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 Người là có tư tật 

 

 —— Thay lời tựa 

 

Thượng tuần tháng sáu, trở về từ chuyến du lịch 

Châu Âu hơn một tháng, thể xác và tinh thần còn đang đắm 

chìm trong cảnh đẹp và những kỳ quan của Châu Âu, vừa 

bước vào cửa đã nhận được điện thoại của Tử Vân tiên sinh 

nhờ ta viết Tự cho cuốn « Đẩu số luận Bệnh tật » này. "Vô 

luận Trung, Tây y lý, Ngài cũng đều là chuyên gia, Đẩu số 

Ngài cũng là người trong nghề, bản thảo Ngài cũng đã xem 

qua, phiền Ngài viết thiên Tự", Tử Vân trong điện thoại 

nói như thế. 

 

 Người viết may mắn là đồng môn học Tử vi cùng 

Tử Vân tiên sinh, không quên người cũ, mỗi lần Tử Vân 

hoàn thiện một bản thảo thì ta luôn có thể được đọc đầu 

tiên. Lần này trước khi xuất ngoại nhận được bản thảo cuốn 

« Đẩu số luận Bệnh tật » này, lúc ấy ban ngày bận rộn chỉ 

có thể đọc lúc đêm khuya rảnh rỗi. Trước sau mất ba đêm, 

cẩn thận đọc qua bản thảo hai lần. Đọc xong cảm thấy đây 

là một quyển sách có sáng kiến đặc biệt nhưng chỉ sợ 

không dễ là một trước tác thật tốt. Lúc ấy sắp đến thời gian 

đi du lịch nên ta chỉ đưa ra được vài đề nghị về phương 

diện bệnh lý cho Tử Vân tiên sinh. Khi xuất ngoại tưởng 

là sách đã được xuất bản, không nghĩ tới Tử Vân tiên sinh 

lại vô cùng thận trọng, nhất định phải để ta đọc lại. 

 

 Chỉnh thể mà nói: Quyển sách này vẫn giữ nguyên 

phong cách tiêu chuẩn theo một loạt trước tác chuyên 

nghiệp của Tử Vân tiên sinh. Mệnh lý và Y lý, y học và 
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luận giải trong các ví dụ được lựa chọn đan xen lẫn nhau 

mà lại có thể rõ ràng, trật tự cho thấy tác giả thật là nhọc 

lòng nhọc sức. 

 

 Trong quyển sách này, tác giả đưa ra hai luận điểm 

và kỹ xảo vận dụng đặc biệt khác với quan niệm của Tử vi 

truyền thống và cũng không giống lắm phương pháp phán 

đoán suy luận mà tác giả đã đề ra trong các trước tác trước. 

Nhưng lý luận mệnh lý cơ bản và chủ trương quan niệm 

mệnh lý nguyên bản của tác giả trước sau hô ứng: Cũng 

không có mâu thuẫn. Một là vận dụng các thông số của bố 

mẹ; một điểm khác là phá vỡ hạn chế của các cung vị trong 

lá số để phán đoán suy luận vấn đề cần nghiên cứu thảo 

luận. 

 

 Bất quá, theo cách nhìn của người viết thì quyển 

sách này có hai thứ không thể thực sự gọi là “khuyết điểm”, 

người học Tử vi bình thường nếu không rõ thì khó có khả 

năng tiếp nhận cách viết của quyển sách này, không thể 

hiểu được nỗi khổ tâm của tác giả, đương nhiên cũng 

không thể nào trải nghiệm hai luận điểm quan trọng mà tác 

giả đưa ra trong sách. Thứ nhất, đây là một bản Tử vi mệnh 

lý phán đoán suy luận bệnh tật chuyên nghiệp nhưng kẻ 

yêu thích Tử vi chỉ sợ khó mà tiêu hóa đại lượng y lý, kiến 

thức y học trong sách. Thứ hai, theo góc độ nghề thuốc, 

các bệnh tật được đưa ra trong các lá số ví dụ của trứ tác 

này và phạm vi bệnh lý lại chưa phủ đủ. 

 

 Người viết sở dĩ có cái nhìn này, chính là vì “Mệnh" 

và "Y" là hai thuật trong ngũ thuật (sơn, y, mệnh, bặc, 

tương). Từ lý luận mà nói, trong lá số Tử vi có thiết kế 

cung Tật ách hiển nhiên là vượt quá giới hạn. Từ Tử vi 
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mệnh lý luận giải sức khỏe tất nhiên chạm đến y lý, kiến 

thức y học, nhưng Tử vi mệnh lý vốn là dễ học mà khó 

tinh, y lý, kiến thức y học cũng vậy không dễ hiểu chút 

nào. Các kiến thức bình thường thì dễ biết nhưng muốn 

thấu triệt tinh thông thì không khổ công là không thể. Bởi 

vậy nếu muốn kiêm thông cả mệnh lý, y lý và kiến thức y 

học thì nói dễ hơn làm! Đọc lướt qua cả hai thì không có 

vấn đề gì, nhưng nếu muốn kết hợp hai lý luận này thì chắc 

chắn phải có năng lực và sự kiên nhẫn nhất định. Cho nên 

từ xưa đến nay, lý thuyết về cung Tật ách trong Tử vi đều 

tàn khuyết không đủ, người bình thường cũng có giới hạn 

trong việc lý giải dùng sao nào ứng với loại triệu chứng 

bệnh tật nào đó. 

 

 Quyển sách này đầu tiên chỉ sợ độc giả cần phải 

chuẩn bị vượt qua phương diện truyền thống, ngoài có chút 

kiến thức với Trung Tây y còn cần bỏ đi quan niệm dùng 

cung Tật ách phán đoán suy luận bệnh tật. 

 

 Tử Vân tiên sinh viết kiểu này thật khiến người cảm 

phục đối với tinh thần cầu chân cầu thiện đối với Tử vi. 

Trên lập trường học thuật mà nói là có tính đại biểu và tính 

đột phá. 

 

 Tính đại biểu là từ xưa tới nay chưa từng có ai kết 

hợp Tử vi và y lý, kiến thức y học lại với nhau mà sâu như 

vậy, suy nghĩ toàn diện, lại đem tâm đắc nói ra rõ ràng rành 

mạch. Tính đột phá là quyển sách này lấy Tử vi mệnh lý 

cách cục làm cơ sở, bên cạnh đó lấy thuần y lý, kiến thức 

y học để luận giải bệnh tật. Dù y lý, kiến thức y học chưa 

thể rất thâm nhập hoàn chỉnh, nhưng dẫn dắt sử dụng lý 
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luận chính xác, có thể trong lời có ý sâu xa, thành thực 

đáng ngưỡng mộ. 

 

 Theo góc độ nghề thuốc mà nói, các ví dụ về bệnh 

tật trong quyển sách này cũng không đủ rộng, giải thích 

luận thuật về y lý, kiến thức y học cũng chưa thật đầy đủ 

tường tận. Tuy nhiên đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, con 

đường từ Tử vi thông đến y lý, kiến thức y học có thể được 

mở ra đến thế này đã chẳng hề dễ dàng, thực sự khó có thể 

yêu cầu thập toàn thập mỹ. Huống hồ tác giả cũng rất 

khiêm tốn đề cập rằng mục đích chủ yếu của cuốn sách này 

là mở ra một cánh cửa trên con đường từ Tử vi thông đến 

y lý, kiến thức y học, kỹ càng hơn còn chờ nỗ lực của hậu 

bối. 

 

 Tuy nhiên, trong nghề xem môn đạo, độc giả chắc 

chắn có đủ tuệ nhãn, xuyên thủng chướng ngại, hấp thu hai 

loại lý luận và phương pháp đặc biệt tác giả đề ra trong 

sách này. 

 

 Một, vận dụng thông tin về bố mẹ. Nguyên tắc vận 

dụng "Thái Tuế nhập quẻ pháp" đã từng được tác giả nhắc 

đến trong các trứ tác trước đây, tuy nhiên vì được dùng 

trong nghiên cứu thảo luận bệnh tật nên phương thức vận 

dụng hơi có khác biệt, còn khác biệt ở đâu nếu độc giả đọc 

mà không đoán được thì đành phải tự mình đi tìm Tử Vân 

tiên sinh mà thỉnh giáo. Đưa thông tin của bố mẹ vào lá số 

sẽ khiến lá số tràn ngập Hóa Lộc Hóa Kỵ, cũng thấy khắp 

nơi Kình Dương Đà La dễ làm cho người hoa mắt hỗn loạn 

không biết lấy hay bỏ thế nào. Kỹ xảo vận dụng thực tế 

đương nhiên liên quan đến trình độ lý giải với Tử vi mệnh 

lý và công lực kinh nghiệm suy đoán lá số, cần sự hứng 
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thú, sức chịu đựng và danh sư chỉ điểm, chứ không phải 

chỉ dăm ba câu là có thể chứng minh rõ ràng. 

