ lá số gốc gieo tượng “Ngoại tình” rồi. 

 

4. Vận trình Lưu Niên: 

Lúc 28 tuổi, cung Nô Bộc gốc phi xuất Hóa Lộc và Hóa Quyền nhập [cung Mệnh 

của Lưu Niên], còn [cung Nô Bộc của Đại Hạn] phi xuất Hóa Lộc và Hóa Quyền vào cung 

Thiên Di gốc chiếu cung Mệnh gốc. Khiến cho khi đi ra bên ngoài rất vui vẻ náo nhiệt, bạn 

trai quan tâm yêu thương, cho nên nàng đối với người chồng chỉ lo sự nghiệp mà lãnh 

đạm với mình có sự rạn nứt, tâm lý nhất thời không kiềm được nên ngoại tình. Cho tới 

hiện giờ ông chồng thật thà thỉnh thoảng vẫn còn giúp đỡ về kinh tế cho cô. Đây chính là 

duyên cớ của hiện tượng ở cung Phu Thê có sao Thiên Lương hóa Khoa tọa thủ.  

 

Về vấn đề tình cảm mà nói, nếu song phương đều có thể thõa mãn cho nhau về 

nhu cầu tinh thần cũng như sinh lý thì sao có thể sinh ra vấn đề rạn nứt! Sợ nhất là hai 

bên đều không hiểu nhau, khiến cho một bên đi chẳng có đường trở về. Cho nên tôi liên 

tục nhấn mạnh rằng muốn duy trì tình cảm hài hòa, hai bên cần thẳng thắn trao đổi để 

hiểu nhau, thì có thể tránh được bất hạnh. Mệnh tuy là do trời định, nhưng Vận là do bản 

thân mình nắm giữ. Sự thuận nghịch thất thường của Vận trình, cần phải nhìn kỹ lại bản 

thân mình như thế nào mà ứng với cảnh ấy!  

 

Tổng kết: 

Phân tích sóng gió của chuyện tình cảm thì nhất định cần phải nắm được những 

yếu tố tạo thành sóng gió hôn nhân ở trong sinh hoạt thực tế. Rồi lại tìm ra trong lá số 

những cung vị đối ứng với các yếu tố đó để suy đoán. Khi suy đoán thì phân chia các tầng 

lớp kết của Tứ Hóa từ Lá số gốc đến các Vận trình, cũng như là đối với tổ hợp các sao tọa 
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thủ ở trong các cung vị. Không được coi nhẹ bất kỳ một bước nào. Phải trải qua từng tầng 

lực ảnh hưởng của Tứ Hóa tăng mạnh lên mới có thể khiến cho sự kiện hiện ra. Nếu như 

1 tầng mà không có mối liên hệ tới lực tác dụng của sự cấu thành tổ hợp tinh tú và Tứ 

Hóa, thì sẽ không có cách nào thôi thúc để mà phát sinh ra sự kiện. 

 

Mấy ví dụ được đưa ra trong chương này để thảo luận thì thường thấy hình thái 

của hôn nhân gặp sóng gió là: bạo lực gia đình, nuôi dạy con cái, ngoại tình. Từ đó có thể 

phát hiện, sự bạo lực gia đình có thể từ Tứ Hóa và các tinh tú trong cung Phu Thê hiển 

hiện ra, việc nuôi dạy con cái đưa đến sóng gió hôn nhân thì cũng có thể từ cung Phu Thê 

và cung Tử Tức biểu hiện ra dấu hiệu. Nhưng việc ngoại tình thì có rất nhiều loại yếu tố 

hình thành, nhưng ở trong sự suy luận của Tử Vi Đẩu Số thì chủ yếu nhìn 2 cung vị. Thứ 

nhất là cung Phu Thê, nếu như trong cung Phu Thê có các sao đào hoa tọa thủ thì có thể 

có xu hướng ngoại tình. Ở mục Chư Tinh Vấn Đáp có nhắc tới nhiều loại ngoại tình: nhiều 

vợ (nhiều chồng), nhiều chồng nhiều vợ, không thể xem nhẹ. Thứ hai, cung vị cần chú ý 

đến chính là cung Nô Bộc, chương này đưa ra các ví dụ ngoại tình đều là từ cung Nô Bộc 

đưa tới (dĩ nhiên 2 cái ví dụ này thì cung Phu Thê cũng có ảnh hưởng tiền ẩn ngoại tình). 

Có thể thấy tính liên quan giữa chúng là không thể xêm thường, đương nhiên, ngoài việc 

xem xét 2 cung này thì cũng có khác biệt về chủng loại cung tương quan, nhưng mấy thứ 

này đều thuộc về ví dụ hiếm thấy. Bạn đọc có thể cất công đi sưu tầm, cũng có thể phỏng 

theo như chương này mà suy luận, tìm ra quy tắc mạch lạc. 

 

Tóm lại, các cung chủ sự ngoại tình chính là cung Phu Thê và cung Nô Bộc là hai 

cung chính. Ở trên là các thủ pháp chính để suy đoán hôn nhân sóng gió, trong đó nói 

đến mấy loại phương thức phi Hóa Kỵ để bạn đọc coi như là định lý, tự mình áp dụng vào 

những cung vị khác để suy đoán. 

 

Hậu chú: 

Ví dụ F chính là lá số của tiểu thư họ Đới một ngôi sao điện ảnh, kết hôn cùng diễn 

viên Hương Cảng, không lâu sau liền ly dị, lúc ấy tạo thành một scandal lớn. Sau đó, ở Đài 

Loan lại tái kết hôn và lại ly dị, tái giá với một bác sĩ người Nhật Bản. Năm Dân Quốc thứ 

81 (1992) lúc người chồng cũ ở Đài Loan chạy tới Nhật, giết người chồng Nhật Bản của 

nàng, lại tạo thành một scandal lớn tại Nhật Bản. Ký giả truyền thông Nhật Bản truy tìm 

được nhiều bút tích ghi chép hôn nhân muôn màu muôn vẻ của nàng, còn gán cho nàng 
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cái biệt danh gọi là “Ma Nữ”. Tác giả căn cứ định nghĩa của “Lộc lai Kỵ” kết luận hôn nhân 

của cô ấy tuyệt đối không hề tốt đẹp, quả thực ứng nghiệm. Quy luật của Tử Vi Đẩu Số 

đúng là có chuyện như vậy, cũng có thể nghiệm chứng câu nói “Tứ Hóa chính là Dụng 

Thần của Tử Vi Đẩu Số”. 
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CHƯƠNG 30: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN NĂM NÀO PHÙ HỢP KẾT HÔN  

 

Tử Vi Đẩu Số từ xưa truyền tới nay đã có hơn 1000 năm, trong khoảng thời gian 

này sự luân phiên của chế độ chính trị, thay đổi của tập quán xã hội, khoa học kỹ thuật 

tiến bộ, cũng sẽ ảnh hưởng đến mệnh vận. Có rất nhiều quan niệm của người xưa đã 

không còn hợp với thời đại, cho nên những giải thích trong lúc luận mệnh cũng cần phối 

hợp sự thay đổi của thời đại để mà sửa đổi cho đúng. Như chuyện vợ đoạt quyền chồng, 

vợ bé nàng hầu đều là những danh từ có hàm chứa sự thành kiến với phụ nữ thời xưa, thì 

ngày nay thì phải có giải thích mới. Cho nên, lúc đọc cổ thư “Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư” 

đừng có quá chấp vào cái ý nghĩa về mặt con chữ trong các lời phú văn, mà cần phải hấp 

thụ những hàm ý ẩn tàng sâu xa bên trong đó để điều chỉnh theo tính chất thời đại. 

 

Khi xem việc hôn nhân cũng như vậy, người xưa đa số đều là nhờ cậy vào người 

mai mối, nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ mà kết thành đôi lứa. Còn trong thời nay thì 

sao? Đa phần là kết bạn trước rồi mới kết hôn sau, số ít mới nhờ cậy vào lời mai mối 

nhưng cũng phải trải qua công đoạn tới xem mặt của đối phương để xem có phù hợp về 

cá tính hay không, sau đó mới tiến tới công đoạn làm lễ bái đường. Cho nên việc luận 

đoán hôn nhân ở thời hiện đại, lúc nào có thể kết thành, thì nhất thiết phải xem kỹ cung 

Phu Thê và cung Nô Bộc để đoán định thời cơ cưới hỏi. 

 

Bởi vì hôn nhân là việc của cả hai người, nên khó mà lấy lá số của 1 người để tính 

toán sự tốt xấu của hôn nhân, trừ khi gặp cách cục đặc thù, nếu không thì tốt nhất là lấy 

“hợp bàn” của lá số cả 2 người để mà luận đoán cát hung cuộc hôn nhân của họ thì sẽ khá 

chính xác. Thường thấy phái nữ do có cung Phu Thê xấu mà bài xích hôn nhân, kết quả là 

đến khi kết hôn vẫn chưa dứt được cái quan niệm ấy, đã là gần 40 tuổi rồi, lại còn nhắm 

mắt đưa chân tìm người kết duyên. Loại tình huống này xảy ra đặc biệt nhiều ở những 

nữ mệnh có trình độ học vấn cao, điều này thực sự là “kiểu uổng quá chính” (QNB chú: 

đây là thành ngữ ám chỉ việc sửa chữa quá tay, lợn lành lại chữa thành lợn què). Nếu có 

thể mở lòng, kết bạn rộng rãi, thì từ trong đó cũng có thể phát hiện ra được đối tượng 

“Tuyệt Phối” (người phối ngẫu tuyệt vời). Người viết đã từng thấy qua một anh chàng có 

cung Thê tọa Thất Sát, Kình Dương, cưới học trò nữ có Thất Sát tọa ở cung Mệnh làm vợ. 

Kết hôn mười mấy năm rồi mà tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt đẹp. Vị tiên sinh đó chính là 

bác sĩ Khoa Ngoại của một bệnh viện lớn, còn người vợ là bác sĩ Khoa Sản, thuộc tính của 
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nghề nghiệp thật hợp với đặc trưng của các sao Thất Sát, Kình Dương, cho nên trở thành 

“Tuyệt Phối”. Kỳ thực mỗi người đều có tồn tại đối tượng “tuyệt phối” của riêng mình, 

nếu để tâm tìm kiếm thì trong biển người mênh mông nhất định sẽ được người như ý. 

 

Có người nói là ngày tháng kết hôn nếu mà tìm cao thủ trạch cát chọn ngày, thì 

liệu có thể đảm bảo chuyện hôn nhân cát tường chăng? Đây lại là sự lẫn lộn đầu đuôi về 

mấu chốt của vấn đề. Nếu mà nói là người mà có cung Phu Thê không tốt, chọn một ngày 

cát lợi để kết hôn liền có thể bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, thì chẳng lẽ ai gây dựng sự 

nghiệp cũng đi chọn một ngày tốt sẽ liền thành công à!!! Tuyệt đối không phải như vậy. 

Hôn nhân tốt đẹp hay không là ở chỗ mối quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa mình và người 

phối ngẫu. Cung Phu Thê mà không tốt, lại thêm vận hạn có Sát Kỵ trùng trùng, thì cho 

dù dùng ngày đại cát đại lợi để kết hôn và đối tượng kết hôn còn là bạn rất tốt đi nữa, thì 

cũng nhất định sẽ xuất hiện vấn đề ở trong chuyện tình cảm. 

 

Trong Tử Vi Đẩu Số, sức ảnh hưởng mạnh nhất là 28 ngôi của các sao cấp Giáp, 

phàm là những người mà có các tinh tú mang tính chất ổn định, ôn nhu, cẩn thận hay là 

các sao dễ tiếp xúc với những người khác giới như Xương, Khúc, Tử, Phủ, Đồng, Tướng, 

Âm, Liêm, Tham tọa ở cung Mệnh hoặc cung Phu Thê thì cũng rất dễ dàng tìm được ra  

tượng. Còn nếu là những người có các sao Cô Quả hay Sát tinh tọa Mệnh hoặc cung Phu 

Thê thì có xu hướng kết hôn muộn, như Vũ, Sát, Phá, Hình, Lương, Cự, Kình, Đà, Hỏa, 

Linh, hoặc ở Tam phương hội nhập quá nhiều sát tinh thì cũng luận như vậy. 

 

Ngoài ra cũng còn 2 ngôi sao biểu thị cho việc kết hôn muộn là Tả Phụ & Hữu Bật 

rơi vào cung Phu Thê, 2 ngôi sao này thường thường là do duyên phận kiếp trước chưa 

dứt hoặc mải mê sự nghiệp mà quên lãng việc hôn nhân đại sự. Cho nên bình thường thì 

có thể từ tính chất tinh đẩu để mà phán đoán việc cưới sớm hay cưới muộn. 

 

Đâu chính là phương pháp xêm thông thường về chuyện nhân duyên tới sớm hay 

muộn và sau khi kết hôn thì mối quan hệ có cát hay hung. Có 1 vị là tay hảo hán giang hồ 

nhưng ở nhà lại chính là người một chồng ngoan ngoãn của bà vợ. Ngay cả khi tổ hợp 

tinh tú của cung Phu Thê cũng toàn là các sát tinh hạng nặng, và có nguyên do Tứ Hóa 

của nó nhập vào tam phương của Mệnh cục, nếu như cung Phu Thê đi thêo hành vận mà 

không có Sát Kỵ tinh xung tới hoặc là Hóa Kỵ xung động cung Phu Thê gốc, thì vẫn có thể 
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yêu thương ân ái tới đầu bạc răng long. Có người lúc mới cưới, vợ hiền thục lo việc nhà, 

nào đâu biết ngày sau mình mắc bệnh khó chữa, vì bệnh mà lìa đời, cũng chính là cung 

Phu Thê do tổ hợp sao không có sát nhưng mà hành vận của cung Phu Thê lại không tốt 

lành mới tạo thành cái bi Kịch vợ chồng sinh ly tử biệt. Cho nên, muốn luận đoán cát 

hung của cung Phu Thê, nhất định cần phải cân nhắc cung Phu Thê gốc lẫn cung Phu Thê 

của các vận hạn mới có thể biết được cát hung, đừng có mới chỉ nhìn thấy sát tinh trùng 

trùng ở cung Phu Thê gốc mà đã hết hồn lo sợ. 

 

Bây giờ chúng ta cùng xem một ví dụ với hình 1: 

 

 

Cung Mệnh tại Tý có Liêm Trinh, Thiên Tướng, Thiên Hình, lại có thêm Thiên 

Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La, Vũ Khúc, Phá Quân là cô quả tinh với sát tinh ở tam 

phương hội nhập về. Cho nên người này tính cách cô độc không dễ sống cùng người khác 

giới, có thể lận đoán là kết hôn muộn. 
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Đinh 
THÁI DƯƠNG 

 
Văn Xương 
Lộc Tồn 
 

 
Nô Bộc 

Mậu 
PHÁ QUÂN 

Kình Dương 
Thiên Không 

 
 
 

Thiên Di 

Kỷ 
THIÊN CƠ 

Tả Phụ 
Hữu Bật 
Hỏa Tinh 
Khoa 
Kỵ 

Tật Ách 

Canh          44-53 
TỬ VI 

THIÊN PHỦ 
 
 
 
 

Tài Bạch 
Bính 

VŨ KHÚC 
 
Đà La 
Thiên Diêu 

 
Quan Lộc 

 
 

Mệnh bàn: Hình 1 
 

Tân             34-43 
THÁI ÂM 

Văn Khúc 
Quyền 
 

 
Tử Tức 

Ất 
THIÊN ĐỒNG 

 
Linh Tinh 

 
 

Điền Trạch 

Nhâm          24-33 
THAM LANG 

Lộc 
 
 

Quan Lộc 

Giáp 
THẤT SÁT 

 
 

 
 

Phúc Đức 

Ất 
THIÊN LƯƠNG 

 
 
 
 

Phụ Mẫu 

Giáp               4-13 
LIÊM TRINH 

 THIÊN TƯỚNG 
 
Thiên Hình 

 
Mệnh     

Quý             14-23 
CỰ MÔN 

 
 
 
 

Huynh Đệ 

 

Lấy Tứ Hóa để xem, mặc dù sao Hóa Lộc của năm sinh nhập vào cung Phu Thê gốc 

chủ nhân duyên tới sớm, thương yêu chồng, nhưng lại là do cung Phu Thê tọa ở Nhâm 

Tuất khiến cho Vũ Khúc Hóa Kỵ phi tới cung Quan Lộc, chính là “Lưu xuất Kỵ” (Kỵ chảy 

đi) đại biểu cho duyên phận không giữ được, uổng công để cơ hội chạy mất. Lại xem cung 

Nô Bộc cũng là cách cục “Lưu xuất Kỵ” cho nên mặc dù ở thời đại học có bạn trai, nhưng 

cuối cùng cũng không kết thành đôi lứa, lãng phí thời gian kết hôn tới năm Đinh Mão đã 

40 tuổi vẫn chưa kết hôn. 

