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MỞ ĐẦU 
 

 

  

 

 

Người muốn biết Mệnh học tồn phế, phải chăng mê 

tín, có chứng minh được hay không, cần duyệt cuốn sách 

này 

 

 Người muốn biết thánh hiền tiên thả, đế vương 

tướng tướng chi mệnh, cao thấp ra sao, cần duyệt cuốn sách 

này 

 

 Người muốn biết trung hiếu tiết nghĩa, thư hoạ bốc 

y chi mệnh, có đặc dị hay không, cần duyệt cuốn sách này 

 

 Người muốn biết đại gian thế khờ, ăn mày hàn quan 

chi mệnh, có khác nhau hay không, cần duyệt cuốn sách 

này  
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Người dục cầu cách tân Mệnh học, tường cứu vật lý, 

không còn mê hoặc, cần duyệt cuốn sách này 

 

 Người dục cầu cổ thông Mệnh học, để có thể biết 

mình biết người, miễn gây nên nợ nghiệp, cần duyệt cuốn 

sách này 

 

 Người dục cầu mong thánh mong hiền, học nắm học 

bỏ, không tùy tục lưu truyền, cần duyệt cuốn sách này 

 

 Người dục cầu đối nhân xử thế, lợi quốc phúc dân, 

không buông thả, cần duyệt cuốn sách này 

 

 Người dục cầu học hành lực điền, thông thương huệ 

thổ, chấn hưng gia nghiệp, cần duyệt cuốn sách này; 

 

 Người dục cầu phụ từ tử hiếu, phu nghĩa vợ hiền, 

tăng thêm cao phúc, cần duyệt cuốn sách này 

 

 Người dục cầu hợp tử hợp tôn, thọ người thọ thế, 

thiên thu bất hủ, cần duyệt cuốn sách này  
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pháp bảo ....................................................................... 73 

TIẾT 5: Khởi cục có bí cơ - Diệu tại Thai Thân Mệnh

 ...................................................................................... 83 

CHƯƠNG V: THẦN SÁT DIỆU VÔ TẬN - ỨNG 

DỤNG CÓ NGHIỆM QUYẾT ....................................... 91 

TIẾT 1: Không vong có bí pháp - Mệnh học mê vụ phá

 ...................................................................................... 94 

TIẾT 2: Kình Dương giấu kỳ ảo - Cách dùng chân kỳ 
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Tiết 10: Ngụy biện nhảm nhí làm hại học sinh .......... 308 

LỜI CUỐI SÁCH: SÁU NĂM TÁM BẢN THẢO CUỐI 

CÙNG TRÒN SI TÂM MỘNG .................................... 311 

PHỤ LỤC I: HỎI ĐÁP CỦA HỌC VIÊN .................... 315 

PHỤ LỤC II: BỔ SUNG TỔ THƯỢNG THẦN KỲ 

ĐOÁN ........................................................................... 328 

PHỤ LỤC III: NGỌC QUỸ PHONG THỦY VÍ DỤ .. 333 

PHỤ LỤC IV: TIÊN THIÊN TÍNH DANH HỌC ....... 346 

 

 

 

  



 
11 

 

 

 

 

 

 

TỰ MỘT 
 

 

  

 Manh phái Mệnh học có truyền nhân 

 

 Sơn Đông Vu Thiên Quý 

 

 Tô Quốc Thánh lão sư tỉnh Liêu Ninh là một người 

mới trong triều cường Dịch Học. Tô lão sư sinh ra ở Dịch 

y thế gia, tuy thân ở hàn xá, nhưng tàng thư vạn quyển, có 

gen của tổ tiên, được hoàn cảnh hun đúc, 13 tuổi theo tằng 

tổ Tô Công Húy nghiên tập dân gian danh lý, lại theo học 

cao nhân dân gian Dịch Học Hoắc Phỉ Nhiên đại sư tại 

Trùng Khánh về tiểu thành đồ, học với giáo sư Phan Khải 

Minh ở Liêu Ninh ĐH Sư Phạm về Chu Dịch, theo Cát 

Lâm dị nhân Ngô Cự Nghĩa lão nhân học tập Hà lạc mệnh 

lý, theo Thiểm Tây dị nhân Thành Bách Lâm lão nhân học 

tập phong thuỷ, theo Trùng Khánh manh sư Vương Thành 

lão nhân học tập tuyệt học sờ xương, theo Lâm Túc kỳ 
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nhân Mục Phác lão nhân học tập phù chú, theo Chiết Giang 