 

 Thuần nghĩa lý mà nói, đưa thông tin của bố mẹ vào 

tự nhiên có thể giải quyết vấn đề giờ sinh, có thể phát sinh 

các vấn đề Đặc biệt cá biệt. Cùng một lá số chưa chắc đã 

có cùng một bệnh vì bố mẹ khác biệt, điểm này không khó 

lý giải lắm. Khi đang chữa bệnh, bệnh biến phát sinh do di 

truyền cơ hồ rất khó nhận biết, trừ phi điều tra lịch sử bệnh 

lý của cả gia tộc nếu không rất khó nhìn được bệnh tật có 

phải do di truyền hay không từ bản thân người bệnh. Nếu 

chẩn bệnh qua lá số Tử vi có thể nhanh chóng phân loại 

bệnh nhân, cân nhắc được các triệu cứng tiềm ẩn. 

 

 Hai, phá vỡ hạn chế về mặt lý luận đối với các cung 

vị trong lá số. Điểm này trong các trước tác của Tử Vân 

đều đã mơ hồ đề cập đến, còn trong quyển sách này thì mọi 

ví dụ đều dùng đến loại phán đoán suy luận lý luận này, 

chợt nhìn lại cảm thấy có chút hỗn loạn, rất khó lý giải, 

nhưng tác giả chưa từng viết mà không có đạo lý nghị luận, 

trong sách tự có chứng minh. 

 

 Có sinh mệnh liền có bệnh tật, sinh lão bệnh tử, như 

bóng với hình. "Danh lợi" vốn khó cầu, kỳ thật "Sức khỏe" 

mới thật sự là tài phú. Nguyên nhân gây nên bệnh có rất 

nhiều, y học ngoài mục đích chữa bệnh còn không ngừng 

nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, nghiên cứu ngăn chặn, 

dự phòng bệnh tật sinh ra. Chẩn đoán bệnh tật qua Tử vi dĩ 

nhiên không phải thay thế công dụng của ngành y nhưng 

từ góc độ ngăn chặn, dự phòng mà xem thì bất luận cái gì 

có thể cung cấp manh mối đều không nên cự tuyệt hoặc coi 

là không có căn cứ.  
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 Cuốn sách này của Tử Vân có hai phần nghị luận 

đặc biệt như thế, chẳng những lột đi vỏ ngoài thần bí của 

Tử vi mà còn chứng thực mạch lạc rõ ràng về tư duy lý tính 

học thuật trong mệnh lý, còn có thể chuẩn hoá, phổ biến 

hóa, làm mệnh lý có thể phát huy càng nhiều chức năng. 

Một thời gian nữa, có lẽ Tử vi sẽ có thể được dùng để hỗ 

trợ rộng rãi trong việc chữa bệnh, chẩn bệnh, vậy có lẽ việc 

dự phòng bệnh tật sẽ có đột phá trọng đại. 

 

 Người viết lười nhác thành tính, tuy có chút tâm đắc 

với cả y lý, kiến thức y học và mệnh lý nhưng không thể 

như Tử Vân tiên sinh chăm chỉ không ngừng, viết sách lập 

thuyết, Tử Vân là người mà ta tán thưởng bội phục, ta thật 

tâm chúc phúc. 

 

 Vân Lâm – Liễu Hồng 

Ngày 15 tháng sáu năm 1996 
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 Quyển sách này 

 

 —— Lời nói đầu 

 

Tục ngữ nói, người không lo về áo cơm mới biết 

vinh nhục. Nhưng theo người viết với kinh nghiệm nhiều 

năm luận Mệnh nghiệp dư thì người không lo áo cơm thì 

lại coi trọng một vấn đề phổ biến khác đó chính là sức 

khỏe, vì một người dù có được quyền thế, địa vị, phú quý, 

danh lợi hiển hách thế nào đi nữa mà đã mất đi sức khỏe 

thì hết thảy đều là vật ngoài thân, những cái vật ngoài thân 

đó chẳng thể nào so được với sức khỏe. 

 

Hoàn thành chuyên luận mười hai cung vị trong Tử 

vi là tâm nguyện nhiều năm qua của người viết. Trong đó 

phương diện luận giải "Bệnh tật" trong Tử vi là một tâm 

nguyện nặng nề nhất trong lòng người viết. Vì vấn đề liên 

quan đến bệnh tật dù ai cũng coi trọng nhưng mệnh lý cổ 

truyền nghị luận và ghi chép nếu không phải cẩu thả vô 

nghĩa thì cũng như thiên mã hành không, căn bản chẳng có 

kết cấu gì mà theo. Cho nên trong Mệnh lý cổ truyền phần 

liên quan đến bệnh tật phán đoán suy luận, như Tử Vi Đấu 

Sổ mà nói, là khâu yếu nhất, cũng khiến người đời sau 

không thể tiếp thu được một phần nào. 

 

Cổ truyền đã thế mà người thời nay đối với vấn đề 

này cũng không chịu bỏ nhiều công sức. Có một vấn đề 

làm người viết thấy khó có thể lý giải được trong gần hai 

mươi năm qua là dường như nhân tài trong giới Tử vi xuất 

hiện lớp lớp, viết sách lập thuyết như vũ bão, trăm hoa đua 

nở, trăm nhà đua tiếng, phi thường náo nhiệt. Thế nhưng 
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giở ra xem, chỉ thấy sau muôn màu rực rỡ thì đối với 

phương diện nghiên cứu bệnh tật không phải theo y nguyên 

cổ truyền cũng chính là tránh né. Truy cứu nguyên nhân, 

rất có thể vì các vấn đề liên quan đến bệnh tật căn bản 

không thể nghiên cứu hữu hiệu gì từ Tử vi mệnh lý. Bởi 

vậy xem cung Tật ách trên lá số căn bản khó có thể phát 

huy tác dụng mệnh lý thực tế của cung vị hư huyền này. 

Theo người viết thì đa số người đang nghiên cứu Tử vi đẩu 

số hiện nay không thiếu người nghĩ các vấn đề liên quan 

đến bệnh tật và sức khỏe, chữa bệnh các loại nên để cho 

bác sĩ đảm nhiệm, còn mệnh lý không nên nhảy vào lĩnh 

vực này. Nếu theo quan niệm như thế thì một công ty kinh 

doanh hưng suy hẳn nên đi tìm chuyên gia về quản trị 

doanh nghiệp mà thỉnh giáo; hôn nhân có vấn đề hẳn là đi 

hỏi ý kiến chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình; đầu tư quản 

lý tài sản cũng sẽ có những người chuyên nghiệp để lĩnh 

giáo. Những người chuyên nghiệp này, chí ít tại lĩnh vực 

chuyên môn của họ, đều có thể đưa ra các phương án hữu 

hiệu cho mọi người. 

 

Nếu những biến thiên của cuộc sống đều có thể được 

những người chuyên nghiệp giúp đỡ giải quyết vậy tất cả 

mệnh lý học chỉ như phế vật vứt vào sọt rác cho xong. 

Người viết từ trẻ đã lăn lộn kiếm ăn trong xã hội, kinh qua 

không ít việc đời bởi vậy đã lĩnh giáo không ít các chuyên 

gia. Nhưng vài chục năm nay, mỗi khi gặp vấn đề trọng đại 

mang tính then chốt thì lại thường tham khảo Tử vi để đưa 

ra những chọn lựa trọng yếu nhất. Các cụ có câu: "Thước 

có sở đoản, tấc có sở trường", đạo lý trong đó có lẽ chỉ 

những người từng trải qua tang thương mới có thể có trải 

nghiệm. 
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 Người bị ốm thì đương nhiên phải đi khám bác sĩ 

càng sớm càng tốt để tránh bệnh nhẹ thành bệnh nặng, cuối 

cùng thần dược cũng khó cứu. Nhưng theo quan điểm bảo 

vệ sức khoẻ thì việc cần thiết là chú ý giữ gìn sức khỏe và 

chạy chữa kịp thời. Một số bệnh tật sinh ra hoặc biến thành 

nghiêm trọng thường là vì trường kỳ không biết giữ gìn 

sức khoẻ, chú ý tĩnh dưỡng, hoặc vì không chẩn đoán được 

sớm mà thành xấu. Bởi vậy theo quan điểm chữa bệnh thì 

việc hàng ngày chú ý chăm sóc sức khỏe là một việc cực 

kỳ quan trọng không thể xem thường. 