 

Mệnh cục của lá số gốc chính là một phương hướng tổng quát, đại biểu cho những 

tình huống tổng thể cơ bản về mệnh vận của một con người. Phương hướng tổng quát 

này sẽ ảnh hưởng sâu tới vận đồ của Đại Hạn và Lưu Niên. Các tiểu cách cục của hạn vận 

nếu không có nhân tố tăng cường, thì khó có cơ hội kết hôn, nhất là nữ mệnh càng già 

càng khó kết hôn. Và đối với nhu cầu kết hôn thì càng già sẽ càng suy giảm, chỉ có điều 

chúng ta có thể từ Tứ Hóa và tổ hợp tinh tú trong [cung Phu Thê của Đại Hạn] để suy 

đoán, xem rốt cục là khi nào sẽ có hôn nhân. 
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Cái được gọi là nhân tố tăng cường là cái gì? Chính là tác dụng tổng hợp của Tứ 

Hóa năm sinh và Tứ Hóa vận hạn, tạo ra ý niệm mãnh liệt hơn mới có thể biến thành 

hành động. Trước đây đã nói qua Tứ Hóa đại biểu một quá trình sự việc từ “Ý niệm sơ 

khởi ---> lập kế hoạch ---> hành động ---> thu hoạch kết quả”. Nếu như không có sự tiến 

nhập vào trong tam phương của các cung vị tương quan, thì sẽ không sản sinh ra kết quả, 

hay là không có cơ hội kết hôn. Trong Tứ Hóa thì lấy lực của Hóa Lộc, Hóa Kỵ là mạnh 

nhất. Nhưng chỉ có Hóa Lộc thì không có ích lợi gì, chỉ có hiện tượng hoặc ảo tưởng mà 

thôi, không cách nào biến thành hiện thực. Nhất định phải có đầy đủ hết 4 ngôi Lộc, 

Quyền, Khoa, Kỵ thì mới có thể hoàn thành quá trình trọn vẹn “Ý niệm sơ khởi ---> Kế 

hoạch ---> Hành động ---> Thu hoạch”. 

 

Thí dụ như có Vương lão ngũ muốn thoát khỏi kiếp sống lưu manh, nhưng ăn mày 

đòi xôi gấc mà không vắt tay lên trán mà tự hỏi điều kiện của mình ra sao. Hoặc trong 

lòng do dự quá nhiều, trì trệ không biến thành hành động thì không có cách nào như 

mong muốn. Lấy Tứ Hóa tinh mà nói, “Muốn kết hôn rồi” là hiện tượng của Hóa Lộc. 

Nhưng có thực hiện hay không? là phải nhìn Hóa Quyền, bởi vì ý nghĩa của Hóa Quyền là 

“hành động, thành tựu”. Khi Hóa Lộc và Hóa Quyền hội hợp mới có thể đêm ý tưởng biến 

thành hành động. Còn Hóa Kỵ là gì? Nó có ý nghĩa kết dính lại, Hóa Kỵ tiến vào cung vị 

tương quan với việc hôn nhân thì mới có cơ hội kết dính đối tượng. 

 

Rốt cuộc, Tứ Hóa đã nhắc đến, là từ một cung nào biến thành vậy? Dĩ nhiên là luận 

đoán hôn nhân thì dùng Can của cung “Phu Thê” để phi hóa! Trong lúc giải thích mối 

quan hệ hôn nhân, có loại thực tế kết hôn mà không có cách nào xác định quan hệ hôn 

ước ăn ở cùng nhau cũng là thuộc vào duyên hôn nhân. 

 

Đa số người hiện đại đều là kết bạn trước rồi mới cưới hỏi, cho nên muốn tra xem 

năm nào sẽ kết hôn, trước tiên là xem Tứ Hóa của can cung Nô Bộc, có nhập Mệnh hay 

cung Phu Thê hay không, nếu Hóa Kỵ xung tới cung Phu Thê thì đa phần là không kết 

thành đôi được. Nếu không xung tới cung Phu Thê thì lại tra xét Tứ Hóa theo can [cung 

Phu Thê của Lưu Niên], đều nhập vào tam hợp của Mệnh gốc hoặc đối cung với niên 

phận, liền có đầy đủ điều kiện kết hôn. 
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Đinh 
THÁI DƯƠNG 

 
Văn Xương 
Lộc Tồn 
 

 
 
 

Nô Bộc 

Mậu 
PHÁ QUÂN 

Kình Dương 
Thiên Không 

 
 
 
 
 

Thiên Di 

Kỷ 
THIÊN CƠ 

Tả Phụ 
Hữu Bật 
Hỏa Tinh 
Khoa 
Kỵ 
[cung Phu Thê của 
Đại Hạn 34-43t] 

Tật Ách 

Canh          44-53 
TỬ VI 

THIÊN PHỦ 
 

[cung Phu Thê của 
Đại Hạn 24-33t] 

 
 
 

Tài Bạch 
Bính 

VŨ KHÚC 
 
Đà La 
Thiên Diêu 

 
Quan Lộc 

 
 

Mệnh bàn: Hình 2 
 
Cung Mệnh gốc can Giáp khiến Thái 
Dương Hóa Kỵ nhập cung Nô Bộc. 
 
Cung Phu Thê gốc can Nhâm khiến Vũ 
Khúc Hóa Kỵ nhập cung Quan Lộc, phản 
xung về cung Phu Thê gốc. 
 
Cung Nô Bộc gốc can Đinh khiến Cự 
Môn hóa xuất Kỵ, phản xung lại. 

Tân             34-43 
THÁI ÂM 

Văn Khúc 
Quyền 
 

 
Tử Tức 

Ất 
THIÊN ĐỒNG 

Linh Tinh 
 
[cung Nô Bộc của 
Đại Hạn 24-33t] 

Điền Trạch 

Nhâm          24-33 
THAM LANG 

Lộc 
 
 
 

Phu Thê 
Giáp 

THẤT SÁT 
 
 

 
 

Phúc Đức 

Ất 
THIÊN LƯƠNG 

 
 
 
 

Phụ Mẫu 

Giáp               4-13 
LIÊM TRINH 

 THIÊN TƯỚNG 
 
Thiên Hình 

 
Mệnh     

Quý             14-23 
CỰ MÔN 

 
 
 
 

Huynh Đệ 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

343 | P a g e  
 

Bây giờ mời xem ví dụ đồ hình 2, Mệnh ở cung Giáp Tý khiến Thái Dương Hóa Kỵ 

tại cung Nô Bộc, vì đây là nữ mệnh nên những bạn trai cô ấy kết giao đều không được tốt. 

Hơn nữa cung Nô Bộc Hóa Kỵ tự xung khiến nhân duyên cô ấy với người khác giới càng 

ít. Lại thêm Phu Thê ở cung Nhâm Tuất khiến Vũ Khúc Hóa Kỵ tự xung Phu Thê là sẽ là vì 

mải mê công việc mà quên lãng hôn nhân, hoặc có hiện tượng là cũng có đối tượng theo 

đuổi nhưng không nắm lấy (vì Vũ Khúc hóa xuất Kỵ). 

 

Lại xem đến Đại Hạn từ 24-33 tuổi, [cung Nô Bộc của Đại Hạn] ở cung Ất Mão và 

[cung Phu Thê của Đại Hạn] ở cung Canh Thân, khiến cho Thái Âm Hóa Kỵ và Thiên Đồng 

Hóa Kỵ ở trạng thái đối xung nhau trên trục Mão-Dậu. Điều này làm cho khó có đối tượng 

thuộc dạng “làm bạn trước rồi đi đến kết hôn sau”. Nếu ở trong thời đại mà cha mẹ sắp 

đặt hôn nhân thì đã có thể sớm ra khỏi khuê phòng, nhưng ở thời hiện đại này tôn trọng 

tự do yêu đương, cho nên đành phải muộn lấy chồng. Ví dụ này ở trước 33 tuổi e rằng 

không dễ lập gia đình. 

 

Đến Đại Hạn thứ tư (34-43 tuổi), [cung Phu Thê của Đại Hạn] ở cung Kỷ Mùi, can 

Kỷ phi Tứ Hóa: Vũ Khúc Hóa Lộc tại cung Quan Lộc gốc, Tham Lang hóa Quyền ở Phu Thê 

gốc đã biểu hiện mong muốn kết hôn mạnh mẽ. Lại nhìn thêm tổ hợp tinh tú Thiên Cơ, 

Tả Phụ, Hữu Bật (hóa Khoa), Hỏa Tinh, ở [cung Phu Thê của Đại Hạn] thể hiện ý nghĩa 

xuất hiện đối tượng “dù chưa hài lòng lắm nhưng cũng hợp ý”. Tới năm Dân Quốc thứ 75 

và 77 (tức năm 1986 & 1988), lúc Tứ Hóa của [cung Phu Thê của Lưu Niên] đều nhập 

vào các cung vị là Mệnh gốc, Phu Thê gốc và Quan Lộc gốc. Vậy ở năm Bính Dần hoặc 

năm Mậu Thìn có cơ hội kết hôn, nhưng [cung Phu Thê của Đại Hạn] khiến Văn Khúc Hóa 

Kỵ tại Dậu xung tới cung Mão, năm kết hôn hẳn là sau cái năm Mão đi qua chỗ bị Kỵ xung 

thì mới có khả năng, do đó năm kết hôn ứng tại năm Dân Quốc thứ 77 (1988, Mậu Thìn). 

 

Cho nên trong lúc luận đoán mệnh vận, phải có quan niệm Lưu Niên di chuyển, 

từng năm từng năm thay đổi chỗ, nhìn xem có bị Kỵ xung đến hoặc là đứng ở chỗ Kỵ tinh, 

thì có thể luận đoán năm Lưu Niên xảy ra sự kiện. 

 

(Đương số của ví dụ này quả nhiên đã kết hôn rồi, bạn đọc có thể suy đoán một 

chút xem là gả cho người như thế nào? Hôn nhân tốt hay không? Con cái sau này ra sao? 

Sau này có cơ hội thì đi vào tham khảo sâu hơn). 
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Ất                  12-21 
THIÊN TƯỚNG 

 
Đà La 
 

[cung Mệnh của 
Đại Hạn 12-21t] 

Huynh Đệ 

Bính              2-11 
THIÊN LƯƠNG 

 
Tả Phụ 
Lộc Tồn 

 
 

Mệnh 

Đinh 
LIÊM TRINH 

THẤT SÁT 
 
Kình Dương 
 
 

Phụ Mẫu 

Mậu           
 

 
Hữu Bật 
Linh Tinh 

 
 

Phúc Đức 
Giáp              22-31 

CỰ MÔN 
 
Kỵ 
 

 
Phu Thê 

 
 

Hình 3 - Mệnh bàn: Nam mệnh, Đinh 
Sửu, tháng 3, giờ Tuất. 

 
Cung Phu Thê gốc can Giáp khiến Hóa 
Lộc, Quyền, Khoa nhập tam phương của 
[cung Phu Thê của Đại Hạn 12-21t]. 
 
Năm 21t là năm đi vào tam phương của 
Đại Hạn, là năm đương số kết hôn. 
 

Kỷ              
 

Địa Kiếp 
 
[năm 21 tuổi kết 

hôn] 
Điền Trạch 

Quý               32-41 
TỬ VI 

THAM LANG 
Thiên Diêu 
 
[cung Phu Thê của 
Đại Hạn 12-21t] 

Tử Tức 

Canh           
THIÊN ĐỒNG 

Quyền 
 
 
 
 

Quan Lộc 
Nhâm            

THIÊN CƠ 
THÁI ÂM 

Văn Xương 
Lộc 
Khoa 

Tài Bạch 

Quý 
THIÊN PHỦ 

 
Thiên Không 
Hỏa Tinh 

 
Tật Ách 

Nhâm                
THÁI DƯƠNG 

 
Văn Khúc 

 
 

Thiên Di     

Tân 
VŨ KHÚC 

PHÁ QUÂN 
 
Thiên Hình 
 

Nô Bộc 
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Lại đưa ra một ví dụ nữa (hình 3), là cách “Dương Lương Xương Lộc” vốn được 

gọi là “Lô truyền đệ nhất danh”. Nhưng mà người trong ví dụ này do nhà nghèo nên 

không được tiếp thụ giáo dục bậc cao, chỉ có điều ở trong nghề phục vụ trở thành xuất 

chúng là có thể kỳ vọng. Năm Dân Quốc thứ 78, mở trung tâm đào tạo, chuyên môn dạy 

lái xe tải hạng nặng. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng lại không được hưởng hạnh phúc 

tinh thần, vì cung Phu Thê có tọa 1 ngôi sao Cự Môn chủ “miệng lưỡi, thị phi, nghi ngờ”. 

Lại thêm Hóa Kỵ năm sinh, sức phá hoại của nó theo bản tính đa nghi đối với người hôn 

phối tăng rất mạnh. Cho nên vợ người này cả ngày lẫn đêm lải nhải, nghi đông ngờ tây, 

làm gia đình không khí ngột ngạt, lỗ tai không lúc nào được thanh tĩnh. 

 

Nhưng người này cũng đã kết hôn từ rất sớm (21 tuổi), như vậy là sao? 

Trước tiên xem cung Phu Thê gốc ở cung Giáp Thìn, khiến Liêm Trinh Hóa Lộc 

nhập cung Phụ Mẫu gốc, Phá Quân hóa Quyền và Vũ Khúc hóa Khoa cùng nhập cung Nô 

Bộc gốc. Lúc Đại Hạn tiến vào cung Tỵ, thì cung Phu Thê gốc phi xuất Tam cát Hóa tinh 

vừa vặn nhập vào tam phương của [cung Phu Thê của Đại Hạn] 12-21 tuổi. Trong khi đó 

[cung Phu Thê của Đại Hạn] có tổ hợp sao mang tính đào hoa mãnh liệt là Tử Vi, Tham 

Lang, Thiên Diêu, cho nên Đại Hạn này sẽ vì sự phát tác của các kích thích tố mà kết hôn. 

Bởi vì cung Phu Thê gốc hóa xuất Lộc và Quyền rơi vào trong tam phương của năm Sửu 

năm Dậu. Khi mà Lưu Niên bước vào năm Dậu thì cũng là lúc đương số đã đến tuổi thích 

hợp kết hôn. Lại có [cung Phu Thê của Lưu Niên] ở cung Đinh Mùi, can Đinh khiến Tứ 

Hóa toàn nhập vào trong tam hợp của Mệnh gốc. Cự Môn Hóa Kỵ nhập cung Phu Thê là 

“Kỵ nhập”, nên tại năm Tân Dậu đã hoàn thành chung thân đại sự. (QNB chú: dịch 

nguyên văn, nhưng ta thấy đương số sinh năm Đinh Sửu và khi 21 tuổi thì sẽ phải là năm 

Đinh Dậu chứ không phải Tân Dậu). 

 

Các vị có thể có một nghi vấn: chẳng phải là cung Phu Thê gốc khiến Thái Dương 

Hóa Kỵ xung cung Mệnh gốc đó ư? Nhẽ ra nhân duyên phải tới trễ mới đúng chứ! Đúng 

vậy, nói nhân duyên trễ cũng là 1 dạng giải thích khi Phu Thê Hóa Kỵ xung Mệnh kiểu 

này. Cũng có thể giải thích rộng ra là vợ chồng vô duyên. Lại cân nhắc tổ hợp tinh tú ở 

[cung Phu Thê của Đại Hạn], nếu như [cung Phu Thê của Đại Hạn] mà đào hoa tinh tụ tập 

như người này thì chạy không thoát sự xung động về sinh lý, nên rất chóng kết hôn. 

Nhưng là vợ cả từ sáng tới tối nghi đông ngờ tây, hai vợ chồng không hề hòa hợp, điều 

này thì phù hợp với ý nghĩa của Hóa Kỵ xung Mệnh. 
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Thật ra nếu đuơng số suy tính một chút, ở năm 26 tuổi kết hôn sẽ tốt hơn. Bởi vì 

cung Phu Thê của năm đó tọa can Tân khiến Cự Môn Hóa Lộc nhập cung Phu Thê gốc chứ 

không phải là Cự Môn Hóa Kỵ thì sẽ làm cho những đặc tính nghi ngờ thị phi của sao Cự 

Môn sẽ giảm đi tới mức thấp nhất, gia tăng đời sống tình cảm an lành. (Lấy ví dụ này mà 

nói, chỉ có thể giảm bớt triệu chứng mà thôi, chứ không có cách nào để ăn ở thuận hòa 

với nhau, bởi vì cung Phu Thê gốc có tọa tinh quá xấu). (QNB chú: thực ra tới năm đương 

số 26 tuổi thì phải là năm Dần, khi đó [cung Phu Thê của Lưu Niên] ở cung Nhâm Tý chứ 

không phải trên cung Đinh Hợi. Nếu như nói về năm đương số 25 tuổi thì ok, nhưng mà 

bên dưới đây vẫn còn 1 lần nhắc lại về năm 26t. Độc giả lưu ý vậy).  

 

Phương pháp xem việc kết hôn, trừ phương thức phía trên còn có các phương 

thức mạch lạc khác có thể dùng. Ví dụ trên là mệnh tạo đơn giản dễ hiểu, còn trên thực tế 

khi luận đoán sẽ dính líu tới các cung vị khác như: 

 * Nghe theo lời con cháu để kết hôn là từ cung nào biểu hiện? 

 * Tuân theo lời cha mẹ để kết hôn lại là từ cung nào thể hiện? 