kỳ nhân Hồ Chí Đạt lão nhân học tập Tam Kỳ tuyệt học, 

theo Chiết Giang dị nhân Hà Bồi Phủ lão nhân học tập 

tướng thuật đã nhiều năm, Tô lão sư không chỉ có thường 

vào núi tu đạo, bôn ba tại đại giang Nam Bắc tìm kiếm hỏi 

thăm cao nhân, mà còn biên soạn sở học của bản thân, tuần 

tự lấy có: « Trạch nhật bí điển », « Tiết thiên bí nghĩa », « 

Xuất linh thông sách », « Ngoại ứng tin tức lấy tượng bí 

giám », « Tiến trang vọng môn đoán bình chú », « Ngoại 

ứng dự đoán học », « Tiểu thành đồ dự đoán học ». Thường 

nhiều lần đáp ứng lời mời đến tiên cảnh Bồng Lai tổ chức 

Tiểu thành đồ dự đoán và dân gian mệnh lý đại thành 

nghiên cứu và thảo luận, tại lớp học nhiều lần dự đoán 

khiến toàn thể học viên chấn kinh, truyền thụ dân gian 

tuyệt kỹ dự đoán thực dụng được nhiều Dịch hữu ngợi 

khen. Trong lớp học Tô lão sư đưa ra rất nhiều tuyệt chiêu 

tổ truyền dân gian Mệnh lý hiếm ai biết, như là: Làm thế 

nào từ Mệnh cục đoán bố mẹ thọ thiên và lo ma chay cho 

bố mẹ, làm thế nào tính toán số anh chị em, giới tính con 

trưởng, Mệnh cục chỉ có nhận con nuôi, kim tỏa thiết xà 

quan bí đoán, làm thế nào phân giải song bào thai, xuyên 

cung ép vận đoán quyết, làm thế nào căn cứ vĩ độ một nơi 

để đoán chính xác thời gian giao tiết, làm thế nào căn cứ 

bát tự đoán phong thuỷ, tránh tinh đại pháp giải tai, đưa thế 

thân giải tai, làm gì để hóa giải lao ngục quan tai, lưu niên 

nhất khẩu kim, đoán Mệnh nhất khẩu kim, không là thế 

nhân ngũ hành sinh khắc bí quyết Manh phái Mệnh học 

chân quyết, đặc biệt công bố làm thế nào "Theo ngũ hành 

sinh khắc và thai thân Mệnh tổ hợp và Nhật Can khởi Thái 

Tuế tổng hợp tỉ mỉ đoán nhân sinh, đoán lưu niên đại vận, 

xác thực là dân gian mệnh lý trân phẩm. Tô lão sư cũng 
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truyền thụ những thứ chính ông căn cứ nhiều năm sở học 

mà sáng tạo ra như tuyệt kỹ tiên thiên tính danh học, kỳ 

truyền tướng học, từ tướng tay đoán phong thuỷ, tổ truyền 

trong phong thủy. 

 

 Chính như Sơn Đông Tức Mặc Nghiên Dịch lão 

nhân Lưu Thông Thế nói: "Xuyên cung đảo vận đoán lưu 

Niên, lưu Nguyệt, từ trước là bí mật bất truyền của người 

mù bí". Bát tự tới tay không cần 1 phút liền có thể quyết 

định mà xác suất đúng rất cao, quá khứ nói thiên kim không 

bán đạo, Tô lão sư không giữ lại chút nào dâng hiến cho 

người, công đức vĩ đại đem ghi chép sử sách, ý chí rộng 

lớn đem lưu truyền hậu thế. 