 

 Từ mục đích giữ gìn sức khỏe mà nói thì phòng bệnh 

chưa xảy ra - "Y học dự phòng" – chắc sẽ là một mục tiêu 

trọng yếu của ngành y sau này. Vì dù là Trung hay Tây y 

phát triển cực nhanh thì đến cùng vẫn có rất nhiều bệnh tật 

thường do trước đó không đề phòng vì chưa xảy ra hoặc 

bệnh quá mới nên thúc thủ vô sách. Với trình độ y học tiên 

tiến hiện nay mà còn như thế, chưa nói đến việc dự báo các 

loại bệnh tật chưa bao giờ xuất hiện thì khó có thể dự báo 

chính xác. 

 

 Công năng sinh lý của cơ thể theo tuổi tác và biến 

động của hoàn cảnh mà có biến hóa. Mà các biến hóa của 

công năng sinh lý thường có quan hệ chặt chẽ với bệnh tật. 

Bởi vậy, nếu y học có thể nghiên cứu để dự đoán chuẩn 

xác biến hóa của công năng trong tương lai thì mới có thể 

đạt tới mục đích chữa bệnh chân chính, giúp con người 

luôn khỏe mạnh. Đương nhiên hai mục đích này còn cần 

một chặng đường dài dằng dặc. 

 

 Người viết theo thầy học Tử vi đã gần ba mươi năm, 

luôn chờ mong có thể thảo luận về vấn đề bệnh tật. Ngoại 
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trừ Liễu Hồng là người có cùng sở thích, càng mong trong 

giới Trung y có người cũng nghiên cứu Tử vi cùng tham 

khảo trao đổi, nếu có thể dùng Tử vi mệnh lý để dự đoán 

và chẩn bệnh, sau đó tiến thêm một bước nghiên cứu và 

mở rộng hành y tế thế cùng Trung y thì Tử vi mệnh lý càng 

có lợi với thiên hạ thương sinh, công đức vô lượng vậy. 

 

 Quyển sách này đều lấy các lá số thực tế, độc giả 

không cần hoài nghi hay là người viết tự bịa ra. Chỉ là độc 

giả cũng không cần phỏng đoán lá số là của người nào, trên 

phương diện này người viết có quyền và nghĩa vụ giữ bí 

mật. Quyển sách này như thế, chuyện xưa cũng như thế, 

sau này tự nhiên cũng là như thế. 

 

 Trong quá trình viết quyển sách này được tiến sĩ 

Thẩm Trừng Vũ làm việc tại một bệnh viện lớn và giáo sư 

Trương Duy Quân dạy tại học viện Trung Y nhiệt tình giúp 

đỡ. Họ với sở học uyên bác và kiến thức chuyên nghiệp đã 

đóng góp nhiều ý kiến quý giá. Còn có Vương Vân Phong 

tiên sinh giúp hiệu đính mới thuận lợi hoàn thiện bản thảo. 

Ở đây đặc biệt bày tỏ lòng cảm tạ đối với sự giúp đỡ của 

họ. 

 

 Nói về vấn đề bệnh tật thì các kiến thức y lý, y học 

khá phong phú. Bởi vậy, quyển sách này cũng được nhiều 

đồng môn sư huynh đệ trong Tử vi, được Hồng Thạc 

Phong là truyền nhân của tiên đạo phái Ẩn Tiên có trình độ 

dược sĩ và giáo viên Trung y thẩm duyệt giúp sửa bản thảo 

đưa đi in. Người trong nghề hiệp trợ, lòng vô cùng cảm 

kích, nói không thể hết. 
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 Cuối cùng, người viết nhắc lại chuyện xưa, liên quan 

đến việc nghiên cứu thảo luận bệnh tật, quyển sách này chỉ 

là khởi đầu, tựa như một bộ quyền thuật khởi thủ, hai ba 

chiêu làm nóng người, muốn sâu hơn nữa, suy luận thực 

dụng hơn nữa thì cũng không phải chỉ vẻn vẹn lý luận và 

phương pháp được nhắc đến trong quyển sách này được. 

Trong sách đưa ra luận điểm, kỹ xảo, hi vọng sẽ không 

giống người viết lúc trước đưa ra pháp "Thái Tuế nhập 

quái" bị một số người nghiên cứu Tử vi dùng sai nhưng lại 

nói ầm lên là quá sai lầm!  

 

Mở ra cánh cửa này mất gần ba mươi năm của người 

viết, chỉ mong Tử vi mệnh lý có thể phát huy ra công năng 

thực của nó. Chỉ có tâm nguyện như vậy, không còn cầu 

mong gì khác. 

 

 Tử Vân  

Tháng Tý năm Bính Tý 
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 Các lá số minh họa để thảo luận về bệnh tật trong 

quyển sách này đều có thể chứng minh mối quan hệ giữa 

lý luận nghiên cứu thảo luận bệnh tật và phương pháp thôi 

diễn thực tế. Những lá số ví dụ đều lấy theo nguyên tắc 

bệnh thông thường có tính đại biểu. 

 

 Liên quan đến thảo luận về bệnh tật, đầu tiên cần 

chỉnh lý rõ một số quan niệm sai lầm cũ, thêm vào một 

chút tri thức tương quan và quan niệm cần thiết và chắc 

chắn phải có nhận thức chính xác mới có thể vận dụng. Mặt 

khác các kiến thức chuyên môn liên quan đến bệnh tật đã 

nhiều lại tạp, do đó những người muốn nghiên cứu về bệnh 

tật cần có hiểu biết nhất định về vấn đề này. Nếu không 

khó có thể tìm được phương pháp chính xác để nghiên cứu 

về bệnh tật. 

 

 Nếu không biết được cửa vào thì vĩnh viễn bồi hồi ở 

bên ngoài, đối với môn học thuật này, vĩnh viễn khó có thể 

đi sâu hơn được. 

  



 

15 

Lời giới thiệu 

 

 Cung Tật ách 

 

 Tử vi truyền thống coi cung Tật ách là cung vị thể 

hiện một người có bệnh hay không hoặc sẽ bị bệnh gì. 

Nhưng theo nghiên cứu nhiều năm của người viết thì cung 

Tật ách trong lá số có công năng chủ yếu là cung vị thể 

hiện sức chống cự của người có lá số đó đối với bệnh tật 

mạnh hay yếu. 

 

 Ví dụ, cùng bị bệnh cảm mạo, người có sức chống 

cự mạnh thì chỉ cần nghỉ ngơi một chút hoặc uống nhiều 

nước là có thể khỏi, nhưng người có sức chống cự yếu thì 

không chỉ cần khám bác sĩ cẩn thận mà còn mãi mới khỏi. 

Cùng bị cảm mạo nhưng người khác nhau sẽ có bệnh tình 

khác nhau, điều đó chủ yếu do sức đề kháng của mỗi người 

mạnh yếu khác nhau mà tạo ra. 

 

 Do đó cung Tật ách kị sát giao xung mà thành xấu 

chỉ thể hiện sức đề kháng của người có lá số đó không tốt 

chứ không phải là người đó sẽ bị bệnh hoặc đây là cung vị 

trọng điểm để xem bị bệnh gì. 

 

 Ảnh hưởng do Thể chất.  

 

Rất ít người có thể phòng ngừa việc thỉnh thoảng bị 

phong hàn cảm mạo hoặc tiêu chảy. Nhưng nếu thường 

xuyên bị cảm hoặc đau bụng thì có khả năng việc này liên 

quan đến "Thể chất". 
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 Theo y học thì một người trừ nhiễm các bệnh truyền 

nhiễm còn các bệnh nghiêm trọng khác thường có quan hệ 

với thể chất. Mà bệnh do vấn đề thể chất gây ra thường sẽ 

kéo dài khá lâu, thậm chí chữa cả đời cũng không khỏi, 

nghiêm trọng hơn là một khi phát bệnh còn có thể biến 

thành bệnh hiểm nghèo khó điều trị được. Rất nhiều người 

bị bệnh do dị ứng, hoặc do cao huyết áp, bệnh tiểu đường… 

dường như đều có quan hệ đặc thù với thể chất. Cho đến 

hiện nay y học vẫn chỉ có thể cố gắng khống chế những 

bệnh này chứ khó có thể điều trị dứt điểm. 

 

 Bởi vậy đối với các bệnh có liên quan đến vấn đề thể 

chất thì việc chăm sóc sức khỏe lâu dài là rất quan trọng. 