 

Cho nên muốn lý giải ra một hai điều quy tắc luận đoán năm kết hôn là rất khó, 

theo kết quả quy nạp cho thấy có ít nhất 12 quy tắc có thể áp dụng là: Hóa Lộc phải có 

Hóa Quyền mới có thể từ ảo thành thật, có Hóa Kỵ mới có thể nắm bắt được, bằng không 

chỉ là huyễn tưởng mà thôi. 

 

Trong luận đoán Tử Vi Đẩu Số có hay không việc nhất định sẽ đoán ra được năm 

kết hôn? Theo kinh nghiệm cho thấy, chưa chắc đã thấy, chúng ta chỉ có thể nói năm ấy 

kết hôn cát lợi mà thôi, vì có lúc còn dính tới tập tục địa phương, như năm Kim Lâu hoặc 

con trai 29 tuổi không được kết hôn, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc suy đoán về Lưu Niên 

hôn nhân. 

 

Như cái ví dụ hình 3, rất dễ nhận thấy kết hôn quá sớm, nếu như có thể đợi tới 26 

tuổi kết hôn thì đời sống tình cảm sẽ khá tốt. Tử Vi Đẩu Số suy đoán năm kết hôn có tác 

dụng chủ yếu như vậy thôi. 
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CHƯƠNG 31: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN VẬN LƯU NIÊN 

 

 Trong chương này lấy quy tắc diễn dịch của Phi tinh Tử Vi Đẩu Số vận dụng luận 

đoán vận trình Lưu Niên mà nói cho rõ. Chỉ có điều, xin lưu ý các bạn đọc: Vận trình Lưu 

Niên phải thông qua tác động sàng lọc phân tách từ Tam bàn Thiên - Địa – Nhân (ba tầng 

lá số) mới có thể hiển lộ ra tượng. 

 

Ngay cả các yếu tố như Quốc vận (vận nước), Giao hữu vận (vận kết giao bạn bè), 

Tài bạch vận (vận tiền tài), Hôn nhân vận, cùng được tính toán đo lường. Đồng thời đêm 

quy tắc suy diễn để giúp cho việc thuyết minh đơn giản hơn. Bạn đọc có thể tự mình căn 

cứ theo quy tắc mà suy luận cho hành vận năm nay của chính bản thân. Bởi vì có sự liên 

quan tới sự biến hóa của Tứ Hóa theo Thiên Can năm sinh, cho nên mong quý vị đêm Tứ 

Hóa thêo Thiên Can năm sinh tự ghi ra, và các thuyết minh dưới đây, để mà đối chiếu 

mới có thể thu được hiệu quả gấp bội. 

 

 * Suy diễn về vận nước: 

Vì để cho mọi người hiểu rõ mối quan hệ giữa Thiên can Tứ Hóa và Địa Chi, chúng 

ta bắt đầu nói từ năm Dân Quốc thứ 73. 

Năm Dân Quốc thứ 73, theo Âm Lịch nhằm năm Giáp Tý, tức năm 1984. Can Giáp 

khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân hóa Quyền, Vũ Khúc hóa Khoa, Thái Dương Hóa Kỵ. 

Tính chất của sao trong Đẩu Số thì Thái Dương chủ đàn ông, năng lượng, quan lộc, mà 

còn ở vị trí “Tý” là thời khắc u tối không có ánh sáng, cho nên nó Hóa Kỵ thì ác tính rất 

mạnh. Kết quả là năm Giáp Tý nguồn quặng khoáng sản liên tục nóng, những chuyện lớn 

khác thì bạn đọc có thể tra lại sách báo cũ để xem. 

 

Năm Dân Quốc thứ 74, theo Âm Lịch nhằm năm Ất Sửu, tức 1985. Can Ất khiến 

Thiên Cơ Hóa Lộc, Thiên Lương hóa Quyền, Tử Vi hóa Khoa, Thái Âm Hóa Kỵ. Mà sao 

Thái Âm có ý nghĩa chủ nữ nhân, tài bạch, điền trạch, các loại nữ trang. Tại vị trí “Sửu” là 

chỗ từ cực thịnh chuyển sang suy, cho nên nó Hóa Kỵ là không tốt cho nền tài chính và 

các nghành xây dựng kiến trúc, cho nên năm đó cả chục vụ án tài chính trong nước tạo 

thành thiệt hại rất lớn. 
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Năm Dân Quốc thứ 75, theo Âm Lịch nhằm năm Bính Dần, tức 1986. Can Bính 

khiến Thiên Đồng Hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Quyền, Văn Xương hóa Khoa, Liêm Trinh Hóa 

Kỵ. Sự phối hợp của Đồng Hóa Lộc và Cơ hóa Quyền khiến năm này các ngành kỹ thuật, 

phục vụ có sự phát triển mạnh như Thiết kế Tự động hóa, Phần mềm Máy tính, Nguyên 

vật liệu Phần cứng, Thiết kế Nội thất. Nếu chỉ riêng Thiên Cơ hóa Quyền mà nói, thì chủ 

về lao lực, Thiên Cơ là xê cơ giới, xê hơi, nên năm Dân Quốc thứ 75 thì ngành xê hơi hoặc 

chế tạo cơ giới sẽ có chuyển biến mạnh nhất. Liêm Lrinh vốn chủ quan lộc, điện dân 

dụng, là sao đào hoa, mà ở vị trí “Dần” là khởi đầu trong các cung cho nên khi Liêm Hóa 

Kỵ thì đối với các nghề chế tạo thiết bị điện hóa, nghề giải trí (khó nghe hơn chút thì gọi 

là ngành công nghiệp tình dục) sẽ có ảnh hưởng bất lợi, trào lưu tụt dốc. Văn Xương hóa 

Khoa là các nghành giáo dục, xuất bản, đều rất bình ổn, tuy cạnh tranh Kịch liệt nhưng 

mà thị phần vẫn còn có thể chia đều. 

 

 * Vận Lưu Niên giao hữu: 

Trước khi nói rõ quy tắc luận đoán vận kết giao, thì thuyết minh qua về những 

hiển tượng lộ ra trên lá số rốt cuộc sẽ ứng nghiệm vào lúc nào? 

Ở trong môn Đẩu Số học cái được gọi là “Tam Tài” Thiên – Địa – Nhân, hiện tượng 

của “Thiên” sẽ ứng nghiệm ở trong “Nhân”, nhưng phải thông qua môi trường trung gian 

của “Địa”. Còn mối quan hệ của Thiên - Địa - Nhân với Lá số gốc, Lá số Đại Hạn, Lá số Lưu 

Niên, Lá số Lưu Nguyệt thì như bên dưới đây: 

 

Muốn xêm Lưu Niên sẽ xảy ra chuyện gì, cần phải tìm cung vị tương quan của Lá 

số gốc, nếu như Lá số của Đại Hạn phối hợp vào cũng biểu hiện ra sự tương đồng về hiện 

tượng, như vậy thì cái hiện tượng biểu lộ ở trong Lá số gốc sẽ liền ứng nghiệm ở trong 

Lưu Niên cả Đại Hạn ấy, còn sự luận đoán về Lưu Nguyệt cũng cứ phỏng theo cái này. 
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Trong hình vẽ thì cái được gọi là “Giả tá” có thể được ví von như là viên gạch lót 

đường, dù hai bên bờ có gập gềnh nhưng nếu có viên gạch lót đường vững chắc bắc từ  

bờ bên này sang bờ bên kia thì vẫn có thể an nhiên mà vượt qua, còn nếu như viên gạch 

lót đường mà chênh vênh nghiêng ngả thì sẽ ngã và sinh ra kết quả là không hay ho gì. 

Như vậy sự tốt xấu của hành vận cần thông qua ba tầng lớp đãi lọc của Thiên - Địa - Nhân 

để mà luận đoán. 

 

Vận kết giao đối với những người trẻ tuổi ngày nay mà nói, có cực kỳ nhiều cơ hội 

gặp gỡ giao du, cho nên xem vận kết giao Lưu Niên có thể nắm lấy cung Nô Bộc của năm 

nay là liền có thể xêm được, khỏi cần dùng đến thủ tục đãi lọc 3 tầng Thiên – Địa – Nhân. 

  

Rốt cuộc thì cung Nô Bộc của Lưu Niên năm Mậu Dần (năm 1998) ở chỗ nào? 

 

 

 

Lấy ví dụ A: năm Mậu Dần thì [cung Mệnh của Lưu Niên] ở vị trí cung “Dần”, còn 

[cung Nô Bộc của Lưu Niên] ở tại vị trí cung “Mùi”, 11 cung còn lại thì cứ theo thứ tự mà 

ghi vào, tức thì thu được [Lá số của Lưu Niên]. Còn [Lá số của Đại Hạn] thì trước tiên 

phải hỏi xem là bao nhiêu tuổi, nếu là 43 tuổi mà Thổ Ngũ Cục thì ứng với vị trí chỗ của 
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35-44 tuổi chính là [cung Mệnh của Đại Hạn]. Như trong ví dụ A, vị trí của cung “Mão” 

chính là [cung Mệnh của Đại Hạn] của anh ấy, 11 cung khác cũng căn cứ theo thứ tự ghi 

vào, tức thì sẽ được [Lá số của Đại Hạn]. Như vậy, là đã an xong các Lá số của Đại Hạn 

cũng như của Lưu Niên. 

 

 * Ảnh hưởng của các sao Tứ Hóa tới cung Giao Hữu (Nô Bộc): 

Đối với những bạn ở trong độ tuổi hôn nhân mà vẫn chưa kết hôn, vấn đề được 

quan tâm nhất có lẽ chính là vấn đề khi nào thì tình nhân sẽ xuất hiện. Đẩu Số có thể 

đoán được, nhưng thành đôi lứa hay không thì lại ở sự lựa chọn của bạn. Việc xem có 

thành đôi lứa hay không là còn biểu hiện đối tượng kết hôn ở cung vị khác, nhưng do sự 

liên quan quá rộng cho nên xin phép sẽ tường thuật sau. 

 

 * Làm thế nào luận đoán vận kết giao bạn bè năm nay? Xin làm thêo quy trình 3 

bước như dưới đây: 

 1. Đánh dấu rõ ra cái [cung Nô Bộc của Lưu Niên]. 

 2. Tìm ra các cung vị mà Tứ Hóa theo Thiên Can [cung Nô Bộc của Lưu Niên] phi 

nhập vào trong các cung đó. 

 3. Tìm xem các ngôi Tứ Hóa có tiến nhập vào trong cung Mệnh, Phu Thê, Thiên Di, 

Quan Lộc hay không? Nếu mà không có thì sẽ không có liên quan tới ta, còn nếu mà có 

nhập vào các cung vị kể trên thì sẽ phát sinh sự kiện có liên quan tới bạn bè. 

 

 Đương nhiên, các tinh tú ở trong [cung Mệnh của Lưu Niên], [cung Thiên Di của 

Lưu Niên], [cung Nô Bộc của Lưu Niên] trong năm nay đều có liên quan tới bạn bè. Nếu 

như gặp các cát tinh thì sẽ dễ kết giao được với bạn tốt, còn nếu như gặp các hung tinh 

thì dễ xảy ra tranh chấp hay là kết giao với bạn bè xấu, gặp phải loại hung đồ. 

 

Căn cứ theo các sao Tứ Hóa xem là từ một ngôi sao nào hóa ra, thì có thể suy đoán 

để biết được loại hình bạn bè, rồi căn cứ theo Tứ Hóa có thể biết được mức độ nông sâu 

của tình cảm. Trước hết, chúng ta nói về các hình thái tình cảm của Tứ Hóa tinh: 

 

Hóa Lộc: Bất kể là sao gì Hóa Lộc cũng chủ “Chàng có tình, thiếp có ý”, hình thái 

đôi bên đều tâm đầu ý hợp, tình cảm song phương rất tự nhiên tiến triển đều đặn, tình ý 

nồng nàn, cách thức biểu hiện rất chi là lãng mạn. 
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Hóa Quyền: Thuộc về phương thức của dạng “truy cùng đuổi tận, mặt dày mày 

dạn, không tiếc bất cứ giá nào để giành được tình cảm”, một phía được thêo đuổi sẽ có 

cảm giác chịu áp lực. Trên thang đo tình yêu, một bên có thể đã bước qua giới hạn bùng 

cháy, còn bên kia thì sao? Có thể vẫn còn đang dừng ở điểm lạnh nhạt. Thế thì kết quả sẽ 

ra sao? Tốt thì có thể thu được kết quả mỹ mãn, còn tình huống xấu thì chính là kiểu thô 

bạo. Cho nên cần phải “Thận trọng khi bắt đầu, từ tốn khi tiến hành”. 

 

Hóa Khoa: Song phương đều rất ôn hòa nhã nhặn, văn vẻ lịch sự giữ khoảng cách 

an toàn, mưa dầm thấm lâu, chỉ là cả hai đều nhìn nhau không biết chán mà thôi, tình bạn 

nảy nở trong lý trí, ngộ nhỡ có lúc không hợp thì việc chia tay cũng không đến nỗi làm 

cho day dứt đau lòng. 

 

Hóa Kỵ: Có thể nói là kiểu yêu bừa, mù quáng hoặc là kiểu mê mị mà vơ bèo gạt 

tép, thường thường là có kết quả bi Kịch. Cho nên khuyến cáo các tiểu thư có tình hình 

như thế này, chớ vì cảm xúc nhất thời trong 1 phút xao lòng mà rơi vào cạm bẫy. Cảm 

xúc mạnh rất ngọt ngào, nhưng khi phải chia lìa liệu có thể chịu được nỗi đau thấu tim 

hay chăng. Có điều là Lưu Niên thuận lợi thì vẫn còn có thể bước tới một điểm khác trên 

tấm thảm đỏ. Hóa Kỵ không thể xung cung Mệnh hoặc cung Phu Thê (dù là lá số gốc hay 

theo Lưu Niên thì cũng luận như nhau), một khi xung tức thì có sự biến hóa, ví dụ như là 

cùng bạn cũ chia tay hoặc là vận kết giao không tốt đẹp, thường xảy ra tranh chấp. 

 

Lại lấy từng tinh tú Hóa Lộc để xem hình thái kết bạn của năm nay ra sao: 

Cự Môn Hóa Lộc: Cự Môn chủ “tài ăn nói, tranh luận, nghiên cứu”, cho nên năm 

nay bạn bè kết giao năm nay nếu không phải là kiểu dùng “mồm miệng” để kiếm tiền thì 

cũng là người có tài ăn nói hoặc là người có tinh thần nghiên cứu, khi nói chuyện sẽ thao 

thao bất tuyệt, rất biết cách tự mình tiếp thị, có cá tính đa nghi, dễ gây thị phi, năng lực 

học hỏi phong phú. 

Phá Quân Hóa Lộc: Người có dáng vóc của vận động viên, kiện tướng thể dục thể 

thao trong trường học, làm việc dũng cảm, quyết đoán, tính háo thắng mạnh, phàm là 

việc có lý thì sẽ tranh đấu tới cùng bất kể người kia là bề trên hay sếp, cho nên cần phải 

nhún nhường anh ta một chút. 
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Thiên Cơ Hóa Lộc: Người kiểu này tâm tư tinh tế, tư duy nhạy bén, khi nói chuyện 

hơi nhanh một chút là khiến người ta có cảm giác nói lắp. Không hợp đảm nhiệm vị trí 

lãnh đạo, thích hợp làm các công việc phụ tá, sắp đặt kế hoạch, kỹ thuật. Đối với bạn bè 

rất tốt, gọi một cuộc điện thoại sẽ liền phi tới, là bạn tốt coi trọng tình cảm. 

Thái Dương Hóa Lộc: Tâm tính ôn hòa, hành vi nhã nhặn, hơi nữ tính hóa. Nếu mà 

là phái nữ thì chính là sự nữ tính theo tiêu chuẩn truyền thống, đa sầu đa cảm, cảm thụ 

tinh tế, có chút hướng nội, vốn có tố chất về phương diện nghệ thuật. Nếu là phái nam thì 

sẽ rất biết cách nắm bắt tâm lý nữ giới, là người biết chăm sóc chiều chuộng bạn gái. 

Vũ Khúc Hóa Lộc: Vóc dáng không cao, nhưng khỏe mạnh. Giọng sắc cao mà lanh 

lảnh. Làm việc quả quyết kiên định, một khi đã ra quyết định sẽ không đổi ý. Có năng lực 

quản lý tiền bạc, lúc bình thường thì tán gẫu cũng hay đề cập tới “Tiền”. Tuy có khiếm 

khuyết về phong cách yêu đương ôn nhu, nhưng mà hành vi chân thành cũng tạo cho 

người ta sự tin tưởng khi ở gần. 

 

 * Hóa Kỵ mà xung cung Mệnh hoặc cung Phu Thê thì phải chú ý những 

chuyện gì? 

Văn Xương Hóa Kỵ tới xung: Chú ý đến những tranh chấp về công văn giấy tờ, vay 

mượn có thị phi, cẩn thận kẻo bút sa gà chết. 

Tham Lang Hóa Kỵ tới xung: Chú ý không được chìm đắm vào sắc dục hoặc nhậu 

nhẹt kẻo không thể quay đầu lại được. Hoặc vì ham chơi mà lãng quên người phối ngẫu 

nên dẫn đến tranh chấp thị phi. 