 

 Ảnh hưởng do di truyền 

 

 Ai cũng biết là thể chất sẽ ảnh hưởng đến công năng 

sinh lý, mà một khi công năng sinh lý có vấn đề sẽ gây ra 

bệnh tật. Cho nên một số bệnh mãn tính hoặc bệnh nghiêm 

trọng dường như đều có liên quan đến “Thể chất đặc thù” 

của mỗi người. 

 

 Mỗi người có một thể chất đặc thù thì cần nghĩ tới 

vấn đề di truyền. 

 

 Theo di truyền học hiện đại thì di truyền ảnh hưởng 

đến việc phát sinh bệnh tật liên quan đến lý thuyết “Trạng 

thái hoại tử”. 

 

 Ý của lý thuyết này là khi tế bào được di truyền từ 

bố mẹ tại một thời điểm khắc nghiệt nào đó sẽ sinh ra một 

loại "Gen", loại "Gen" này lại đột nhiên biến động, một vị 
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trí nào đó của thân thể mà tế bào bị khống chế bởi "Gen" 

này sẽ phân giải, tử vong. 

 

 "Trạng thái hoại tử" nếu bình thường lại là thứ tất 

yếu, như đứa bé khi ở giai đoạn phôi thai các ngón tay dính 

vào nhau, sau khi trải qua "Trạng thái hoại tử” thì các ngón 

tay mới tách ra. 

 

 Nhưng “Trạng thái hoại tử” nếu không bình thường 

thì là bệnh, nó làm các tế bào chết đi và từ đó gây ra bệnh. 

Với giải thích đó thì thời gian và bộ vị mà một người bị 

bệnh (người viết: Chỉ là các bệnh tương đối nghiêm trọng) 

đã được xác định ngay từ khi thụ tinh, và bị khống chế bởi 

Gen "Trạng thái hoại tử". Nhưng đến nay khoa học kỹ thuật 

vẫn chưa thể tính được thời gian và bộ vị Gen "Trạng thái 

hoại tử" biến động.  

 

Từ đó có thể biết con cái không chỉ được di truyền 

hình dáng và tính cách của bố mẹ mà sức khỏe thể chất và 

bệnh tật cũng có di truyền. Bởi vậy khi xem xét vấn đề 

bệnh tật nghiêm trọng của một người thì cần đưa dữ liệu 

của bố mẹ vào để suy đoán tình trạng cát hung có thể sảy 

ra. Điều này chắc cũng phù hợp với các kiến thức về di 

truyền.  

 

Khi đưa dữ liệu của bố mẹ vào lá số thì có thể thấy 

người có cùng lá số vì sao lại có sự khác nhau trên phương 

diện bệnh tật nặng nhẹ. 

 

Còn đối với thời gian và bộ vị "Trạng thái hoại tử", 

người viết thấy là có thể theo pháp tắc Tử vi suy diễn từ 

trong lá số để tìm ra dấu vết. Công dụng đặc thù của Tử vi 



 

18 

mệnh lý ở phương diện này theo người viết có thể dùng để 

nghiên cứu nguyên nhân trong "Y học dự phòng". 

 

Do đó, dữ liệu của bố mẹ sẽ là một căn cứ tất yếu 

khi luận đoán thể chất đặc thù của người nào đó có thể phát 

sinh ra bệnh tật. Cũng vì có dữ liệu của bố mẹ nên khi luận 

đoán bệnh tật cho những người có lá số giống nhau ta có 

thể phân biệt được tình trạng thể chất khác biệt và nguyên 

nhân khác nhau gây ra bệnh. 

 

Rất nhiều lá số thiên cổ chưa được giải quyết, nếu 

có được sẽ biết người viết không nói điêu, chỉ là không thể 

tùy tiện phát triển, nếu không sẽ lạc lối. 

 

Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc 

 

Cận đại có rất nhiều người nghiên cứu Tử vi vì 

không hiểu rõ âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc 

nên phủ định tác dụng của các tinh diệu trên phương diện 

này, do đó họ cũng không hiểu các tinh diệu có thể dẫn 

khởi tác dụng sinh khắc trong phương diện này. Kỳ thật 

thuyết "Ngũ Hành" là chỉ đặc tính của thiên địa vạn vật ở 

một phương diện nào đó. Vạn vật trong trời đất đều có đặc 

tính của nó, các nhà khoa học tự nhiên cận đại cũng không 

thể phủ nhận, chỉ là thuyết pháp khác nhau nhưng đạo lý 

thì giống nhau. 

 

Trung y lưu truyền mấy ngàn năm chính là lợi dụng 

nguyên lý "Ngũ Hành" để giải thích về bệnh lý. Nhớ kỹ 

năm đó học Dịch kinh được nghe sư phụ giảng Trung y, sư 

phụ nói: "Tinh thần cơ bản của Trung y là: Được âm dương 

chính là bình hòa, Ngũ Hành trung hòa thì không có bệnh", 



 

19 

đến nay ký ức vẫn còn như mới. Do vậy, Tử vi có thể xem 

xét dấu hiệu và biến hóa cát hung của bệnh tật. 

 

Chỉ là những kiến thức cơ bản này đương thời có 

bao nhiêu người tán đồng đây? Bao nhiêu người có thể hiểu 

rõ? 

 

Kiến thức y học tương quan  

 

Vấn đề bệnh tật trong Tử vi khác với những việc 

khác ở chỗ ngoại trừ mệnh lý còn cần hiểu các kiến thức 

về Trung Tây y. 

 

Khi nghiên cứu phải bắt đầu từ quan niệm y học mới 

có thể lĩnh hội được ý nghĩa và tác dụng chân chính của 

các tinh diệu trong phương diện tật ách, từ đó mới có thể 

luận đoán triệu chứng và nguyên nhân của bệnh tật. Nhưng 

khi luận giải thì rất khó dùng các lý luận trừu tượng của 

Trung y để giải thích, do vậy nhất định phải dùng những lý 

luận Trung y tương đối dễ hiểu với người bình thường để 

luận đoán. Người viết đã từng đề cập trong các sách trước 

đây, khi luận đoán mệnh lý đều cần thực tế, do đó khi luận 

đoán lá số phải dùng ngôn ngữ dễ hiểu, nếu không sẽ làm 

người khác chả hiểu được gì. 

 

Chỉ là các lý luận của Trung Tây y đều trúc trắc và 

quá đa dạng, trừ người hữu tâm, nếu không nhìn thấy 

những sách vở như thế thường sẽ chùn bước. Nếu người 

nghiên cứu Tử vi không có các kiến thức y học tương thích 

thì muốn bước vào ngưỡng cửa này sẽ khó như muốn vượt 

qua tường cao vạn trượng. 
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Mười hai cung vị đều sẽ gây ra bệnh 

 

Cung Tật ách nếu là cung vị trọng điểm thể hiện sức 

chống cực mạnh hay yếu đối với bệnh tật, vậy thì những 

bệnh tật nghiêm trọng sẽ xuất hiện tại cung vị nào? 

 

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của người viết thì 

một bệnh tật nghiêm trọng có thể sẽ xuất hiện tại mọi cung 

vị trong lá số. Theo lý luận này thì mười hay cung vị của 

một lá số đều thể hiện sức khỏe của một người. Do vậy cát 

hung của tổ hợp tinh diệu phân bố trong lá số sẽ khắc họa 

tình hình sức khỏe của người có lá số đó.  

 

Nhân tố gây bệnh ---- Trung y tam nhân thuyết   

 

Theo Trung y nghị luận có ba loại nguyên nhân gây 

ra bệnh tật chia thành:  

 

Thứ nhất, "Nội nhân (Nguyên nhân bên trong)" gây 

ra bệnh: Bệnh sinh ra do thể chất đặc thù hoặc tính chất đặc 

biệt về sinh lý. Những bệnh tật này cơ hồ đều có thể tìm 

được nguyên nhân từ các dấu hiệu mệnh lý. Đây chính là 

lý luận tâm đắc của người viết đưa ra khi luận giải các lá 

số trong sách này.  

 

Thứ hai, "Ngoại cảm" gây ra bệnh: Bệnh tật sinh ra 

do các nguyên nhân bên ngoài. Như ô nhiễm môi trường 

bên ngoài, ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm phóng xạ, ô 

nhiễm vi khuẩn và virus… Những nguyên nhân gây bệnh 

này cũng sẽ gây ra nguy hại khá lớn cho sức khỏe. 
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Thứ ba, "Bất nội ngoại nhân (Nguyên nhân không 

phải bên trong cũng không phải bên ngoài)" gây ra bệnh: 

Những bệnh như tổn thương do đao thương, rắn rết cắn bị 

thương, các loại bệnh do độc hại, bệnh nghề nghiệp, thậm 

chí các hành vi cá nhân dẫn đến trúng độc và các đau khổ 

tổn thương (như nghiện rượu, hút chích, vất vả…) cũng có 

thể gây ra các bệnh nghiêm trọng. 