Thái Âm Hóa Kỵ tới xung: Có hiện tượng chia lìa ngắn với người phối ngẫu, hoặc 

xung đột với gia đình phối ngẫu, hoặc mẹ của người phối ngẫu có phát sinh tình huống 

xấu ngoài ý muốn. 

Văn Khúc Hóa Kỵ tới xung: Tương tự như tình huống của Văn Xương Hóa Kỵ, 

nhưng phải chú ý việc tranh chấp tình cảm, hoặc là đã đính hôn rồi nhưng có vài yếu tố 

nào đó ảnh hưởng mà có khả năng dẫn tới chia tay. 

 

Nói tới việc kết giao bạn bè, xin mời các bạn thiếu nữ vẫn chưa lập gia đình chú ý 

tới 3 loại tình hình như sau: 

1. [Cung Tật Ách của Đại Hạn] có Tham Lang Hóa Kỵ, Liêm Trinh Hóa Kỵ tọa thủ 

tại đối cung tới xung, thì rất dễ có nguyên nhân tiềm ẩn cái việc ăn cơm trước kẻng. 
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2. Cung Phu Thê hóa Quyền nhập [cung Tật Ách của Lưu Niên] năm ấy của ta. Biểu 

thị việc chồng chưa cưới hoặc bạn thân dùng thủ đoạn ép buộc để chiếm đoạt tấm thân 

của ta. 

3. Cung Thiên Di Hóa Kỵ nhập cung Tật Ách, mà trong cung lại có Kình Dương tọa 

thủ, thì dễ bị yêu râu xanh hoặc thiếu niên mất dạy cưỡng hiếp. Bởi vậy chớ có đi một 

mình trong đêm, chớ có đơn độc tới điểm hẹn với người lạ. Sinh hoạt đoàn thể thì chớ có 

tách nhóm, chú ý đến các cử chỉ đoan trang và áo quần tề chỉnh kín đáo, thì có thể giảm 

thiểu việc phát sinh những sự kiện bất hạnh. 

 

Bây giờ để chúng ta cùng nhìn qua ví dụ B xem xét xem vận kết giao bạn bè năm 

nay như thế nào? 

 

 

 

[Cung Nô Bộc của Lưu Niên] ở cung Tân Mùi, thiên can Tân khiến Văn Khúc hóa 

Khoa tại vị trí cung Thân (tức cung Tài Bạch gốc), cũng chính là [cung Thiên Di của Lưu 
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Niên] năm Mậu Dần. Có ý nghĩa đi ra ngoài sẽ gặp một bằng hữu hào hoa phong nhã, lịch 

sự, giỏi chiều chuộng người khác, tài ăn nói cũng rất tốt. Nhưng khiến cho người ta có 

cảm giác không thật lòng, không chịu được khổ, hai bên vẫn duy trì mối quan hệ “quân tử 

chi giao” (QNB chú: ám chỉ việc cung kính xã giao, giữ khoảng cách. Thành ngữ này vốn 

từ câu “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”). Lại nói, Văn Xương Hóa Kỵ xung tới [cung 

Phu Thê của Lưu Niên] – mà đây lại là cung Mệnh gốc, thì sẽ chia tay, năm nay sẽ không 

thể kết phối được người bạn đời tốt (nếu là người đã kết hôn, thì không cần e ngại). 

 

 * Vận Lưu Niên sự nghiệp: 

Xem về vận sự nghiệp, cần xem xét Hóa Lộc trong Tứ Hóa theo Can [cung Quan 

Lộc của Đại Hạn], có nhập vào [cung Mệnh của Lưu Niên] hoặc [cung Quan Lộc của Lưu 

Niên] năm nay hay không (nếu như nhập cung Mệnh gốc cũng luận giống nhau). Nếu có 

nhập thì biểu thị là năm nay thu được thành quả thịnh vượng trong sự nghiệp, đi làm có 

dấu hiệu tăng lương, lại thêm Hóa Quyền nữa thì nhất định năm nay công việc sẽ thuận 

lợi trôi chảy, thu nhập cá nhân và quyền lực cũng đều tăng. 

 

Nói về Hóa Lộc, ý nghĩa là biểu lộ sự nghiệp chỉ là được rạng rỡ mà thôi, còn kết 

cấu bên trong mà không được vững vàng thì đi làm chỉ có tăng chút lương hoặc là được 

điều động thăng tiến lên 1 vị trí có tiếng mà không có miếng. 

 

Có Hóa Quyền nhập mà nói, thế thì năm nay có vất vả chút ít, vì Hóa Quyền là biểu 

thị việc ý nghĩa nắm quyền hành thành tựu, nhưng không có Hóa Lộc tới phối hợp thì 

hiệu quả của nó không hiển lộ, chẳng qua chỉ là gia tăng gánh nặng công tác, bận rộn. Chờ 

đợi thời cơ chuyển biến tốt thì có cơ hội cầm quyền. 

 

Hóa Khoa có ý nghĩa chậm rãi khoan thai, gặp dữ hóa lành, công danh khoa giáp. 

Hóa Khoa nhập Mệnh cung hoặc Quan Lộc, bất kể là chủ doanh nghiệp hay đi làm công ăn 

lương thì về công việc cũng duy trì ổn định phát triển, lúc nguy ngập thì bất ngờ có trợ 

lực vượt qua cửa ải khó khăn. Học sinh hoặc những bạn có ý định tham gia thi cử, chỉ cần 

chuẩn bị tốt, trong trường thi hoàn toàn có khả năng phát huy đạt kết quả cao. Những 

người sinh năm Ất, Canh, Hóa Khoa nhập cung Mệnh, Quan Lộc là có khả năng rất cao 

trong các chuyện thi cử. 
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Hóa Kỵ nhập Mệnh thì bày tỏ sự toàn tâm toàn ý ở trên sự nghiệp. Hiếm có thời 

gian thư giãn giải trí, hoặc năm nay phải lưu tâm đến sự nghiệp, không thể chểnh mảng 

như trước. Nhưng mà Hóa Kỵ xung Mệnh hoặc Quan Lộc thì đều không phải là điềm tốt, 

nếu có thì sẽ xảy ra một loạt sự kiện mà có thể liệt kê như sau: 

 

 1. Thất nghiệp (phối hợp cung Tài Bạch mà đoán), cắt giảm nhân sự. 

 2. Có cảm giác chán đối với công việc hiện tại, muốn chuyển công tác. 

 3. Khó hòa đồng đối với sếp, đồng nghiệp, cảm sự bế tắc trong công việc gia tăng. 

 4. Đảm nhiệm chức vụ ở cái công ty kinh doanh không hiệu quả hoặc sập tiệm. 

 5. Đổi nghề. 

 

Nếu lúc ấy lại có Hóa Khoa nhập Mệnh, Quan Lộc thì có thể phát sinh uy lực gặp 

giữ hóa lành, tuy đối cung Hóa Kỵ xung tới cũng có thể vượt qua nguy cơ hoặc (trì hoãn, 

do dự không quyết) mà vượt qua khỏi. 
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Lại xem xét vận sự nghiệp của ví dụ C như thế nào? 

[Cung Quan Lộc của Đại Hạn] có can Đinh khiến Cự Môn Hóa Kỵ xung cung Quan 

Lộc gốc, cho nên trong 10 năm này sự nghiệp ắt không thuận lợi. Khi Lưu Niên đi tới 

cung Dần thì chỗ mà [cung Quan Lộc của Đại Hạn] hóa xuất Kỵ đến liền trở thành chỗ 

[cung Quan Lộc của Lưu Niên] làm cho năm này sự nghiệp so với những năm trước càng 

không thuận lợi, bởi vì Cự Môn Hóa Kỵ tới xung. Cho nên có thể biết là chuyện thị phi 

trùng trùng, cãi cọ tranh chấp, bị người ta vu tin vịt báo hại... đủ thứ chuyện. Năm đó 

nhất định nhất định là rắc rối nhiều vô kể. 

 

 * Vận Lưu Niên tài bạch: 

Tức tình hình thu chi về tài chính. Trong đó, sự thu nhập có thể chia thành: 

1. Thu nhập từ việc tự  buôn bán. 

2. Thu nhập ổn định từ lương bổng. 

3. Thu nhập thêm từ những nghề tay trái. 

 

Còn nguyên nhân của chi ra hoặc hao tổn thì đại khái chia thành: 

1. Chi phí sinh hoạt thường ngày. 

2. Đầu tư. 

3. Vay mượn ngoài ngân hàng. 

4. Tiết kiệm. 

 

Quy tắc suy đoán vận tài bạch của Tử Vi Đẩu Số, đối với tình hình thu chi ổn định 

thì tương đối khó nắm bắt, còn đối với những tình huống lời lãi có tính chất đầu tư thì có 

thể nắm bắt được. Nếu như mệnh cách phù hợp (cách Tham Hỏa) lại gặp vận hạn thịnh 

vượng thì đương nhiên có thể từ việc đầu cơ để mà làm giàu. 

 

Chúng ta suy đoán vận Tài Bạch, thì nhất định phải tham khảo thêm nguồn tiền 

sinh ra và nơi tiền đi tới, mới có thể biết rõ trạng thái biến động của tiền tài. Tử Vi Đẩu 

Số có thể dùng cung Nô Bộc đại biểu cho sự qua lại giữa ta với khách hàng, cho nên sự 

thay đổi của tiền tài và bạn bè có mối quan hệ rất mật thiết không thể tách rời. Cho nên, 

khi nghiên cứu trạng thái thay đổi của tiền tài thì cần phải đêm tính chất các sao và cung 

can Tứ Hóa của cặp cung vị ấy để mà cùng đưa vào sự cân nhắc. 
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Hóa Lộc từ [cung Tài Bạch của Đại Hạn] tuy có nhập cung Mệnh, nhưng Hóa Kỵ 

của cung Nô Bộc lại nhập cung Mệnh hoặc cung Tài Bạch, thì giống như là bằng hữu thò 

tay với tới hầu bao của mình, lấy tiền tài của ta sử dụng vậy, không có cách nào tích tụ tài 

sản, hoặc sẽ vì bằng hữu mà thiệt hại tài sản. 

 

Nếu như cung Nô Bộc Hóa Lộc nhập cung Mệnh hoặc cung Tài Bạch, nhưng các 

cung vị ấy lại tự Hóa Kỵ, thì nghĩa là bạn bè rất ủng hộ cho sản ta, chiếu cố tới sản phẩm 

của ta hoặc đêm tiền cho ta mượn, mà bản thân mình vì vài lý do nào đó mà không có 

cách nào để tận dụng tài nguyên cho nên đưa đến thất bại. 

 

Trước tiên, bắt đầu nói từ Tứ Hóa của cung Tài Bạch: 

 

Hóa Lộc: nhập cung Mệnh thì đại biểu có tiền thu vào, nhập cung Quan Lộc thì đại 

biểu lấy tiền đầu tư cho sự nghiệp. Theo cái sao nào hóa để biết nguồn của thu nhập. 

 

Thái Dương Hóa Lộc: nếu là người tự kinh doanh, việc buôn bán của năm nay so 

với năm ngoái có cạnh tranh Kịch liệt thì mới có thể bộc lộ tài năng trong trong quần 

hùng, trở thành có vai vế trong giới. Ngành nghề chủ yếu là điện khí, máy móc, năng 

lượng, nhiên liệu sẽ rất tốt đẹp. Đối với người đi làm công ăn lương, có cơ hội đi công tác 

hoặc làm thêm hoặc dùng tài ăn nói để mà kiếm thêm thu nhập, có cơ hội xuất ngoại. 

 

Liêm Trinh Hóa Lộc: nếu là người tự kinh doanh trong giới nghệ thuật như thiết 

kế nội thất, trang điểm, làm tóc, thiết kế thời trang, chụp hình, truyền thông, quảng cáo 

đều rất tốt, có thể tính toán để mở rộng nghiệp vụ. Nếu mà đi làm thuê? Sẽ có cơ hội tăng 

lương nhưng mà trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. 

 

Thiên Đồng Hóa Lộc: đối với những bạn làm nghề dịch vụ, năm nay sẽ gặp hoàn 

cảnh cạnh tranh tốt hơn để mở ra một tiền đồ to lớn. Hoặc là gia tăng thành tích đối với 

cơ quan làm việc, giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Nếu là nhân viên thì năm nay cũng có lợi 

về cả quyền và tiền, chẳng những thu nhập gia tăng mà chức vụ cũng thăng tiến, có thực 

quyền, nếu sát tinh đồng cung thì sẽ vì lười biếng, cẩu thả mà mất đi nhiều cơ hội. 
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Tham Lang Hóa Lộc: Tham Lang chủ về “tửu, sắc, tài, khí”, nói 1 cách văn vẻ là 

nhắm vào ngành nghề giải trí và ẩm thực. Cho nên Tham Lang nhập Mệnh, thì sẽ theo hai 

nghề nghiệp như trên, năm nay rất thuận lợi. Nhưng mà tiền tài của Tham Lang có ý 

nghĩa bàng môn tà đạo, cho nên có thể vì thế mà thiệt hại tiền bạc hoặc vì đó mà khiến 

tay chân bị thương hoặc tiền bạc bị anh em bạn bè mượn đi. Nhân viên công vụ thì đừng 

nên tham tiền phong bì, kẻo mà bại lộ thì lại gửi thân vô tù. Bởi vì Tham Lang chủ về tài 

nguyên bất chính, nếu có “phá” tượng, thì những nhân viên công vụ là phải đặc biệt kiêng 

dè. Nếu bạn là nhân viên của xí nghiệp tư nhân thì có thể người quản lý sẽ đưa bạn tiền 

làm thêm giờ, so với năm trước là nhiều hơn. Nếu tận dụng nhặt nhạnh thì cũng là khoản 

thu  nhập tương đối. Người có mệnh cách này, năm nay hoặc có thu nhập hoặc công tác 

có chuyển biến, như đổi công tác hoặc được điều động trong nội bộ. 

 

Thiên Lương Hóa Lộc: “Ngựa không ăn cỏ dại thì không mập, người không kiếm 

tiền bất chính thì không giàu”, Thiên Lương Hóa Lộc có thể khiến bạn có một khoản thu 

nhập bất ngờ như: trúng vé xổ số, nhặt được tiền, bốc thăm trúng thưởng,… đều là các 

khoản tiền tài sản bất ngờ, đối với người làm ăn thì có thể là tiền tài từ đầu cơ, lại có thể 

nói là tiền tài từ người già cấp cho, cùng chung sự nghiệp với người già thì có thể kiếm 

được tiền. 

 

Hóa Lộc thì cần phải có Hóa Quyền tới hội hợp thì mới từ Hư chuyển thành Thực, 

vì vậy nếu Hóa Lộc nhập vào vị trí của các cung Mệnh, Tài Bạch, Sự Nghiệp lại phối hợp 

Hóa Quyền thì có thể nắm lấy cơ hội vững vàng.  

 

Hóa Kỵ không được xung các cung Mệnh, Quan Lộc, Tài Bạch, mặc dù có Hóa Lộc 

thủ ở các cung ấy nhưng một khi bị Hóa Kỵ xung kích tới thì cát lực của Hóa Lộc sẽ biến 

mất, ngược lại còn thành điềm báo trước cho một hao tổn to lớn. 

 

Lại nói về Tứ Hóa can cung Nô Bộc, nếu Hóa Lộc nhập Tài Bạch của ta, thì đã nói ở 

phía trên. Giờ nói đến Hóa Kỵ của cung Nô Bộc, nếu khi nó tạo thành tình thế “Xung” tới 

các cung Tài Bạch, Sự Nghiệp, Mệnh của ta, ắt phải đề phòng bạn bè tới “Cướp” tiền của 

ta, cái chữ “cướp” này có ý nghĩa là: 
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1. Vay tiền để đưa cho bạn, cũng giống như đánh chó bằng cách ném cái bánh bao 

nhân thịt, có đi mà không có về. 

2. Tham gia vào mấy cái hội trợ giúp cộng đồng (kiểu chơi hụi), kết quả sẽ bị lừa 

một vố đau. 

3. Buôn đi bán lại, nhưng lại nhận phải tấm ngân phiếu khống. 

4. Tiền tài bị cướp đoạt hoặc bị trộm mất. 

 

Trong đó thì tình huống thứ 4, bị trộm là vì Cự Môn và Tả Hữu đồng cung, còn đối 

cung thì có Hóa Kỵ xung tới hoặc tự bản cung Hóa Kỵ, đặc biệt là Cự Môn Hóa Kỵ sẽ rất là 

linh nghiệm. Còn bị cướp thì sao? Thì phải chú ý tới các hung sát tinh như Kình Dương, 

Thất Sát có theo Hóa Kỵ xung Tài Bạch hay không, hoặc (hung sát) ở cung Tài Bạch mà 

đối cung Hóa Kỵ đến xung, hoặc ở bản cung tự Hóa Kỵ, cũng đều dễ có tình trạng bị cướp. 

Kình Dương tựa như là một phần tử bất lương, nằm rình ở bên trong kho tiền của bạn, 

một khi có cơ hội (khi Hóa Kỵ đến xung hoặc khi tự Hóa Kỵ) sẽ liền phát sinh lực tác 

động phá hoại. 

 

Bây giờ xem Vận tiền tài năm nay của ví dụ D: 
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Tứ Hóa theo Can [cung Tài Bạch của Đại Hạn] đều nhập cả vào trong các cung 

[Thiên Di của Lưu Niên], [Phúc Đức của Lưu Niên], [Tài Bạch của Lưu Niên], cho nên vận 

làm giàu của năm này rất tốt. Hơn nữa [cung Tài Bạch của Lưu Niên] năm nay ở cung 

Giáp Tuất khiến Thái Dương Hóa Kỵ nhập vào [cung Quan Lộc của Lưu Niên] ở vị trí cung 

Canh Ngọ, cho nên năm nay sẽ có hiện tượng bỏ tiền đầu tư sự nghiệp (hình 1 ví dụ D). 

 

Lại xem tới Hóa Kỵ trong Tứ Hóa theo thiên can [cung Nô Bộc của Đại Hạn], can 

Bính khiến Liêm Trinh Hóa Kỵ xung ngược tới [cung Mệnh của Đại Hạn] cũng chính là 

cung Tài Bạch gốc. Cho nên năm nay phải cẩn thận bạn bè làm thiệt hại tiền tài của ta, 

đặc biệt là năm Mậu Dần. Xin mời xem đồ hình chi tiết về Tứ Hóa theo thiên can [cung Nô 

Bộ của Đại Hạn] (hình 2 ví dụ D). 

 

 

 

 * Vận kết hôn năm nay như thế nào? 

Đối với những bạn đang muốn kết hôn, xin mời xem quy trình 2 bước dưới đây, 

xem xem vận năm nay kết hôn có được hay không? 
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1. Trước tiên đêm [cung Phu Thê của Đại Hạn] và [cung Phu Thê của Lưu Niên] 

khoanh tròn lại. Sau đó xêm xét tính chất các sao tọa thủ bên trong là loại nào, nếu như 

đụng phải các sao cô quả là Vũ Khúc, Thất Sát, Sát Tinh độc tọa, hoặc tam phương của 

cung Mệnh gặp đủ 3 loại sao kể trên. Như vậy thì năm nay muốn kết hôn, xem ra không 

tốt hoặc có thể nói tình duyên không sâu khó kết thành đôi, hoặc đối tượng gặp phải là 

phần tử bang phái (không có nghĩa là hôn nhân nhất định không tốt, mà sẽ phá hỏng khả 

năng chung sống tới lúc đầu bạc). Cái được gọi là “phá”, không nhất định là ám chỉ về việc 

ly hôn, mà thí dụ như việc không thường được ở bên nhau cũng gọi là phá. 

 

2. Nếu không gặp tình trạng như đã kể trên, thì xem sao Hóa Kỵ theo thiên can 

[cung Phu Thê của Đại Hạn] có xung vào [cung Phu Thê của Lưu Niên] hay không. Nếu 

như có xung thì cũng vô vọng và phải nên chờ tới năm sau. Nếu như [cung Phu Thê của 

Lưu Niên] có thiên can khiến cho tam cát hóa tinh (Lộc Quyền Khoa) nhập vào các cung 

Mệnh, Phu Thê, Phúc Đức, Quan Lộc, Tài Bạch thì đều có hiện tượng cưới hỏi, hy vọng 

nắm lấy cho tốt. 

 

Còn như năm nào kết hôn thì tốt, xin mời đọc thêm chương “LÀM SAO ĐỂ SUY 

ĐOÁN NĂM NÀO PHÙ HỢP ĐỂ KẾT HÔN”. 

 

 * Tác giả chú: Chương này vốn bắt đầu viết vào năm Dân Quốc thứ 75 (1986) 

đăng ở số báo 113, tờ nguyệt san Gia Đình của công ty văn hóa Thái thị. Có rất nhiều 

điểm tương tự năm Ất Sửu (Dân quốc thứ 74, 1985) và 10 năm sau đó là năm Ất Hợi. Nay 

đêm lịch sử liệt kê ra như bảng bên dưới để cùng bạn đọc đối chiếu qua một chút (bạn 

đọc mà đọc thuộc cuốn sách cũng có thể nắm được tương đối sự tiêu trưởng lên xuống 

của xu thế quốc gia): 

 

Năm Dân Quốc thứ 73 (năm Giáp Tý, 1984) liên tiếp nhiều tai nạn, sự cố lớn về 

mỏ than đá, khiến cho ngành than đá quốc nội sau đó đã xuống dốc. 

 

Năm Dân Quốc thứ 83 (Giáp Tuất, 1994) trong nước thiếu điện nghiêm trọng, 

mùa hè mà nhiều lần cúp điện hoặc phân chia ra khu vực để cấp điện, khiến cho các 

ngành sản xuất bị tổn hại nghiêm trọng. Thiên can Giáp khiến nguồn năng lượng Hóa Kỵ, 

cho nên gặp năm Giáp sẽ khiến cho sự cung cấp năng lượng xảy ra những bất lợi. 
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Năm Dân Quốc thứ 74 (Ất Sửu, 1985) xảy ra nhiều làn sóng đổ bể của các tổ chức 

tài chính, như ở Đài Bắc thì có Thập Tín, Quốc Thái Tín, Á Châu Tín,… vào năm đó tạo ra 

những sóng gió rất to lớn cho xã hội. Công nghiệp xuất khẩu cũng trì trệ thậm tệ, nền 

kinh tế trong ngoài đúng là vô cùng bí bách. (QNB chú: Thập Tín là tập đoàn tài chính của 

ông Tsai Chen-Chou 蔡辰洲, người mà đã được tác giả Từ Tăng Sinh tiên đoán là “chết ở 

trong ngục” và lấy làm mệnh lệ ở chương 25, Thái Thần Châu vốn là con trai cả của ông 

Thái Vạn Xuân – người giàu nhất nhì ở Đài Loan ở những năm giữa Thế kỷ 20. Sau vụ bê 

bối tài chính năm 1985 làm tê liệt hệ thống ngân hàng ở Đài Loan thì tập đoàn Thập Tín 

cũng sụp đổ). 

 

Năm Dân Quốc thứ 84 (Ất Hợi, 1995) thì Chương Hóa Tứ Tín, vụ án quốc phiếu, 

vụ án trái phiếu hội nông nghiệp Trung Lịch, ngành địa ốc đại suy thoái, tiền vay nước 

ngoài quá cao, khủng khoảng tài chính. So với năm 1985 là cùng chung một Kịch bản. 

Nhưng so với khốn cảnh của nền kinh tế, ở trên phương diện chính trị thì 1995 so với 

1985 còn càng tồi tệ hơn.  

 

Năm Ất Sửu và Ất Hợi, căn cứ theo thuyết pháp của môn Tử Vi Đẩu Số dự trắc học, 

Thiên can Ất chính là điền trạch, bất động sản Hóa Kỵ, cho nên gặp can Ất thì những 

ngành nghề tương quan sẽ gặp đại bất lợi mà dẫn đến khủng khoảng tài chính. Chỉ có 

điều năm Ất Sửu và năm Ất Hợi do có Địa Chi khác nhau cho nên mức độ cũng sẽ có sự 

chênh lệch về mức độ ảnh hưởng . 

 

Năm Dân Quốc thứ 85 (Bính Tý, 1996) có như năm Dân Quốc thứ 75 (Bính Dần, 

1986) hay không, có cơ hội phục hồi hay không? Điều mong đợi hồi phục là gì? 

 

Năm Dân Quốc thứ 86 (Đinh Sửu, 1997) có như năm Dân Quốc thứ 76 (Đinh Mão, 

1987) hay không, cũng sẽ có việc bất động sản có cơ hội bừng tỉnh, lại một lần nữa tăng 

lên vùn vụt? 

 

Năm Dân Quốc thứ 87 (Mậu Dần, 1998) có tương đồng với năm Dân Quốc thứ 77 

(Mậu Thìn, 1988) hay không? Xin mời bạn đọc tự mình kiểm duyệt tin tức tương quan. 

 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

363 | P a g e  
 

CHƯƠNG 32: ĐỒ THỊ MỆNH VẬN 

 

Tỉ mỉ quan sát bằng hữu hoặc người thân hoặc nhân vật công chúng xung quanh, 

lịch trình cuộc sống của họ lên xuống như nước thủy triều, có cao trào cũng có đáy sâu. 

Hồi tưởng lại những bước chân tự mình đi qua xem có phải là cũng từa tựa như vậy hay 

không? Người viết trải qua nhiều năm nghiên cứu Đẩu Số, quan sát những ví dụ hợp tác 

lâu dài những lịch trình ví dụ vận mệnh, hoặc thâm nhập phỏng vấn về những xu hướng 

chuyển biến trong đáy lòng, đồng thời tổng hợp quy nạp trên lá số để giải thích những 

hiện tượng này, có nhiều điểm phù hợp. Bình thường, đối với cổ phiếu thì cũng biết qua. 

Việc phân tích xu thế tăng hay giảm trục K làm sự tham khảo cho người đầu tư, đi sâu 

vào thì cảm thấy đồ thị chỉ số cổ phiếu và biến hóa của vận mệnh con người có nhiều 

điểm tương tự. Vì vậy nảy ra ý tưởng đề xuất phương pháp dùng đồ thị chỉ số để biểu 

diễn vận mệnh lên xuống của con người. 

 

Trải qua thống kê nhiều năm, quy nạp và diễn dịch, đêm kinh nghiệm mệnh lý, 

quy tắc luận đoán chuyển đổi thành trình tự phân tích, cũng đã đặt ra giá trị tạm thời 

dùng phân biệt các mức độ nặng nhẹ, dựng lên mô hình phân tích, trải qua hai năm nỗ 

lực đã hoàn thành việc thiết kế trình đồ thị chỉ số vận mệnh. 

 

Sau khi hoàn thành, đêm những ví dụ luận mệnh đã sưu tập, nạp toàn bộ vào máy 

tính chạy một lượt, mất ba tháng mới xử lý xong, lại đêm kết quả thu được so sánh kiểm 

nghiệm với thực tế. Đồng thời cũng thường xuyên giữ liên lạc với những bạn bè coi số để 

hỏi thăm tung tích, thiết lập quy luật phán đoán đồ thị vận mệnh. Nếu không đối mặt với 

một đồ thị, thì quả thực không cách nào để hiểu rõ được những ý nghĩa được đại biểu ở 

trong đó.  

 

Rốt cuộc có những quy tắc phán đoán nào? Trước tiên phải xác nhận: một số 

quyết sách sau đây có thể sẽ mất một thời gian ngắn mới lần lượt biểu hiện ra những 

hiệu ứng cát hung. Tỷ như bạn khi ở vận thế suy thoái mà lại ra quyết sách đầu tư thì có 

thể năm đó chưa phát sinh chuyện phá tài nhưng sau một hai năm mới có thể bạo phát 

nguy cơ về tài chính. Tình huống kiểu này ở trong dự án đầu tư cơ lớn có liên lụy tới 

nhiều người thì sẽ càng rõ ràng. Còn kiểu đầu tư mô hình nhỏ của cá nhân cũng thế, có 

người năm đó thấy giá thị trường nhà đất thấp mua vào, nhưng qua dăm ba năm sau giá 
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lại còn xuống thấp nữa vì một số nguyên nhân nào đó, khiến việc đầu tư trước đó biến 

thành thiệt hại. Đó cũng chính là kiểu một lần quyết định mà lập tức sản sinh hiệu ứng 

cát hung. Cho nên khi phán đoán, trước hết cần phải hiểu rõ tình huống “thực tế” đã, mới 

không hiểu lầm về ý nghĩa hàm ẩn của trục đồ thị. Bất kể “tình trạng thực tế” như thế nào 

cũng có thể xác định mệnh vận của con người là có sự biến hóa thăng trầm. Giả như cùng 

là một người, ở thời cơ không tốt, đưa ra quyết sách cho cùng 1 loại sự việc, thì kết quả 

cũng sẽ không giống nhau. Nếu như có thể nắm được lúc thịnh vượng của vận thế mà 

đưa ra quyết sách thì thường là sẽ chính xác, thành công. 

 

Mỗi 1 người đều có 1 đồ thị vận mệnh đặc trưng, bởi vì trong sinh hoạt cuộc sống 

của mỗi 1 người thì các yếu tố phải đối mặt như Người – Việc - Vật cũng sẽ sinh ra những 

ảnh hưởng tới mệnh vận. Cho nên đồ thị mệnh vận không thể sử dụng duy nhất 1 đồ thị 

để đại biểu cho mệnh vận của mỗi người, mà phải lấy 12 phương diện cấu thành (12 

cung) trong sinh hoạt phân chia thành các đồ thị khác nhau để biểu thị. Lại phân tích tính 

chất liên quan giữa các đồ thị đó để tham khảo những mặt khác nhau đối với lực ảnh 

hưởng lớn nhỏ của đời người.  

 

Cơ sở căn cứ của nó là gì? Chính là tâm lý học. Có rất nhiều nhà tâm lý học tham 

khảo nguồn gốc áp lực của con người, kết quả nghiên cứu phát hiện ra, nếu như chỉ duy 

nhất một nguồn áp lực, tỷ dụ như thất nghiệp, thì con người có thể chịu đựng được, trừ 

phi là xảy ra thay đổi vô cùng trọng đại thì mới có thể sẽ làm con người không thể chịu 

đựng nổi. Giả như có hai nguồn áp lực, thì cho dù là không thay đổi mãnh liệt nhưng con 

người cũng khó mà gánh vác nổi, tỷ như thất nghiệp mà lại thêm ly dị, thường thường sẽ 

khiến cho người ta sụp đổ. Hai việc nói trên thì 1 cái do cung Quan Lộc chủ quản, còn 1 

cái do cung Phu Thê chủ quản. Cho nên khi 2 cung vị đều không tốt thì áp lực mà chúng 

sản sinh sẽ khiến người ta khó lòng chịu nổi. Ngược lại khi 2 cung vị mà đều tốt thì song 

hỷ lâm môn, khiến cho người ta mừng như điên. Cho nên, thông qua việc phân tích đồ thị 

mệnh vận, liền có thể nắm được rõ ràng chính xác vùng áp lực của mệnh vận sẽ rơi vào 

những năm nào. Có thể chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng có thể nắm giữ được giai đoạn lên cao 

của vận mệnh mà sớm có sự chuẩn bị để khiến thành công huy hoàng hơn. 

 

12 phương diện tạo nên đời sống con người thì không thể nào cùng bị xấu hết cả 

thảy, luôn có một hai cung vị là tốt. Nếu như biết nhược điểm, yếu thế của mình ở cung vị 
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nào, như vậy nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm của sinh mệnh. Thí dụ như, biết rõ vận 

làm giàu của mình yếu kém thì không nên nôn nóng với tiền tài lợi lộc, lúc này phải tìm 

ra những cung vị cát lợi hoặc có thế mạnh của mình, tỷ như cung Thiên Di cát lợi thì cần 

bồi dưỡng các tác phong xã giao, giao tiếp, biểu diễn phục vụ công chúng,... phát huy thật 

tốt năng lực ngoại giao của bản thân, như thế liền có thể bổ khuyết những điểm không 

tốt ở cung Tài Bạch, cũng có thể đổi mới mệnh vận tốt đẹp hơn. Cho nên người viết một 

mực nhấn mạnh, bí quyết cải vận chính là ở chỗ thay đổi Không Gian. Đem 12 cái không 

gian (cung vị) lần lượt từng cái một cân nhắc phân tích để tìm ra cung vị có thế mạnh 

nhất, làm chỗ trọng tâm sinh mệnh của bản thân, định hướng phát triển theo sự vật được 

sở chủ bởi cái cung vị đó thì có thể thay đổi số mệnh, không cần nhờ tới phép thuật. 

Chẳng qua mọi người không rõ bản thân mình, vì thế mà nháo nhào xông lên khiến cho 

sức cùng lực kiệt, còn nếu tìm ra cội nguồn sinh mệnh, sẽ lãng phí một kiếp người. 

 

Sau khi tích lũy phân tích hai ngàn ví dụ luận mệnh, phát hiện có thể đêm đồ thị 

mệnh vận để chia thành mấy dạng. Rồi thông qua mấy cái dạng này đối chiếu với những 

ví dụ trong sinh hoạt cuộc sống thực tế, là có thể nắm được rõ ràng những biến hóa và 

gặp gỡ ở trong cuộc đời. 
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Đồ thị chỉ số mệnh vận của Hình 1 chính là hình thái “trước cao sau thấp”, vận đồ 

người này được đại biểu trong khoảng thời gian “t0-t1” cũng phải là tệ. Mặc dù trong quá 

trình có dao động lên xuống về biên độ tương khá cao, nhưng mà cũng duy trì được xu 

xu hướng tăng lên. Vì vậy, dù trong quá trình có một vài lúc hung hiểm, áp lực hay gãy 

đổ, nhưng kết quả thu được những thành tựu cũng tương đối tốt. Nhưng mà sau khi đi 

qua thời gian t2, đồ thị hiện ra tình trạng dao động giảm xuống, mà lại có mức độ giảm ở  

trong một khoảng thời gian ngắn, giống như người ta lúc về già mất đi ý chí chiến đấu, 

không còn lực để xoay chuyển càn khôn, đành để mọi chuyện tùy duyên, cõi lòng thanh 

tĩnh lại. Ở đây phải chú ý đến đồ thị giữa khoảng thời gian “t2-t3” hiện ra biên độ dao 

động thêo hướng sụt giảm vô cùng lớn, đại biểu cho đương số trong khoảng thời gian 

này có phát sinh một sự kiện bước ngoặt cuộc đời vô cùng lớn. Nếu như đây là đường đồ 

thị Quan Lộc, thì nó đại biểu công việc sắp phải đối mặt với tình thế thất nghiệp hoặc sập 

tiệm, cần phải cẩn thận ứng phó. Đây chính là hình thái mệnh vận kiểu “Tiểu thời liễu 

liễu, Đại vị tất giai”(nghĩa là: Bé thì còn ổn, Lớn chưa chắc tốt). 