 

Các nguyên nhân "Ngoại cảm" và "Bất nội ngoại 

nhân" gây ra bệnh liệu cũng có thể suy đoán từ Tử vi mệnh 

lý hay không thì do người viết chưa có nhiều lá số ở 

phương diện này nên không đưa vào, chờ mong người hữu 

tâm sau này có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa 

việc luận giải bệnh tật của Tử vi. 

 

Lá số mẫu 

 

 Bệnh tật trong các lá số được lựa chọn đưa vào 

quyển sách này đều là các bệnh thường gặp. Để tiện nói rõ 

lí lẽ, đặc biệt lấy Ngũ Hành phân loại để thảo luận. Mỗi 

một lá số đều dùng hết khả năng để nghiên cứu vấn đề từ 

các góc độ khác nhau, mong độc giả khi đọc sẽ không có 

cảm giác quá đơn điệu. Giải thích y lý thì lấy Trung y làm 

thể, Tây y làm dụng, người viết dùng hết khả năng bổ sung 

thêm thuyết minh, nếu độc giả khi đọc thấy không Trung 

không Tây thì không ngại đọc đi đọc lại, tự nhiên có thể 

hiểu được nội dung và ý nghĩa bên trong.  

 

Trong sách có phân ra hai mươi chương chuyên 

luận, ước chừng có hơn bốn mươi lá số, dù bệnh tật đề cập 

có hạn nhưng mục đích của quyển sách này là đưa ra 

phương pháp lý luận và suy luận về bệnh tật cho mọi người 
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chứ không phải là luận chuyên về y học, do vậy nội dung 

chủ yếu có khuynh hướng ứng dụng lý luận Tử vi và giới 

thiệu kỹ xảo suy diễn.  

 

Mục đích xuất bản cuốn sách này là để phao chuyên 

dẫn ngọc, hi vọng có thể có trợ giúp việc bảo vệ sức khoẻ 

và dùng Tử vi mệnh lý nghiên cứu về bệnh tật, vậy Tử vi 

mệnh lý càng thêm công đức vô lượng. 

 

  Chú thích 1: Đoạn di truyền có ảnh hưởng đối với 

bệnh tật được trích lục từ học viện y dược Trung Quốc, 

giáo sư Tô Bách Thành giảng thuật chứ người viết không 

có tự bịa ra, tuyên bố chuyện này cũng để bày tỏ sự tôn 

trọng đối với các chuyên gia, học giả. 

 

   Chú thích 2: Trung Tây y dược học, lý luận cơ sở, 

bộ vị khí quan, công năng tác dụng, thi phương liệu pháp, 

luận trị phân biệt chứng bệnh có chút giống nhau, có chút 

thì lại không hoàn toàn giống nhau, thậm chí khác hẳn khác 

nhau. Độc giả nếu có thể hiểu rõ phương diện này, có thể 

loại bỏ mâu thuẫn mà tâm lĩnh thần hội. Tử vi mệnh lý và 

Trung y đều là một trong ngũ năm thuật, cơ sở lý luận 

tương đối gần gũi, cho nên sách này lấy các bệnh tật liên 

quan đến di truyền, thể chất làm chủ, các bệnh có tính chất 

phổ biến và truyền nhiễm không được nhắc đến. 
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Quyển I: Can kinh --------- Mộc 

 

 Tại sao lại đoán bệnh ở gan   

      Từ lá gan là hành mộc bị khắc để xem. 

 

Một số người phiền não cả đời vì có vấn đề về gan 

mà chữa mãi không thể khỏi. 

 

 Loại bệnh gan lâu dài, thậm chí có người cả đời gan 

lúc nào cũng có vấn đề như thế này thường có quan hệ đến 

thể chất tiên thiên di truyền, nghiên cứu vấn đề này nhất 

định phải bắt đầu suy nghĩ từ phương diện di truyền. 

 

 Nhưng cần nghiên cứu thể chất tiên thiên di truyền 

như thế nào? Quan niệm lý luận và phương pháp tại 

phương diện này chưa từng được nhắc đến trong các điển 

tích truyền thống, độc giả mới xem bài này thì có lẽ sẽ 

không hiểu ra sao, nhưng nếu có thể đọc vài lần hẳn là có 

thể thấu hiểu, vì đạo lý cũng không quá khó. 

 

 Cũng chỉ có dùng phương pháp được đưa ra trong 

bài này mới có thể phân biệt được các lá số giống nhau, 

tình trạng bệnh tật sẽ tùy từng người mà khác nhau, đó 

chính là chỗ "Đặc biệt khác biệt". 

 

  Tiểu Vương nghe ta đáp ứng yêu cầu của mọi người 

về việc tổ chức một buổi tọa đàm về Tử vi, anh ta nói việc 

luận giải Tử vi nói chung cũng khá ổn, chí ít luận đoán 

cũng không có gì quá bất hợp lý, chỉ là về mặt sức khỏe thì 

vẫn còn mơ màng, thường xuyên đắn đo khó định, do vậy 

mỗi khi có bạn bè tìm anh ta để trao đổi về Tử vi mà gặp 

phải vấn đề về sức khỏe thì kiểu gì cũng sẽ cùng người bạn 
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đó tìm ta luận Mệnh. Anh ta nói phục vụ bạn bè luận Mệnh 

thì bạn trả tiền còn anh ta lại có thể học được phương pháp 

suy luận mệnh lý. Mỗi lần anh ta đưa bạn đến tìm ta luận 

Mệnh, đưa ra vấn đề, gần đây người luận Mệnh càng nhiều.  

 

Khi luận xong lá số cho người khách Trương tiên 

sinh, Tiểu Vương hỏi tiếp: "Ngài xem Trương tiên sinh từ 

nhỏ đến nay khá phiền não về vấn đề sức khỏe, vấn đề đó 

thế nào?" 

 

 Người trẻ tuổi này đã rắp tâm tới nghe giảng lại còn 

thăm dò công phu, không hiểu anh ta đọc sách của vị cao 

nhân nào đó nói không thể nào suy diễn được sức khỏe, 

bệnh tật của một người qua lá số, nếu luận được thì chẳng 

nhẽ người nào có cùng lá số đều có bệnh tật như nhau sao? 

Đối với việc anh ta có loại suy nghĩ tưởng đúng mà sai này 

ta vẫn rất ấn tượng, không nghĩ tới đến giờ anh ta còn dùng 

kiểu ỡm ờ này đến lĩnh giáo. 

 

 Phân biệt từ Ngũ Hành bị khắc 

 

 Ta nhìn kỹ lá số rồi nói: "Trước kia khi giảng bài, ta 

đã từng nói vấn đề bệnh tật có thể xem xét từ chỗ Ngũ 

Hành bị khắc, qua đó có thể suy luận được tình trạng bệnh 

tật" 
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 Người này từ nhỏ gan đã có bệnh thì phải căn cứ 

cung vị hoặc tinh diệu nào để phán đoán? Có người nói, 

không thể luận đoán bệnh tật qua lá số vì không thể cứ hễ 
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ai có lá số giống như vậy là sẽ có cùng bệnh được, đối với 

quan điểm như thế, các hạ có cao kiến gì? 

 Người trẻ tuổi này do đọc quá nhiều sách Tử vi tạp 

nham nên dù cũng có một chút tâm đắc nhưng cũng bị ảnh 

hưởng của một số quan niệm không chính xác, thường có 

chút quan niệm tưởng đúng mà sai, cũng may đầu óc cũng 

khá, có thể phân biệt thị phi, để anh ta thật hiểu nên ta 

không có ý định nói trực tiếp mà từng bước phân tích, nhắc 

nhở căn cứ và phương pháp phán đoán. 

 

 Vương: "Năm Giáp Tuất (1994) Trương tiên sinh ba 

mươi mốt tuổi, đại hạn Canh Ngọ Thiên Đồng hóa Kỵ, 

Thiên Đồng ngũ hành thuộc thủy, có Hỏa Tinh ngũ hành 

thuộc hỏa từ cung Tý đến xung, hình thành hung tượng 

“thủy hỏa tương khắc”, từ đây suy luận, anh ta chắc sẽ có 

bệnh liên quan đến thận có ngũ hành thuộc thủy, hoặc bệnh 

về tim có ngũ hành thuộc hỏa, có đúng không?" Thế là 

quay qua hỏi Trương tiên sinh: "Thận và tim có vấn đề gì 

không?"  