 

 

 

Đồ thị ở hình 2 thường gặp với những lá số có cách cục “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. 

Sau khi qua thời còn Bé, dẫu điều kiện không phải là rất tốt nhưng với những nỗ lực 

phấn đấu lâu năm, mỗi một bước chân lần lượt chắc chắn để leo lên tới đỉnh cao cuộc 
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đời. Mặc dù trong quá trình có chút biến động nhưng biên độ dao động đều không lớn, 

đại biểu không phải chịu đựng quá nhiều áp lực hoặc cản trở. Chậm rãi bước về phía 

thành công. Vì sao nói là thành công? Bởi vì những chỉ số ở trước điểm thời gian t1 đều 

rất thấp, nhưng những chỉ số sau điểm thời gian t4 so với t1 rất cao. Có thể nói là lúc có 

tuổi thì được nắm giữ địa vị xã hội và tài sản tương đối lớn, có thể an hưởng tuổi già, cho 

nên tôi mới đêm kiểu hình thái này để định nghĩa là thành công. Các vị cũng có thể sẽ có 

kiểu định nghĩa khác. Ở khoảng “t2-t3”, biên độ dao động tăng lên mạnh trong khoảng 

thời gian ngắn. Nếu đây mà là đồ thị Quan Lộc thì có cơ hội sáng lập sự nghiệp hoặc được 

đề đề bạt trọng dụng. Loại hình thái đồ thị mệnh vận kiểu này có thể gọi là mô thức mệnh 

vận kiểu “Đảo cật cam giá, việt cật việt điềm” (nghĩa là: mất giọng ăn mía, càng ăn càng 

ngọt). Từng trải qua việc toán số cho rất nhiều nhận viên công vụ và giáo viên, đa số đều 

vốn có dạng đồ thị kiểu này, cho đến một số nhân sĩ giới doanh nghiệp cũng có một bộ 

phận là có hình thái đồ thị kiểu này. 

 

 

 

Đồ thị ở hình 3 là dạng hình thái đồ thị càng ngày càng sa sút, lúc mới bắt đầu còn 

có thể lêo lên đến đỉnh cao (t0) nhưng lập tức rớt xuống đáy vực (t1). Sau đó, tuy có chấn 

hưng, nhưng đều là thuộc cách cục chấn hưng thấp, cho nên không có cách nào khởi sắc 

lại được như xưa. Từ khoảng thời gian ‘’t0-t1”, đương số phải chịu những cản trở hoặc áp 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

368 | P a g e  
 

lực tương đối lớn. Nhưng sau khi qua “t2” thì biên độ thay đổi của đồ thị gần như bằng 

phẳng. Nếu là đồ thị Quan Lộc thì ý nghĩa đại biểu của nó chính là hiện tượng trong cõi 

lòng đã bình ổn, nhìn thấu công danh lợi lộc, không còn cố làm điều vô nghĩa, tĩnh tâm để 

chuyển sang sinh hoạt tuổi già. Nếu như ở đồ thị ở trong khoảng thời gian “t2-t3” hiện ra 

mức độ dao động với biên độ lớn theo hướng đi xuống, như thế thì ngay cả vốn ban đầu 

cũng sẽ hết nhẵn, khiến cho không cách nào có được tuổi già yên ổn. Lấy quá trình cuộc 

sống một cá nhân để mà nói, thời kỳ già cần có sự bình yên no đủ, không cần thiết vì 

chuyện một ngày ba bữa cơm mà xuất đầu lộ diện xuôi ngược bôn ba. Vì vậy, đồ thị ở 

thời kỳ tuổi già phải thể hiện trạng thái thu liễm, dĩ nhiên tốt nhất là hình thái đồ thị đi 

lên cao rồi thu liễm dần. 

 

 

 

Phần lớn mọi người đều có hình thái đồ thị như ở hình 4, dạng đồ thị mệnh vận 

kiểu “Đắng trước ngọt sau”. Lúc tuổi trẻ gia cảnh không tốt, đi qua một thời gian cố gắng, 

đến lúc t1 thì cuối cùng cũng nắm được cơ hội bừng bừng hưng thịnh. Sau đó luôn duy 

trì chỉ số ở khu vực trung bình. Vì vậy, ở trong khoảng thời gian ‘’t1-t2” có thể nói là mọi 

chuyện như ý, mãi cho đến sau t2 mới đi vào dao động suy thoái có biên độ nhỏ. Bởi vì 

biên độ dao động nhỏ kéo liên tục trong 1 thời gian dài, người trong cuộc sẽ không cảm 
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thấy ngay được những áp lực nặng nề. Có thể nói là, đoạn này chính là “khu vực gìn giữ 

thành quả”, bởi vì chẳng xuất hiện dao động đi lên với biên độ lớn, cũng chẳng có dao 

động đi xuống với biên độ lớn. Nếu như đây là đồ thị của Tài Bạch, thì thích hợp áp dụng 

sách lược thận trọng để quản lý tài chính. Còn ở thời gian “t1”, bởi vì vùng đồ thị sau đó 

có biên độ dao động tăng lên, do đó tại năm “t1” ấy có thể áp dụng tích cực quyết sách 

đầu tư khai sáng sự nghiệp, đương nhiên là sẽ giành được cơ hội thành công. Còn như 

trong khoảng thời gian “t1-t2”, cũng có 2 năm có chỉ số khá cao, dĩ nhiên đây cũng là năm 

có lợi để đưa ra quyết sách đầu tư quan trọng, có khả năng tránh được những quyết định 

sai lầm. 

 

Dĩ nhiên những cái này mới chỉ là phép tắc phân tích đồ thị đơn lẻ. Trước đây đã 

đề cập là không gian sinh tồn của “người” là từ 12 phương diện khác nhau cấu tạo thành 

(12 đường đồ thị), giữa những mặt cấu thành lại sẽ tác động lẫn nhau vì vậy nếu phát 

hiện một mặt có chỉ số không cao lắm, tốt nhất đừng có đêm trọng tâm sinh mệnh đặt lên 

trên đó. Thí dụ như, đồ thị của vận làm giàu có chỉ số rất thấp, nhưng đồ thị của sự 

nghiệp có chỉ số rất cao, thì đại biểu ý nghĩa không phải tự làm buôn bán hoặc đầu tư. Mà 

đi làm công chức là hợp, từ chỉ số cao có thể trong thu hoạch được sự phát triển rất tốt, 

có thể trở thành nhân vật chủ quản, thậm chí biểu hiện ưu việt được công ty ưu tiên 

phân phối cổ phiếu trở thành cổ đông.  

 

Sau đây là một ví dụ về Linh Mộc (Suzuki) xã trưởng của Ý Đằng Dương Hoa 

Đường, do biểu hiện xuất sắc được công ty ưu tiên phân cổ phiếu trở thành người góp 

vốn. 

 

Từ trong quá trình phân tích ví dụ luận mệnh này, còn có được một số điều tâm 

đắc, phần sau sẽ lấy làm phương thức nghiên cứu ví dụ thực tế để trình bày chia sẻ cùng 

mọi người. 

 

Tham khảo ví dụ về Đồ thị mệnh vận. 

 

 Ví dụ 1: 
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Ví dụ này là Đồ thị mệnh vận và Lá số của người chủ sáng lập chuỗi bán lẻ cự 

phách Ý Đằng Dương Hoa Đường của Nhật Bản. Rốt cuộc thì Ý Đằng Dương Hoa Đường 

là ai? Bạn đọc có thể chưa chắc đã biết, nếu nói đó là đối tác kỹ thuật người Nhật Bản của 

thương hiệu Seven-Eleven Đài Loan, thì mọi người liền có thể thấy rõ năng lực kỹ năng 

quản lý kinh doanh rất trác tuyệt. 

 

  Y Đằng tiên sinh là con thứ của người chủ sáng nghiệp, căn cứ theo tập tục truyền 

thống của Nhật Bản thì người kế thừa tổ nghiệp là con trai trưởng. Cho nên sau khi tốt 

nghiệp trường học liền xin vào làm ở công ty khác. Năm 23 tuổi thì người mẹ triệu hồi về 

giúp anh trai mảng kinh doanh bán lẻ gia truyền. Năm 35 tuổi thì người anh trai bị bệnh 

qua đời, từ đó tiếp quản vị trí kinh doanh. Sau khi anh ta cố gắng tổ chức đả phá thủ pháp 

marketing truyền thống, phát triển sách lược đường lối, sự nghiệp công ty đột nhiên 

tăng vọt, cuối cùng trở thành bá chủ ngành bán lẻ hạng nhất nhì của Nhật Bản. Mặc dù 
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quy mô của nó so với tập đoàn khác là bé hơn chút xíu, nhưng mà khả năng lợi nhuận lại 

cao nhiều so với đối thủ. Bây giờ hãy phân tích xem lá số và đồ thị mệnh vận của anh ta 

có chỗ nào xảo diệu? 

 

Trước 30 tuổi, các chỉ số của đồ thị Tài vận đều không cao, thậm chí còn có lúc rơi 

vào vùng âm. Do đó, ở giai đoạn này Ý Đằng tiên sinh không những không có cơ hội kiếm 

tiền trên lĩnh vực tài chính, chỉ có tiền lương cố định do công ty chi trả cho, mà còn 

không có cơ hội trau dồi quan hệ nhân tế, kỹ năng giao tiếp đối ngoại, chỉ có thể lẳng lặng 

đi làm, trợ giúp anh trai xử lý việc buôn bán ở cửa hàng. Nhưng Ý Đằng tiên sinh cũng 

không phải là “Vật trong ao”, tôi cho rằng bà mẹ của anh ta nhất định là có tính toán 

trước rất tinh tường, mới kêu anh ta bỏ công việc bên ngoài về giúp anh trai xử lý công 

việc buôn bán, đồng thời học tập phương pháp kinh doanh, sau này anh ta có thể một 

bước lên trời lập ra cơ sở vững vàng.  

 

Đồ thị Tài vận sau 30 tuổi rõ ràng là tăng lên cao trong vùng số dương, cho nên 

vận làm giàu ở xu thế mạnh mẽ. Công ty vẫn còn do anh trai hoàn toàn làm chủ, còn bản 

thân ư, chẳng qua chỉ là giúp anh cả xử lý một số hàng hóa xuất nhập, quản lý kế toán. 

Còn như công ty phải kinh doanh như thế nào, cần mở rộng quy mô ra làm sao, các quyết 

sách thuộc cấp độ điều hành đều do anh cả xử lý. Cho nên cái điều kiện hiển lộ ra cơ hội 

Tài vận với xu thế mạnh mẽ cứ thế bị mai một dần đi. 

 

Từ năm 31 tuổi đến 35 tuổi, công ty vẫn đang dưới quyền điều hành của anh trai, 

việc kinh doanh thận trọng vững chắc nhưng cũng không phát triển được là bao. Nhưng 

năm đương số 35 tuổi, người anh trai qua đời thì công ty do Ý Đằng tiên sinh tiếp quản. 

Dưới những cố gắng kinh doanh, thay đổi phương châm thế mạnh chủ yếu, công việc của 

công ty bắt đầu phát triển trên diện rộng. Năm đó, đồ thị Tài vận của anh ta đang ở vùng 

có chỉ số cao, cho nên dưới sự lãnh đạo của anh ấy công việc biểu hiện sự khuếch trương 

và tăng trưởng mạnh mẽ. 

 

Tương tự, người viết cũng đã từng đêm phát hiện này để mà quan sát tình trạng 

xấu tốt về vận kinh doanh của các xí nghiệp hoặc công ty. Chỉ cần người chủ quản cái đơn 

vị ấy đang ở giai đoạn các chỉ số Tài vận mạnh mẽ, thì công ty hoặc ban ngành ấy nhất 

định là đơn vị kiếm nhiều tiền nhất. Dĩ nhiên khi Tài vận của người chủ quản có các chỉ 
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số đổi xu thế vào vùng suy yếu, thì công ty hoặc ban ngành sẽ là đơn vị bù lỗ. Lúc này, lập 

tức cần điều chỉnh chức vụ, thay chủ quản bằng người có khả năng và các chỉ số Tài vận 

đang mạnh mẽ thì mới có thể cải thiện được khốn cảnh. 

 

Giữa 2 lần khủng khoảng dầu mỏ, đồ thị Tài vận của anh ta cũng rơi vào vùng có 

chỉ số âm, mà mức độ giảm không nhỏ, thế nhưng vì sao lại có thể vượt qua ải khó khăn, 

tới bây giờ vẫn còn có thể kinh doanh có tiếng tăm vậy? Chính là ở chỗ anh ta rất biết 

cách dùng người, trong thời gian này anh ta đề bạt Linh Mộc (Suzuki) tiên sinh từ dưới 

cơ sở lên đảm nhiệm vị trí phó xã trưởng. Để chung tay với anh ta mạnh mẽ tiến hành cải 

tổ, đồng thời hướng dẫn việc máy tính hóa các công việc của công ty. Rốt cuộc đêm công 

việc kinh doanh của công ty cải thiện triệt để và vượt qua cửa ải khó khăn, khôi phục lại 

không khí làm ăn phát đạt. Còn anh ta lúc này ư? Chỉ đưa ra một số phương hướng 

nguyên tắc lớn, chứ cũng không tham dự hay can thiệp vào công việc phó xã trưởng, 

thõng tay cho phó xã trưởng tiến hành công trình cải thiện sức mạnh kinh doanh của 

công ty, vì vậy công việc kinh doanh của công ty phồn vinh đi lên. 

 

 

 

Xem thấy cung Mệnh của anh ta có Hữu Bật tọa thủ, đối cung hội nhập Thiên 

Đồng, Thiên Lương, có thêm Văn Xương. Sao Hữu Bật chủ về sự khoan dung đại lượng 
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nhưng điểm chút nghiêm nghị. Sao Thiên Đồng cũng vậy, chủ năng lực “khoan dung đại 

lượng, nhẫn nhịn, hòa hợp”. Sao Thiên Lương có đặc trưng là “lãnh đạo, thống soái”, vốn 

có năng lực nhìn xa trông rộng, có năng lực lãnh đạo ưu tú và gặp hung hóa cát. Cho nên  

anh ta có thể đoán được khó khăn, cũng khéo biết dùng người giỏi đảm nhiệm công việc. 

Để cho người phó xã trưởng có tài năng và khôn khéo tới nắm giữ công việc của công ty, 

bù đắp cho hoàn cảnh kinh doanh gặp khó khăn trong vận thế suy thoái của bản thân. 

Nếu như không phải là anh ta có những tính chất đặc biệt của các tinh tú ấy tới phối hợp, 

dám từ trong vận thế suy yếu của bản thân mà rút lui vào hậu trường khi đang có thế lực 

để giao toàn bộ công việc cho phó xã trưởng đang ở giai đoạn tài vận mạnh mẽ, thì cái 

công ty này có thể đã bị trong giai đoạn khủng khoảng dầu mỏ. 
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Trước đó vùng miền trung trong nước có rất nhiều tập toàn tài chính xảy ra một 

cuộc khủng khoảng kinh doanh, những người chủ các doanh nghiệp đó đa phần đều là 

cách cục “Sát Phá Lang”. Mặc dù có thể xung phong đánh trận khai sáng cục diện mới, 

nhưng cái lòng kiêu ngạo cũng khá mạnh, khó tiếp thu những kiến nghị của những người 

quản lý chuyên nghiệp hoặc khiếm khuyết kỹ năng dùng người, hiểu người. Nên vô 

phương đề bạt trọng dụng những kẻ sĩ tài giỏi có năng lực hỗ trợ. Trong công ty có thói 

quen của kẻ lãnh đạo tối cao, thường vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người dưới quyền 

quản lý, khiến cho nhân viên phải trở thành tầm thường trước cường quyền. Có thể đó là 

con đường sinh tồn của nhân viên ở trong doanh nghiệp, nhưng cũng đánh mất đi tính tự 

chủ sáng tạo của nhân viên, không cách nào khiến cho những nhân viên sáng tạo có cơ 

hội xuất đầu lộ diện. Một khi công ty gặp cảnh đi vào khó khăn, mọi người liền tan đàn xẻ 

nghé, không cách nào tìm ra được người quản lý trác tuyệt như Linh Mộc tiên sinh để 

cứu vãn công ty khỏi khốn cảnh.  

 

Cho nên, tôi luôn luôn đề nghị những người chủ doanh nghiệp mà có cách “Sát 

Phá Lang” nên trọng dụng những người hơi bảo thủ có cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. 