 

Trương: "Không sao cả, chưa bao giờ có vấn đề gì, 

sau này thì không biết"  

 

Vương: "Ngài không phải nói cần từ ngũ hành bị 

khắc để luận sao?"  

 

Không sai, bệnh tật nhất định phải căn cứ vào ngũ 

hành của các tinh diệu trong lá số khắc hại để luận đoán, 

nhưng cũng không phải là vừa có kị sát giao xung hình 

thành ngũ hành tương khắc là sẽ sinh bệnh, nếu như vậy 

chẳng lẽ trên thế giới này không có một ai khỏe mạnh cả. 
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 Vương: "Nhưng ta đã luận đoán các lá số tương tự 

thủy hỏa tương khắc, chính là căn cứ thủy hỏa khắc lẫn 

nhau để suy luận, có đôi chút phù hợp với tình trạng bệnh 

tật, tại sao lá số này lại không phù hợp?"  

 

Lấy lá số này để xem, các tinh diệu hội chiếu cung 

Mệnh Thân từ tam phương tứ chính mà thuộc hỏa có ba 

sao Thái Dương, Hỏa Tinh và Linh Tinh, cũng có ba sao 

thuộc thủy là Thái Âm, Thiên Đồng và Cự Môn. Đại hạn 

Canh Ngọ, Thái Dương hóa Lộc làm ba tinh diệu thuộc hỏa 

ở cung Thân và cung Tý không còn quá hung, cho nên can 

Canh dẫn động Thiên Đồng hóa Kỵ tuy bị Hỏa Tinh từ 

cung Tý đến xung hình thành thủy hỏa tương khắc nhưng 

cũng không nhất định sẽ có tai họa quá lớn. 

 

Tinh diệu cung Mệnh Thân cát hung khắc hại 

 

Vương: "Trương tiên sinh có bệnh khiến anh ta 

phiền não, vậy phải luận đoán như thế nào, cuối cùng là 

bệnh gì?"  

 

Nói chung, lá số đã phát sinh vấn đề sức khỏe tương 

đối nghiêm trọng thì phần lớn sẽ xuất hiện tại cung vị Mệnh 

Thân, khi luận đoán việc này cần cân nhắc thật kỹ cát hung 

và tương khắc của các tinh diệu từ tam phương tứ chính 

hội chiếu cung Mệnh Thân, từ đó sẽ có thể phát hiện ra các 

hung tượng, rồi lại căn cứ hung tượng để phán đoán, loại 

phương thức luận đoán này tương đối phù hợp với thực tế. 

 

Vương: "Tam phương tứ chính cung Mệnh có Thiên 

Cơ, Thiên Lương từ cung Tuất hội chiếu, cung vị này tam 

phương không có sát tinh, cũng không có vấn đề. Nhưng 



 

28 

hai cung Thân Tý có Cự Môn, Thái Dương, Hỏa Linh nhị 

sát và Văn Xương đến hợp, theo nguyên tắc kị sát dẫn động 

hung sát mà nói có Thái Dương hóa Kỵ và Hỏa Linh thuộc 

hỏa đến xung cung Mệnh Thân, nếu có vấn đề về sức khỏe 

hẳn sẽ do các tinh diệu thuộc hỏa (Thái Dương, Hỏa Tinh 

cùng Linh Tinh) hình thành kị sát giao xung, đặc biệt là đại 

hạn Canh Ngọ dẫn động Thiên Đồng hóa Kỵ thuộc thủy, 

chí ít cũng hội Hỏa Tinh từ cung Tý hình thành “thủy hỏa 

tương khắc” mới đúng. Nhưng trên thực tế anh ta cũng 

không có vấn đề gì ở phương diện này là sao?" 

 

 Ta xem lại lá số rồi đáp: Hai cung Thân Tý có hung 

tượng Thái Dương hóa Kỵ hội hai sao Hỏa Linh cũng 

không phải là không phát tác, không tạo thành bệnh mà có 

thể nói có lẽ sẽ phản ánh bệnh tật nặng nhẹ, hoặc là phát 

bệnh sớm hay muộn.  

 

Tiểu Vương nghe ta nói kiểu không nóng không 

lạnh, lại không nói thẳng vào vấn đề trọng điểm, có chút 

hơi khó chịu hỏi: "Trương tiên sinh có bệnh chữa mãi 

không khỏi khiến anh ta mệt mỏi, luận đoán kiểu gì bây 

giờ? Chẳng lẽ còn có phương pháp luận đoán nào trước kia 

chưa có giảng qua, mà lại nhất định phải dùng những 

phương pháp đó mới có thể luận đoán?"  

 

Người trẻ tuổi này lúc trước đi học thì thường xuyên 

vắng mặt, cũng thường vì ta có chút khác biệt với lý luận 

của người khác mà đưa ra phản bác phương pháp luận 

đoán, một mực khó mà loại bỏ một số quan niệm chưa 

chính xác của anh ta, bởi vậy đối với một ít đề xuất của ta 

khác biệt với lý niệm và phương pháp suy luận truyền 

thống thì cũng chỉ có thể nghe câu được câu mất. Có lẽ là 
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húc đầu vào đá nhiều nên mỗi khi gặp một vấn đề khó hiểu, 

anh ta sẽ lại mang bạn đến tìm ta luận Mệnh. 

 

 Ta nghe anh ta chất vấn, tức giận nói: "Cậu khi đi 

học toàn trốn học, nói không chừng đúng lúc nói về sức 

khỏe thì cậu trốn mất, chẳng trách cậu không nắm được 

điểm mấu chốt khi luận bệnh. Lại nói nếu cậu không thể 

loại bỏ được những kiến thức tưởng đúng mà sai đã ăn vào 

đầu từ trước thì dù lý luận và phương pháp của ta có tốt chỉ 

sợ cậu cũng nghe không lọt, đừng nói là học được". Đối 

với thành phần hơi tự phụ này, tự cho mình là đúng thì ta 

phải giáo huấn vài câu. 

 

 Vương: "Không dám không dám, ta hiện tại ngoài 

sách của ngài và vài cuốn sách khi giảng bài ngài có giới 

thiệu ra thì rất ít xem cái thư tịch Tử vi khác để tránh lại bị 

ảnh hưởng của các quan niệm không chính xác mà không 

biết”.  

 

“Lá số này luận như thế nào, có bệnh gì khiến anh 

ta phiền não, lão sư ngài có thể hao tâm tốn sức giảng giải 

một chút không?" Tiểu Vương không kịp chờ đợi lại hỏi 

thêm. 

 

 Đã tự mình hiểu thì ta cũng sẽ không so đo, đành 

phải như lúc giảng bài mà dần phân tích cho anh ta nghe, 

bằng không bình thường luận mệnh lý không cần mất thời 

gian lý luận. Ta quay người hỏi Trương tiên sinh về năm 

sinh của bố mẹ anh ta để làm căn cứ luận đoán.  

 

Trương: "Bố tôi sinh năm Tân Mùi (1931), mẹ sinh 

năm Tân Tị (1941)"  
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Vương: "Năm sinh của bố mẹ có quan hệ sao? Hiện 

tại là luận về sức khỏe của Trương huynh đệ chứ có phải 

vấn đề sức khỏe của bố mẹ anh ta đâu, vì sao lại có dính 

líu đến năm sinh của bố mẹ chứ?".  

 

Luận đoán về sức khỏe nhất định phải ứng dụng năm 

sinh của bố mẹ, đây là một phát hiện lớn của ta đột phá lý 

luận Tử vi truyền thống trong luận đoán bệnh tật. Cơ sở lý 

luận của ứng dụng này là: Tình trạng sức khỏe cả đời một 

người và khả năng gặp bệnh nguy hiểm có liên quan mật 

thiết tới thể chất bẩm sinh của người đó. Sức khỏe của một 

người hiển nhiên có liên quan đến hoàn cảnh sinh hoạt và 

chế độ dinh dưỡng, vệ sinh hậu thiên nhưng có phần ảnh 

hưởng khá lớn do di truyền. Bởi vậy khi luận đoán về sức 

khỏe của một người ngoài việc cần coi trọng thực tế hậu 

thiên thì ảnh hưởng của di truyền tiên thiên cũng sẽ có tác 

dụng khá mật thiết. 

 

 Nghe ta nói xong, tiểu Vương vội vã hỏi: "Vậy ứng 

dụng những thông tin đó như thế nào?" 