Mặc dù những người này không giỏi việc khai sáng sự nghiệp, nhưng lại có tài nắm bắt 

chi tiết các việc lớn nhỏ rất chính xác và thấu triệt, kể cả những việc vặt khác trong kinh 

doanh của công ty cũng nắm rất vững. Một công ty mà tổ chức sắp xếp tốt về nhân sự thì 

đã thành công hơn một nửa, cộng thêm người chủ doanh nghiệp lại có thể tiếp thu những 

sáng kiến thì càng hoàn mỹ. Vấn đề là trên thực tế thì những người chủ doanh nghiệp 

kiểu “Sát Phá Lang” sẽ khó mà đạt được cảnh giới này. Cho dù có thể nghe ý kiến của 

người khác, nhưng họ cũng vẫn sẽ không tự lượng sức mình và không có năng lực dự 

đoán khốn cảnh, để mà phân biệt đâu là lời khuyên đâu là lời xiểm nịnh. 

 

Cuối đời Y Đằng tiên sinh vì sự thành công trong nghiệp kinh doanh, được mọi 

người công nhận là điển hình mẫu mực cho trong ngành bán lẻ, trong giới cũng có thanh 

danh vô cùng cao quý, cũng được chính phủ Nhật Bản ban thưởng huân chương để bày 

tỏ sự tuyên dương về thành tích kinh doanh trác tuyệt của ông ấy. 
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Ví dụ 2: 

 

Lại đưa ra một ví dụ thuộc về án lệ tình cảm khốn nhiễu. Cô gái này vốn dĩ là một 

y tá ở Khoa Sản của một bệnh viện, về sau lại nảy sinh tình cảm cùng bác sĩ trong đó, năm 

24 tuổi kết hôn. Trước lúc kết hôn thì bị bố mẹ chồng phản đối Kịch liệt, vì họ hy vọng 

con trai có thể kết duyên cùng một nữ bác sĩ, để có thể vợ chồng cùng xướng họa để có 

thể mở ra một bệnh viện chuyên khoa phụ sản. Hơn nữa, khoa phụ sản mà do bác sĩ nữ 

thực hiện thăm khám thì cũng giảm thiểu những e ngại tế nhị, thêo đó dĩ nhiên bệnh viện 

liền có thể càng ngày càng phát triển. Nhưng mà cậu con trai cứ khăng khăng chọn cô y 

tá, giữa tình huống không can ngăn được, liền đành tùy cơ để phá hoại chuyện tình cảm 

giữa con trai và con dâu. Thí dụ, nửa đêm canh ba có người cần bác sĩ đỡ đẻ, cha mẹ 

chồng thế nào cũng sẽ đánh thức cả con dâu lẫn con trai cùng nhau dậy thăm khám. Hoặc 

là xúi giục con trai thấy y tá nào khác thì đuổi đi. Làm cha mẹ mà không những chẳng 

ngăn cấm mà lại còn cổ vũ con trai quan hệ trai gái xằng bậy. Cho nên, cô gái này một 

mực ẩn nhẫn trong thống khổ của cuộc sống hôn nhân. Vì người chồng liên tiếp ngoại 

tình, trong nhà lại không được cha mẹ chồng hậu thuẫn, vì thế mà không thể không ly dị 

ở năm 42 tuổi. 
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Từ đồ thị mệnh vận của cô ấy để xem, trong giai đoạn tới tuổi lập gia đình, mặc dù 

cô ta lựa chọn cái năm kết hôn có các chỉ số không phải thấp nhất, nhưng cũng thuộc 

đoạn mà chỉ số hôn nhân khá thấp. Cho nên quyết định kết hôn ở khoảng thời gian này, 

thường sẽ có những sai sót đáng tiếc kiểu yêu lầm người, trao gửi thân phận lầm 

người,… có thể ngay sau khi kết hôn vẫn chưa nhận thấy, nhưng qua một quãng thời gian 

thì rắc rối mới dần dần lộ rõ. Nói cách khác, ở giai đoạn kết hôn, trên đồ thị Hôn nhân 

đang có chỉ số thấp mà lại đi kết hôn thì khác gì gieo xuống mầm mống đổ vỡ hôn nhân. 

Hơn nữa ở khu vực đồ thị chỉ số hôn nhân của giai đoạn 15-43 tuổi thuộc vào vùng số 

âm. Kết hôn dưới kết cấu đồ thị kiểu này, quá nửa sẽ tồn tại những nhân tố không ổn 

định, kiểu như hai người cá tính không hợp, đồng sàng dị mộng, đối phương bạo lực, đối 

phương không có trách nhiệm với gia đình, đối phương gặp thất bại trong sự nghiệp,… 

Một mai thời cơ thích đáng sẽ liền bộc phát để phá hoại hạnh phúc hôn nhân.  

 

Có lẽ bạn đọc sẽ hỏi, rốt cuộc thì thời gian nào để kết hôn sẽ tốt hơn? Ta lại xem 

từ độ tuổi thích hợp lập gia đình của cô ấy, các chỉ số trên đồ thị Hôn nhân tương đối 

thấp, đại biểu là ở giai đoạn này không tìm được đối tượng tốt. Cho dù ở năm cô ấy 23 

tuổi là ở vào chỗ có chỉ số cao nhất thì nó vẫn thuộc về vùng số âm, kể cả là có tìm được 

chàng rể mà muôn người ao ước gọi là con rùa vàng - là Bác Sĩ - thì cũng không thể đảm 

bảo hôn nhân sẽ nhất định mỹ mãn. Bởi vì về mệnh cách tiên thiên này ở trước năm 43 

tuổi rất khó mà có được đời sống tình cảm ngọt ngào. 

 

Quay lại xem cái năm cô ấy ly hôn lúc 42 tuổi, ngay ở chỗ chỉ số hôn nhân bắt đầu 

đoạn hướng lên. Thực tế thì cô ấy đã quyết định ly dị năm 41 tuổi, còn đến năm 42 tuổi là 

ký đơn ly hôn. Bạn đọc có thể nhìn thấy chỉ số hôn nhân trong khoảng 40 – 41 tuổi đã 

giảm xuống với mức biên độ đạt tới 25 điểm, đại biểu cho việc trong thời gian này có 

bước ngoặt trọng đại phi thường về tình cảm. Do đối với cuộc hôn nhân này từ việc còn 

ôm trong lòng một tia hy vọng bị biến thành tuyệt vọng, nên sau đó hạ quyết tâm ly hôn. 

Cho nên ở giai đoạn ra quyết định thì trên đồ thị giảm xuống một biên độ lớn, thường 

thường sẽ sinh ra quyết định tiêu cực, bất lợi. Vì vậy tạo thành sự kiện đáng tiếc, nếu 

chưa có yếu tố tham gia điều chỉnh hoặc dự phòng trước, thì thường sẽ tạo thành tổn 

thương không thể bù đắp được. Nếu có thể đoán được sớm, ứng biến ngay, thì có thể 

tránh được hoặc giảm thiểu tổn thương có tính chất nghiêm trọng. 
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Còn trong khoảng thời gian từ 43 - 52 tuổi thì các chỉ số hôn nhân của cô ấy đều đi 

lên cao, đại biểu sau khi ly hôn thì nàng vẫn còn rất yêu chồng cũ. Đặc biệt ở trong cái 

năm mà ly hôn, đường đồ thị Hôn nhân thuộc về giai đoạn chạm đáy quay ngược trở lên, 

chứng tỏ năm đó tình cảm có xu hướng tăng cường, nhưng cũng có thể 2 bên đều không 

thể hiện ra ngoài mặt sự níu kéo đối phương, cho nên vẫn ly dị. Nhưng sau khi chia tay 

thì vẫn nhớ nhung, cái việc nhớ nhung này lại khiến cho tình cảm lại thêm sâu đậm hơn. 

Vì vậy lúc ly hôn cũng không đòi anh chồng phải chu cấp tiền bạc, cô ấy cũng vẫn còn 

sống ở trong ngôi biệt thự mà chồng cô mua cho từ khi chưa cưới nhau.  

 

Thỉnh thoảng gặp nhau giống như là bạn bè. Hỏi tại sao cô ấy không tái giá? Cô ấy 

nói không có sự ràng buộc hôn nhân thì lại cảm giác cuộc sống được an nhiên tự tại, 

không cần quản chồng đi cùng ai ở bên ngoài. Còn về phía anh chồng cũ thì sao? Ngoại 

tình dần dần ít đi và trở nên trầm tịch, cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tổ 

chức 1 cái lễ long trọng để rước người vợ cũ quay trở về hay không. 
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Từ trên lá số để xem, Đại Hạn 43 - 52 tuổi thì [cung Phu Thê của Đại Hạn] có tọa 

thủ các sao Thiên Cơ (hóa Quyền), Thiên Lương, Đà La. Vốn dĩ thì sao Thiên Lương có 

năng lực gặp dữ hóa lành, sao Thiên Cơ là Thiện tinh gặp được sự kích phát của Hóa 

Quyền có ý nghĩa của sự phát triển theo xu hướng hiền lương ngay thẳng. Cho nên đôi 

bên đều có ý nguyện muốn gương vỡ lại lành, nhưng do có Đà La đồng cung quấy phá 

nên có hiện tượng trì hoãn, dây dưa, do dự. Tin rằng trải qua một thời gian bồi dưỡng, 

cái đôi lứa bất hòa này sẽ gương vỡ lại lành, ân tình sẽ được hơn xưa. 
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Ứng dụng của đồ thị mệnh vận: 

 

Từ đồ thị mệnh vận có thể biết rõ bước chuyển lên xuống của mệnh vận, nhưng 

mà, là do nguyên nhân gì gây ra chuyển biến thì không biết được. Còn tổ hợp tinh tú và 

cung vị của lá số mới có thể hiển hiện ra diện mạo của sự kiện. Do đó, khi tham chiếu 

đồng thời cả 2 cái là Đồ thị mệnh vận và Lá số thì có thể biết được chuyện gì gây ra biến 

hóa của mệnh vận, ngõ hầu sớm mà liệu đường ứng phó. 

 

Gần đây thịnh hành cái gọi là phân tích nhân cách đặc thù, thông qua thủ pháp 

phân tích tính cách cá nhân đặc thù của tâm lý học, liền có thể phát hiện những nhân 

cách đặc thù của 1 cá nhân như là: tính tương thích về nghề nghiệp, phong cách quyết 

sách, mức độ chịu đựng áp lực,... ứng dụng hỗ trợ tuyển chọn học sinh, doanh nghiệp 

tham khảo lựa chọn nhân tài, đơn vị nhân sự có thể căn cứ những đặc tính này mà bố trí 

chức vụ thích hợp. Như vậy có thể tránh được các vấn đề vận hành tổ chức gây ra bởi 

“Con Người”, nhằm hỗ trợ to lớn cho việc nâng cao hiệu suất tổng thể của nhóm.  

 

Trải qua 20 năm nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số, lại cũng đang làm cố vấn ngành dịch 

vụ, có thể có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thủ pháp để kiểm nghiệm sự tốt xấu trong kinh 

doanh của các doanh nghiệp. Cái phương thức phân tích nhân cách đặc thù vừa nói tuy là 

có thể nắm bắt được tính cách đặc biệt để xem thích hợp với vị trí chức vụ nào, nhưng 

cũng tồn tại một vấn đề khác: Cùng là 1 người ở trên cùng 1 chức vị, có lúc quyết đoán 

như thần, có lúc lại cuống quít lúng túng. Nhất là những vị thuộc giới quản lý cấp cao, 

một quyết sách sai lầm thường đi cùng với sự quyết định tồn vong của công ty.  

 

Thí dụ như công ty máy tính Vương An từng là công ty máy tính lớn thứ 4 trên 

toàn nước Mỹ, cũng chính là niềm kiêu hãnh của những người gốc Hoa dựng nghiệp tại 

nước Mỹ. Nhưng mà sau khi máy tính cá nhân xuất hiện, do một quyết sách sai lầm của 

Vương An tiên sinh, tức quyết định vận mệnh công ty biệt tăm biệt tích ở trong giới công 

nghệ máy tính. Giống như vậy, ở trong nước cũng có công ty máy tính ban đầu kinh 

doanh rất phát đạt, còn phát triển thành công ty đa quốc gia, nghe nói gần đây lại đối mặt 

với cục diện khó khăn trong kinh doanh, ông chủ là cùng một người, nhân cách đặc thù 

cũng không hề có sự thay đổi. Vì sao lúc ban đầu anh ta có tầm nhìn lợi hại, sắc bén, có 

thể thấy rõ thị trường máy tính, tay trắng lập nghiệp, đưa một công ty nhỏ với vốn liếng 
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vẻn vẹn chưa đến một trăm vạn phát triển kinh doanh thành một công ty tập đoàn đa 

quốc gia. Nhưng mà nhất thời đến đây thì những khi phải đối mặt với tất cả những quyết 

sách lớn nhỏ đều gặp phải lúng túng khó khăn? Đây chính là sự thăng trầm của vận mệnh 

gây ra hiện tượng quyết sách thành bại. 

 

Từ những mối quan hệ nghiệp vụ ở trong công ty ngành dịch vụ, tôi cũng từng lợi 

dụng Tử Vi Đẩu Số để nghiên cứu mối quan hệ vận mệnh thăng trầm của các ông chủ 

công ty và xí nghiệp về sự hưng suy của việc kinh doanh. Kết quả đã phát hiện ra, bất kể 

là người kinh doanh hay minh tinh điện ảnh, nếu như có thể đưa ra quyết sách ở khu vực 

đồ thị mệnh vận đang mạnh mẽ, thì đều có thể nắm giữ được thời cơ thịnh vượng nhất, 

vận thế mạnh nhất, phát triển mở rộng sự nghiệp cá nhân thành công. Nếu như trong giai 

đoạn mà đồ thị mệnh vận đang ở thế yếu, mà lại đưa ra quyết định về những việc trọng 

đại, thì nhất định là không đắc thời, không đắc thế, hoặc là sai lầm, khiến cho công ty thất 

bại. Vì vậy, biết được lúc mà vận mệnh của bản thân mình ở hoàn cảnh xấu, thì đầu tư 

quản lý tài sản cần thận trọng một chút, để tránh đi thiệt hại. 

 

Nếu như có thể vận dụng đồng thời cả lá số và đồ thị vận mệnh, thì có thể rất 

nhanh chóng nắm giữ thời cơ vận mạnh mạnh yếu, đối với việc hoạch định kế sinh nhai 

của cá nhân, đưa ra quyết sách đầu tư doanh nghiệp đều có thể có giá trị tham khảo cao. 
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CHƯƠNG 33: LỜI KẾT CHO CUỐN SÁCH 

 

Có rất nhiều tông phái Tử Vi Đẩu Số lưu truyền ra giang hồ, phần lớn là người đời 

sau thêm bừa vào. Giống như cái cảnh, lúc ban đầu Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ mới sáng lập 

ra Phật Giáo, sau đó có rất nhiều đệ tử ưu tú khác nhau đã giải thích những lý niệm của 

Phật Tổ theo những góc độ khác nhau, cho nên mới sinh ra những giáo phái khác nhau. 

Tử Vi Đẩu Số cũng như vậy, trải qua hơn ngàn năm phát triển diễn dịch cũng đã tạo 

thành nhiều lưu phái, hiện nay có mấy phái phổ biến trong giang hồ như: Phi Tinh phái, 

Chiêm Nghiệm phái, Tam Hợp phái, Lưu Niên phái, Tiểu Hạn phái, Tứ Hóa phái,… 

 

Rốt cuộc thì những quy tắc đoán mệnh của các trường phái này có phù hợp với 

diện mạo ban đầu của Tử Vi Đẩu Số hay không? Bởi vì thày tôi thuộc về Phi Tinh phái, vả 

lại đối với các phái khác không biết sâu, cho nên mới dùng nội hàm của phép luận mệnh 

theo Phi tinh Tử Vi Đẩu Số để bàn với mọi người. Có người cho là bản phái chỉ dùng góc 

độ tạo thành của Tứ Hóa ở trên mệnh bàn để luận mệnh vận cát hung, là sự hiểu lầm vậy. 

Chúng tôi trong lúc cân nhắc diện mạo sự kiện và mức độ nghiêm trọng của chúng, cũng 

coi trọng các tổ hợp tinh tú ở mỗi cung vị. Giữa 3 yếu tố “Thời Gian, Không Gian, Sự 

Kiện’’, các ký hiệu trên lá số như “Tinh Tú, Tứ Hóa, Cung Vị” thì mỗi cái lại đại biểu hàm ý 

khác nhau. Không thể bỏ qua nất kỳ một ký hiệu nào trong lúc luận đoán lá số, bởi vì đối 

với các trường phái khác nhau thì những chức năng mà các ký hiệu ấy đảm nhiệm cũng 

đều có quan niệm tương đồng.  