 

 Trương tiên sinh có bố sinh năm Tân Mùi, mẹ sinh 

năm Tân Tị, hai người năm Tân Lộc Tồn đều tại cung Dậu, 

Kình Dương và Đà La của hai người này cũng đều phân 

biệt nhập cung Tuất và cung Thân, mặt khác can Tân cũng 

làm Văn Xương hóa Kỵ, khiến cho cung Mệnh tại Thìn vì 

năm sinh của bố mẹ mà bị song Kình, song Đà và song Văn 

Xương hóa Kỵ xung kích. Ngoài ra, cung Mệnh nguyên 

bản hội chiếu Thái Dương hóa Kỵ và Hỏa Linh hai sát tinh 

từ hai cung Thân Tý, như vậy, cung Thìn gặp đa trọng kị 

sát giao xung hung tượng. Đặc biệt là loại người có lá số 

mà kị sát năm sinh và kị sát năm sinh của cha mẹ giao nhau, 
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một khi hình thành một loại hung tượng tương khắc nào 

đó, trên vấn đề sức khỏe, cũng chính là bệnh tật, sẽ càng 

dễ lộ rõ ra.  

 

Tiểu Vương nghe ta nói như thế, cái hiểu cái không 

lại hỏi: "Cái này chẳng phải là lại thêm Kình Đà sát tinh 

thuộc kim, lại có vấn đề hỏa kim tương khắc, rốt cuộc cần 

căn cứ vào hung tượng nào để luận đoán?"  

 

Đưa dữ liệu của bố mẹ vào lá số đúng là khiến nó 

trở nên khá phức tạp, nhưng khi luận đoán, chỉ cần nắm 

giữ yếu điểm, đó là bắt lấy Kình Đà và Văn Xương hóa Kỵ 

tạo thành hung tượng là có thể từ đó luận đoán. Mặt khác 

cái này cũng có thể dùng để phân biệt người có cùng lá số 

sẽ có nguyên nhân bệnh tật khác nhau. 

 

 Vương: "Lấy lý luận và phương pháp này để phân 

biệt người có cùng lá số đặc biệt khác biệt là có thể hiểu, 

nhưng làm thế nào luận đoán sẽ có bệnh gì?" 

 

 Ngoài cái đó ra, lại xem hành vận của lá số dẫn động 

ba cung vị Thân, Tuất, Tý kị sát giao xung hình thành dấu 

vết là có thể lộ rõ hung tượng gây bệnh. 

 

 Lấy lá số này xem, khi vào đại hạn Mậu Thìn, can 

Mậu làm Thiên Cơ hóa Kỵ tại cung Tuất, làm cung vị này 

hình thành hung cách “Thiên Cơ hóa Kỵ gặp Kình Dương”. 

Hung cách một khi hình thành thì về mặt sức khỏe sẽ mang 

ý nghĩa nguồn gốc bệnh ngay ở hung tính của "Thiên Cơ". 

Thiên Cơ ngũ hành thuộc mộc, can kinh cũng thuộc mộc, 

bởi vậy có thể từ đó luận đoán Trương tiên sinh ở đại hạn 

Mậu Thìn có thể mắc các bệnh liên quan đến can kinh. Lấy 



 

32 

dấu hiệu Hỏa Linh giao nhau ở cung Thìn để đoán thì có 

thể là bệnh viêm gan. 

 

 Khi cung Mệnh xuất hiện bệnh tật là sẽ khá nghiêm 

trọng, có khi sẽ hình thành bệnh cả đời rất khó điều trị, 

không thể chữa khỏi. Theo nhận định này thì bệnh khiến 

Trương tiên sinh cảm thấy tương đối nghiêm trọng hẳn là 

có quan hệ đến công năng và bệnh biến của gan. 

 

 Trương: "Ta hồi bé đúng là từng bị bệnh viêm gan 

nhưng kịp thời trị liệu mà không có chuyển biến xấu, 

nhưng không biết vì sao đến bây giờ vẫn bị bệnh lằng 

nhằng về gan suốt, không biết được có cơ hội chữa dứt 

điểm hay không?"  

 

Vương: "Lão sư, như ngài nói đại hạn Canh Thìn vì 

Thiên Cơ hóa Kỵ dẫn động thành hung cách mà gây ra 

bệnh về gan, thế nhưng đại hạn Kỷ Tị và Canh Ngọ sao 

Hóa Kỵ cũng không tiếp tục xung động cung Mệnh tại Thìn 

thì tại sao bệnh về gan vẫn còn xuất hiện vậy?" 

 

 Hạn vận liên tục dẫn động 

 

 Thoạt nhìn hai đại hạn Kỷ Tị và Canh Ngọ thì Thiên 

can không dẫn động Kị tinh chiếu hội cung Mệnh tại Thìn, 

do đó bệnh gan sẽ không tiếp tục kéo dài. Nhưng nếu từ 

việc cung Thìn vô chính diệu nên lấy Cơ Lương tại cung 

Tuất chiếu nhập để xem thì can Kỷ làm Văn Khúc hóa Kỵ 

và can Canh làm Thiên Đồng hóa Kỵ lại lần lượt xung 

chiếu cung Tuất, bởi vậy làm cung Tuất hình thành ba đại 

hạn bị Kị tác động, do đó Thiên Cơ từ cung Tuất sinh ra 

bệnh biến cũng tiếp tục kéo dài. 
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 Mặt khác, luận từ ngũ hành tương sinh thì sau khi 

qua đại hạn đầu tiên Hóa Kỵ, giống như một cái cây trải 

qua hạn hán tàn phá đã điêu tàn héo úa, mà Văn Khúc và 

Thiên Đồng ngũ hành đều thuộc thủy, sau khi hóa Kỵ khiến 

cái tinh diệu thủy này không thể nào đến tưới nhuần Thiên 

Cơ mộc tại cung Tuất. Cái này giống như cây điêu tàn héo 

úa đã quá lâu không được tưới nước thì làm sao có thể đâm 

chồi khỏe mạnh, mọc thêm lá mới? 

 

 Năm Tân của bố mẹ sát kị hội chiếu cung Mệnh, đại 

hạn này còn dẫn động cung Mệnh tiên thiên, làm toàn bộ 

hung cục càng lộ rõ, cho nên bệnh về gan sẽ từ đó về sau 

lại qua hai đại hạn dẫn động Kị tinh liên tục quấy nhiễu 

cung Tuất, đặc biệt là dưới tình huống Thủy Mộc không 

thể tương sinh khiến cho bệnh gan mãi không thể chữa khỏi 

nên luôn làm đương số phiền não. 

 

 Phân biệt thế nào? 

 

 Vương: "Làm thế nào phân biệt được bệnh này? 

Theo Tử vi thì sẽ rất xấu sao?" 

 

 Bệnh gan một khi kéo quá lâu sẽ biến thành bệnh 

mãn tính, lúc đó dù Trung hay Tây y cũng khó có thể chữa 

khỏi được. Do đó ngoài việc khám bác sĩ khi cảm thấy 

không ổn thì bình thường cũng cần lưu ý chế độ làm việc, 

sinh hoạt và nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc, không 

dính đến rượu, thuốc lá, ăn ít đồ ăn có tính kích thích mạnh, 

luôn giữ tâm trạng vui vẻ cũng là việc rất quan trọng. 
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 Theo Tử vi, cung Mệnh Thân vô chính diệu sẽ luận 

là yếu, loại mệnh cách này một khi gặp bệnh tương đối 

nghiêm trọng thì sức chống đỡ sẽ khá kém. Lấy lá số này 

mà nói, cung Mệnh Thân ngoài tự hội chiếu một đám kị sát 

thì ảnh hưởng của năm sinh bố mẹ đến thể chất di truyền 

của người này có song Kình Đà và Văn Xương song hóa 

Kỵ cũng đều xung chiếu cung Mệnh Thân, sức chống cự 

của cung Mệnh Thân đối với bệnh tật càng kém. Nói cách 

khác, vì cung Mệnh Thân quá yếu nên khá khó chống cự 

được bệnh tật do thể chất tiên thiên gây ra. Khi thể chất 

tiên thiên không tốt mà mắc bệnh thì phải cần điều trị bệnh 

tật và điều dưỡng hậu thiên thật tốt chứ không thể nói vận 

mệnh đã như vậy thì thôi kệ phó thác cho trời được! 

 

 Tiểu Vương miệng nói đã hiểu đã hiểu nhưng nhìn 

mắt anh ta còn đầy mê man, ta thực sự không biết anh ta 

nghe được nhiều hay ít? Lại có hiểu được tý nào hay 

không? 