 

Nghiên cứu Mệnh Lý mà cứ khăng khăng cố chấp vào chuyện tông phái thì sẽ 

thường lầm đường lạc lối. Ngay lúc mới nhập môn, nếu như có thể kiến lập phương 

hướng chính xác thì có thể giảm thiểu rất nhiều thời gian dò dẫm. Người viết từng thấy ở 

trong giới hiện nay có một số bạn có chút sai lầm về phương hướng nghiên cứu. Bèn đêm 

những tâm đắc cá nhân công bố ra, tận lực dùng phương thức sách giáo khoa để bên 

soạn, đêm suy luận lá số xâu chuỗi tới mỗi một yếu tố tương quan đều nạp vào phạm vi 

cuốn sách này. Hy vọng “vạn lưu quy tông” (Muôn dòng quy về gốc), nghiên cứu quy tắc 

luận đoán và nguyên lý của Tử Vi Đẩu Số, để kiến lập một nền móng nghiên cứu tương 

đối chính xác và hoàn chỉnh. Như thế thì không còn cái cảnh giữa các lưu phái khác nhau 

mỗi người nói một kiểu chẳng biết đâu mà lần. Nhưng mà cái học của Mệnh Lý bao la vô 

tận, có chỗ nào sai sót thì xin kính mong các bạn đọc gởi thư tới chỉ bảo. 
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Tôi nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số cũng đã hơn 20 năm, lúc đầu học rất cuồng nhiệt, tới 

lúc trung niên thì về mặt học tập lại băn khoăn lưỡng lự, thậm chí có lúc còn muốn buông 

bỏ. Tới tuổi tri thiên mệnh, chi niên mà đột nhiên ngộ ra mà kiên trì vững vàng tiếp tục 

theo cái tuyệt học Đẩu Số. Con đường trải qua, vui mừng có, mệt mỏi có, ngọt đắng cũng 

nếm đủ cả. May mắn có người nhà ủng hộ và có các cộng sự hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng mấy 

chốc quay đầu đã thấy bạc trắng tóc mai, cũng thường xuyên lên mạng internet quan sát 

những nhân tài mới nổi vẫn đang cần mẫn siêng năng học Tử Vi Đẩu Số. Bèn hứng khởi 

đem sở học tâm đắc sửa lại cho hoàn chỉnh, đưa ra để mọi người nghiên cứu thảo luận, 

may ra có thể khiến cho việc nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số ngày càng tinh tấn. 

 

Dĩ nhiên Tử Vi Đẩu Số cũng không phải là môn học dự đoán duy nhất, còn có các 

môn như thuật Tứ Trụ thôi mệnh, thuật Chiêm tinh Phương Tây, đều là lấy lúc người ta 

sinh ra đời để mà làm tiêu chuẩn cơ bản cho môn học dự trắc suy đoán vận mệnh. Trên 

internet cũng có rất nhiều cuộc tranh luận tới cùng xem cái gì chuẩn xác hoặc ai đúng ai 

sai. Người viết cũng từng nghiên cứu môn Chiêm tinh phương Tây, cũng thảo luận với 

các bậc tiền bối về kết cấu luận mệnh, phát hiện mỗi môn đều có chỗ hoàn thiện và cũng 

có chỗ thiếu sót. Thí dụ như Tử Vi Đẩu Số thì có thể suy đoán chính xác mối quan hệ 

nhân quả của sự kiện, kiểu như các luận đoán là “cậu chuyển nhà thì tiền liền tới”, hay 

“gả con gái cho đối phương thì trong vòng 3 tháng là mẹ chồng qua đời”. Nhưng mà để 

miêu tả tư tưởng nội tâm hoặc cá tính của 1 cá nhân thì lại không đạt được sự rõ ràng 

tinh tế như môn Chiêm tinh Phương Tây. Về vấn đề chồng chập lá số của Tử Vi Đẩu Số thì 

trong môn Chiêm tinh Phương Tây lại không hề tồn tại. Mặc dù Tử Vi Đẩu Số cũng có thể 

giải quyết vấn đề này, nhưng so với với việc Chiêm tinh Phương Tây chỉ sử dụng duy 

nhất 1 lá số để tính toán thì sẽ là phức tạp hơn nhiều. 

 

Còn một vấn đề nữa là vấn đề về quy định Lịch Pháp, các môn Tứ Trụ thôi mệnh 

và Chiêm tinh Phương Tây thì đều áp dụng Thái Dương lịch, duy chỉ có Tử Vi Đẩu Số là 

áp dụng Thái Âm Lịch hay còn được gọi nôm na là Âm Lịch hay Nông Lịch (QNB chú: cái 

thuật ngữ “Nông Lịch”, vì cách gọi tên và cách hiểu bị sai lâu ngày cho nên đến nay thành 

quen, chứ xét về bản chất, loại Lịch dùng cho việc nhà Nông vốn chỉ chủ yếu căn cứ theo 

nóng lạnh nắng mưa của Tiết Khí, theo vận hành của Mặt Trời, tức theo Thái Dương Lịch 

chứ không phải chủ yếu theo Thái Âm Lịch tính toán thông qua vận hành của Mặt Trăng). 
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Bởi vì mối quan hệ của Tuế Sai, cho nên cứ mỗi 17 năm thì lại phải thiết lập 7 tháng 

Nhuận (QNB chú: dịch nguyên văn, nhưng đúng ra thì quy luật thiết lập Lịch Pháp cho loại 

Âm Dương hợp Lịch phải là: Tuế Sai gây ra bởi hiện tượng trục Địa Cầu đảo như trục của 

cái cù, cho nên cứ mỗi 1 Tuế Chương, 1 chu kỳ Meton, hay 19 năm, thì phải thiết lập 7 

tháng Nhuận), mà vấn đề tháng Nhuận lại tạo thành những phiền nhiễu ghê gớm. Rốt 

cuộc thì người sinh vào tháng Nhuận thì phải tính là thuộc về cái tháng trước đó hay 

thuộc về tháng sau? Mặc dù giới Tử Vi Đẩu Số vẫn dùng cách phổ biến là lấy cái ngày 15 

của tháng Nhuận để làm điểm gianh giới, trước ngày 15 thì tính toán theo cái tháng 

trước đó, còn sau ngày 15 thì tính toán theo cái tháng sau đó. Nhưng xét cho cùng thì vẫn 

thấy mỗi bố nói một phách, chưa có ông nào đưa ra một bộ lý do giải thích cho người 

khác hoàn toàn tín phục, chỉ có thể từ quy tắc những luận đoán những sự việc đã xảy ra 

trong quá khứ để đưa ra “khả năng”. Nếu như vấn đề Lịch Pháp không có được định 

nghĩa cho rõ ràng, thì trải qua năm này tháng nọ sẽ dần tích lũy sai số, mỗi năm sẽ lớn 

dần lên. Như vậy thì môn Tử Vi Đẩu Số sẽ giống như cái gò cát chảy vậy, dần dà sẽ bị vùi 

chôn trong dòng chảy của thời gian. 

 

Trên cơ sở của số mệnh là từ 3 yếu tố “Không gian, Thời gian, Sự kiện” cấu thành, 

cái kết cấu của những yếu tố cấu thành lá số và phép luận đoán mệnh vận, đồng thời đêm 

chúng nạp vào thuật giải toán (trên máy tính) thì mới chỉ có thể thực hiện với các thừa số 

phép toán của Tử Vi Đẩu Số. Còn bản chất của quy tắc an sao, đến nay vẫn là bí ẩn? Vì sao 

tinh hệ Thiên Phủ và tinh hệ Tử Vi đi thêo các chiều thuận nghịch? Quy tắc khởi Ngũ Hổ 

Độn từ đâu mà sinh ra? Ngũ Hành Cục Số là được xác định thêo quy ước như thế nào? 

Lúc sắp xếp các tinh tú, vì sao lại phải bỏ trống 1 ô hay nhảy cách 2 ô,… đều là những đề 

tài lớn có thể nghiên cứu. Người viết tin rằng, những bí mật hình thành môn Tử Vi Đẩu 

Số vừa nói trên, nếu có thể khám phá ra được sự ảo diệu bên trong đó, thì cái độ chính 

xác tinh tế của Tử Vi Đẩu Số sẽ không còn là điều khó khăn gì nữa. 

 

Người viết tin rằng dùng những tri thức hiện đại thì sẽ càng phong phú đa dạng 

hơn so với thời xưa. Công cụ hỗ trợ như máy tính cũng ngày càng tối tân, nên cũng có thể 

hóa giải bí ẩn bên trong đó, có thể hiểu được nguyên lý ở bên trong đó, liền có thể cải 

tiến khiếm khuyết hiện nay, hoặc là cũng có thể phát triển thành ra một bộ môn học 

thuật dự đoán mệnh vận cá nhân chính xác hơn. Thời đại hiện nay cũng có rất nhiều 

người chê Tử Vi Đẩu Số, nhưng chưa bao giờ thấy có 1 hệ thống luận đoán mệnh vận nào 
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chính xác hơn so với môn này của người xưa. Những mấu chốt ở trong đó rất có giá trị 

cho mọi người suy xét! 

 

Như thế nào gọi là Khoa Học?  

Khoa Học chính là loài Người vận dụng trí tuệ nghiên cứu Thiên Nhiên để mà thu 

được sự tích lũy kinh nghiệm, diễn hóa thành các môn học vấn như: Hóa Học, Vật Lý, 

Thống Kê,… đó chính là có Trí Tuệ trước mới có Khoa Học. Đối với vạn sự vạn vật trong 

thế giới Tự Nhiên đều tồn tại những nghi vấn thắc mắc, liền tiến vào mà nghiên cứu thăm 

dò, mới phát minh ra các loại sự vật. Mà cũng chẳng phải là ngay lúc đầu loài người đã có 

tri thức dùng để phân loại vạn sự vạn vật, chỉ định là cái nào có ích thì phát triển, cái nào 

vô ích thì tiêu diệt. Trên thực tế cũng chứng minh, có rất nhiều phát minh có ích cho loài 

người lại đều là những sự vật tưởng chừng vô ích mà tìm ra. Thí dụ như, con đỉa đã từng 

bị “nhìn là thấy ghét, hận không diệt tuyệt được cái giống trùng hút máu này”, nhưng từ 

trên người nó lại điều chế được thuốc chống đông máu, trở thành phương thuốc trị liệu 

các bệnh về mạch máu.  

 

Cho nên, lấy lập trường của Khoa Học, thì bất luận là nghiên cứu thăm dò những 

sự vật mà chưa biết thì đều là có giá trị và phải khích lệ. Dự đoán tương lai chưa biết của 

con người cũng là một hạng đề tài nghiên cứu mang tính thách thức to lớn. Dự đoán 

những tình huống kinh tế khởi sắc, thì áp dụng những quan niệm của kinh tế học. Dự 

đoán khí tượng là từ quan sát tầng mây, sự dịch chuyển của khối không khí để mà luận 

đoán. Những môn học thuật này, đối với việc cải thiện cuộc sống nhân loại đã phát huy 

được những tác dụng rất lớn. Nếu như mấy môn ấy ở giai đoạn manh nha ban đầu mà bị 

cho là mê tín rồi ngừng không phát triển nghiên cứu, thì ngày hôm nay cũng sẽ không có 

“Dự báo Khí tượng” hay “Dự báo Kinh tế”. 

 

Cho nên, hy vọng các vị đều có thể dùng cái tâm thái “Tham thảo” và “cầu tri’’ 

(Nghiên cứu thảo luận & Tìm tòi học hỏi) để nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số. Lúc đối mặt với 

vấn đề thường đêm “5W1H” để tham khảo (QNB chú: có lẽ ám chỉ Tử Vi Đẩu Số), nhưng 

đừng quá cả tin trong mọi chuyện hoặc là phủ định mọi chuyện, giữ được cái tâm thái 

kiểu này, mới có thể khiến cho mỗi một sự vật thu được sự phát triển Chân-Thiện-Mỹ, 

nếu không thì rất có khả năng là những tri thức vừa mới manh nha hình thành đã phải 



Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích  Từ Tăng Sinh 

385 | P a g e  
 

chết yểu, đây chính là sự tổn thất của loài người về sự tìm tòi nghiên cứu những cái chưa 

biết. 

 

Tôi tin rằng những nghiên cứu khoa học của thế kỷ 21 sẽ tăng cường nghiên cứu 

về thế giới của “Con Người”, nhân loại đã từng tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho 

khoa học vật chất, nhưng đối với “Con Người” thì lại hiểu quá ít. Viện Khoa Học Trung 

Ương Trung Cộng (QNB chú: gọi là “Trung cộng” để tác giả ám chỉ Trung Quốc đại lục) đã 

đạt được những thành tự to lớn trên các phương diện hành vi dự đoán, như Công năng 

Đặc dị (khả năng siêu đẳng), Ý thức truyền cảm (ngoại cảm). Tôi đã từng xem trên báo 

chí thấy qua một bài báo có đại ý như sau: 

 

Tại Thượng Hải đã đêm những văn kiện và hình ảnh, rồi lợi dụng người có năng 

lực ngoại cảm để truyền đi, tại Bắc Kinh cũng có người có năng lực như vậy tiếp nhận, 

cho dù bọn họ đều cùng không hiểu được nghĩa của những chữ viết trên đó (tiếng Nga), 

nhưng mà cùng không cần phải sử dụng đến máy vô tuyến điện hoặc máy telex mà có 

được sự Truyền Phát – Thu Nhận chính xác như dùng máy móc. 

 

Ở trong nước (QNB chú: tức ám chỉ Đài Loan) cũng có cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu những người có công năng đặc dị hoặc siêu năng lực. Loài người vốn có ý 

thức về siêu năng lực đã được chứng thực, cũng đã được giới khoa học chú trọng đầu tư 

nghiên cứu, không còn coi là những hiện tượng vô lý hoang đường, loạn thần quái lực, 

mà trước kia bị coi là mê tín hoặc thần bí. Tương lai đúng là một chủ đề nghiên cứu lôi 

cuốn hấp dẫn, chỉ cần bạn có đủ trí tuệ hiểu biết tương lai thì bạn có thể trở thành người 

dẫn đường cho các nghiên cứu khoa học tương lai. 

 

Cổ nhân nói rất đúng “dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tằng lâu” (QNB 

chú: muốn nhìn xa vạn dặm, bước lên một tầng lầu), chứ không phải kêu ngươi chặt bỏ đi 

tất cả những sự vật che chắn tầm nhìn. Cái nguyên do vĩ đại của vũ trụ chính là ở chỗ nó 

có thể bao quát đồng thời vạn sự vạn vật, và có đủ không gian cho mọi vật đều được phát 

triển. Còn kết tinh của trí tuệ loài người trong ngàn năm, đối với cái “biết” về vũ trụ vẫn 

chỉ như 1 giọt nước trong biển xanh. Nhìn vào quỹ đạo diễn biến của lịch sử, cái triều đại 

mà có thể dung hợp được các chủng loại văn hóa, nhất định đó là triều đại giàu mạnh. 

Như thời hoàng kim lúc ban đầu của nhà Đường, ngược lại triều Thanh tự coi mình là 
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Thiên quốc, coi các nước Âu Mỹ đều là man di, bài xích các sự vật phương tây. Vì vậy 

Thanh triều những năm cuối cùng suy yếu uể oải, trở thành đối tượng cho các nước 

mạnh đến xâm lược lăng nhục. Hà cớ gì lại không để cho chúng ta rộng mở tấm lòng, tiếp 

nạp vạn sự vạn vật, nghiên cứu cái đạo lý ở bên trong đó, tìm tòi nghiên cứu những bí ẩn 

chưa có lời giải đáp? 

 

Người viết rất tin rằng, thành công thuộc về những người “Ta tin, nên ta sẽ thấy” 

(I believe, I will see). Từ cổ chí kim, những nhà thám hiểm, khoa học gia, sáng tác giả, nhà 

phát minh, đều là từ trên đường của “sự vật chưa từng có” để tìm ra những thứ mới mẻ. 

Họ có thể chăm chỉ siêng năng, kiên nhẫn một mình đi trên con đường dài đằng đẵng 

khai phá sáng tạo không ngừng. Điểm tựa của họ chính là lòng tin kiên định “Ta tin, nên 

ta sẽ thấy”, cho nên có thể tạo thành lịch sử lưu danh muôn thuở. Ngày hôm nay, chúng 

ta mới có thể hưởng thụ thành quả sự vật được họ phát minh ra, như: Trương Khiên, 

Thái Luân, Ca-Luân-Bố (Columbus), Ái-Nhân-Tư-Thản (Albert Einstein), Ái-Địch-Sinh 

(Edison), đây đều là những nhân vật có tính sáng tạo siêu quần, có những cống hiến vĩ 

đại tạo ra nền móng hạnh phúc đối với toàn nhân loại. 

 

Còn những ông mà “Ta thấy, nên ta mới tin” (I see, therefore I believe) thì vĩnh 

viễn chỉ có thể làm “người bám gót” của những người “Ta tin, nên ta sẽ thấy” để mà 

hưởng thụ thành quả những người sáng tạo ra. 

 

Cho nên hy vọng xem xong cuốn sách này, ngài cũng có thể thành một người “Ta 

tin, nên ta sẽ thấy”, ở trong lĩnh vực nghiên cứu mà mình có năng lực, trở thành một 

“người khai sáng” đầu ngành. 

 

Cuối cùng, thay cho lời kết, xin trịnh trọng tặng các độc giả của cuốn sách này:  

“Tin vào Số Mệnh, chẳng bằng không cần biết về Số Mệnh, chỉ có “sáng tạo” 

mới có thể đột phá được những ràng buộc vận mệnh”. 

 

--- HẾT --- 

 