 

 Cũng là gan mộc bị khắc 

 

 —— Từ ba lá số luận đàm bệnh của gan mộc 

 

 Có một số bệnh tật khi phát sinh lại không có triệu 

chứng gì khiến người bệnh cảm thấy không ổn, nhưng khi 

cảm thấy có dấu hiệu bất thường đi khám bác sĩ thì bệnh 

đã phát triển đến mức độ khá nghiêm trọng, đến lúc này 

mà điều trị thì thường rất vất vả. Loại bệnh tật này thường 

là các bệnh mãn tính do đó mọi người không để ý mà nghĩ 

mình vẫn khỏe mạnh. 
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 Ở đây nêu ra ba lá số kiểu như vậy, không đề phòng 

được bệnh từ đầu cũng không thể điều trị kịp thời, cuối 

cùng đành phải giải phẫu để xử lý bệnh. 

 

 Theo Trung y thì bướu giáp, u tử cung đều có liên 

quan đến "Can kinh". Theo Tử vi thì các loại bệnh này đều 

có liên quan đến các tinh diệu có ngũ hành thuộc "Mộc", 

như khi "Thiên Cơ mộc" và "Tham Lang mộc" bị khắc 

nghiêm trọng thì cần lưu ý loại bệnh này. 

 

 Bệnh tật nếu như không thể đề phòng từ khi chưa 

xảy ra thì cũng hi vọng có thể phát hiện sớm để kịp thời trị 

liệu. Trên phương diện này Tử vi có thể dùng để tham khảo 

rất hiệu quả. 

 

 Trương Quân hiện đang học hệ Trung y trong học 

viện Y Dược. Vì suốt từ thời cao tằng tổ phụ nhà anh ta 

đều hành y tế thế, có thể nói là "Trung y thế gia", do đó sau 

khi anh ta tốt nghiệp đại học ngành Dược liền kế thừa chức 

nghiệp của Hoàng gia, năm Giáp Tuất lại đỗ cao học tại 

học viện Y Dược hệ Trung y. Đúng là cầu được ước thấy. 

 

 Đầu năm Kỷ Tị khi anh ta còn đang học đại học đã 

bắt đầu thảo luận Tử vi với ta. Qua thư từ thì thấy anh ta 

có khuynh hướng thảo luận sâu về vấn đề bệnh tật trong 

các lá số, sau đó khi anh ta đến gặp gỡ trao đổi thì mới biết 

được gia thế bối cảnh trên phương diện này. Bởi vậy ta 

từng nói với anh ta là chỉ cần thông hiểu lý niệm và phương 

pháp suy luận Tử vi, cộng thêm có kiến thức cơ sở về 

Trung Tây y thì trên phương diện luận giải sức khỏe và 

bệnh tật của Tử vi chắc chắn có thể đi hiểu được rất sâu, 

nói không chừng có thể dùng để tham khảo cho y học dự 
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phòng. Mấy lá số ở đây chính là lấy trong hai lần trao đổi 

với anh ta các vấn đề về bệnh gan. 

 

 Lá số thứ nhất 

 

 Trương: "Có lần Vương tiểu thư sau khi đã được ta 

luận giải lá số lại có chút dò la trình độ mà nói khi cô ấy 

15 tuổi đã từng mắc một bệnh khá phiền toái, vậy có thể 

nhìn ra được bệnh gì qua lá số hay không?"  

 

"Lúc đó cậu trả lời cô ta thế nào, đoán là bệnh gì?" 

Ta hỏi anh ta. 

 

 Trương: "Mười lăm tuổi ở đại hạn Bính Dần, là ở 

cung vị cung Mệnh tiên thiên, can Bính làm Liêm Trinh 

ngũ hành thuộc hỏa hóa Kỵ, tam hợp cung Dần hình thành 

kị sát đan xen đến xung. "Địa Kiếp" ở cung Ngọ là sát tinh 

có ngũ hành thuộc Hỏa, "Hỏa Tinh" ở cung Tuất cũng là 

một sát tinh trong Lục Sát và cũng có ngũ hành thuộc Hỏa, 

cung vị đại hạn là cung Mệnh tiên thiên bị ba tinh diệu có 

ngũ hành đều thuộc Hỏa kị sát giao xung nên nếu có ốm 

đau bệnh tật gì thì chắc sẽ thuộc "Tâm kinh", do đó ta nói 

với cô ấy là khả năng có bệnh liên quan đến tim" 

 

 "Lúc đó cậu có an tuổi của bố mẹ cô ta vào lá số hay 

không?" Ta lại hỏi. 

 

 Trương: "Có, bố cô ta sinh năm Tân Tị (1941), mẹ 

cô ta sinh năm Bính Tuất (1946). Sau khi đưa năm sinh của 

bố cô ta vào thì không thấy có ảnh hưởng gì bất lợi cả, chỉ 

khi đưa năm sinh của mẹ có can Bính làm Liêm Trinh hóa 
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Kỵ đến xung cung Dần thì mới thấy có phát sinh tác dụng 

bất lợi, cũng là vấn đề thuộc về “Hỏa" 
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 Người này bị bướu giáp, loại bệnh này suy luận thế 

nào trong Tử vi? Luận đoán bệnh tật có thể dùng cung vị 

nào, có tinh diệu gì là có thể luận chắc chắn sẽ sinh ra bệnh 

gì sao? Nếu như thế, chẳng phải người có cùng lá số là sẽ 

có bệnh như nhau, nếu nói như vậy, chẳng ai đồng ý được. 

Bài này giới thiệu kỹ càng, cẩn thận đọc sẽ tự biết tại sao. 

 

 Ta nhìn kỹ lá số rồi nói: Căn cứ luận đoán như vậy 

cũng không phải không đúng nhưng đáp án lại không chắc 

đã đúng 

 

 Tham Lang Mộc bị khắc hại 

 

 Cái nhìn của ta là khi người này ở hạn vận can Bính 

thì cùng năm sinh của mẹ cô ta cũng can Bính làm Liêm 

Trinh lại lần nữa hóa Kỵ, làm Địa Kiếp "Hỏa" ở cung Ngọ 

và Hỏa Tinh ở cung Tuất đều thành “Tà Hỏa”. Tham Lang 

thuộc Mộc vốn là "Mộc sinh Hỏa" nhưng gặp ba tinh diệu 

đều thành "Tà Hỏa" tương sinh nên nguyên khí của Tham 

Lang tiêu hao rất nhiều. Theo Trung y, gan mộc làm việc 

vì hư Hỏa bốc lên. Mặt khác mẹ cô ta sinh năm Bính làm 

Kình Dương tại cung Ngọ cũng xung vào cung Dần, Kình 

Dương thuộc tính ngũ hành là Kim đối với Tham Lang 

thuộc Mộc sau khi bị kị sát dẫn động cũng sẽ có tác dụng 

khác hại "Kim khắc Mộc". Từ những tình huống này mà 

xem, Tham Lang Mộc bị những cái này tác hại, nếu có 

bệnh thì hẳn là lấy "Tham Lang Mộc" để luận đoán căn 

nguyên của bệnh tật. 

 

 Gan Mộc có thể gây ra rất nhiều bệnh, nhưng cần 

lấy gan yếu khiến hư hỏa bốc lên để phân biệt, phải xem 
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lâm sàng có bệnh nào thuộc về loại bệnh trạng này. Ta thấy 

bệnh tật của Vương tiểu thư tại đại hạn Bính Dần chắc hẳn 

không thể tránh khỏi phạm vi này. 

 

 Trương: "Cô ta bị bệnh “Bướu giáp” cũng có chứng 

"Cường giáp". Năm Quý Hợi (1983) qua phẫu thuật ngoại 

khoa tìm ra nguyên nhân, sau chữa được" 

 

"« Nan kinh » có nói: Trong mười hai kinh mạch, 

“Túc Quyết Âm Can kinh” là một trong những kinh mạch 

đi qua tử cung và tuyến giáp" Trương Quân bổ sung nói. 

 

 Ta cũng nói, nhiều năm trước ta từng hỏi qua tác giả 

của « Nan kinh kim thích », lão trung y sư Đường Tương 

Thanh, ông ta nói với ta bệnh của tuyến giáp có liên quan 

đến can kinh. 

 

 Bệnh ở can kinh có rất nhiều triệu chứng, vì vậy có 

khi rất khó qua lá số chỉ bằng vào tinh diệu có ngũ hành 

thuộc Mộc bị khắc hại là có thể đoán được ngay bệnh tuyến 

giáp. Tuy nhiên nguyên tắc tổng thể thì lại không có vấn 

đề gì, khi đã có bệnh thì sẽ không chệch khỏi bệnh liên 

quan đến gan vì tinh diệu thuộc tính Mộc bị khắc hại. 

 

 

 

 

 

 

 