 

 Ta nghe Tô lão sư lại dốc hết sức xuất bản « Manh 

phái đoán Mệnh nhất khẩu kim », viết vào từ vụng về, cũng 

coi là tự, chân thành hi vọng Tô lão sư thức thời, không 

kiêu không ngạo, viết được càng nhiều sách nữa càng 

tuyệt, tô điểm Dịch uyển xuân sắc. 

 

(Vu Thiên Quý tiên sinh: chủ nhiệm Sơn Đông Bồng 

Lai nhân đại thường ủy hội, hội trưởng Bồng Lai Chu Dịch 

học, chủ biên « Tiên cảnh Dịch uyển », cố vấn liên hiệp 

hội văn hóa quốc tế Hoa Hạ, quản sự hiệp hội triết học văn 

hóa Trung Quốc, quản sự hội nghiên cứu Chu Dịch Sơn 

Đông) 
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TỰ HAI 
 

 

  

 

Biển Dịch chìm nổi biết chân kim 

 

 Liêu Ninh Trương Sùng Khiêm 

 

 Tô ở Liêu Nam Bột Hải, nơi đây có một kỳ phong, 

từ xa nhìn hình dáng như một con lạc đà cao lớn, quê quán 

Tô thị gọi là Còng Sơn. Phía đông Còng Sơn là cổ thành 

Phục Châu. Phục Châu cổ thành có lịch sử từ thời chiến 

quốc, đến nay Phục Châu cổ thành vẫn bảo tồn một tòa 

Liêu đại cổ tháp và Thanh triều sở kiến học phủ --- Hoành 

Sơn thư viện. Hoành Sơn thư viện vang danh xa gần, tục 

truyền đời nhà Thanh tài tử trứ danh Đông Bắc Vương 

Nhân Liệt đã từng học tập tại đây. Một vị khác là vì "Cai 

thuốc ca" mà danh truyền cả nước Liêu nam duy nhất Hàn 

Lâm Từ Canh Thần; khi già từ quan tự mình chủ trì Hoành 
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Sơn thư viện. Quê quán Tô thị theo kỳ sơn cạnh cổ thành, 

lại là con đường thương nhân, từ cổ chính là phong thuỷ 

bảo địa văn nhân mặc khách, hiệp khách văn sĩ, tam giáo 

cửu lưu tụ tập. Tô thị được ảnh hưởng của văn hóa nồng 

hậu dày đặc nơi đó chiếu rọi, từ nhỏ đã lập chí muốn làm 

một phen sự nghiệp, dũng cảm bỏ học thuận theo Thanh 

mộc văn tú tài tằng tổ phụ nghiên tu văn hóa truyền thống. 

Lúc đầu mưu cầu danh lợi trong việc sáng tác, muốn tại 

văn đàn tranh một hơi, ta lúc đó là người phụ trách văn học 

nghệ thuật tại bản địa, Tô thị thường xuyên mang theo bản 

thảo sáng tác thỉnh giáo, hai người quan hệ có chút hòa 

hợp. 

 

Đầu thập kỷ 90 thế kỷ 20, ta đã nhập thiên Mệnh chi 

niên, khải lãm văn hóa quần chúng có thể nói là tận vậy, 

duy chỉ Dịch kinh mà nói chưa từng đọc qua. Về hưu nhàn 

rỗi, đột phát kỳ tâm, vì sao khi sinh thời lại không nghiên 

cứu Dịch Học chi mê đây? Bởi vậy, một đầu chìm vào 

trong biển Dịch, chìm nổi nhiều năm, tuy có thành tựu 

nhưng cũng nhiều mê hoặc. Sách Dịch cổ truyền, nhiều 

như biển khói, sâu sắc luận thuật cũng có, chỗ khó hiểu 

cũng nhiều. Mặt khác những người đương đại gọi là "Dịch 

Học đại sư" đa phần cũng là học vẹt từ cổ nhân, khó có 

nhận thức chính xác. Càng thỉnh thoảng quật khởi những 

nhân vật "Tân phái", đem cổ luật đẩy ngã, đưa ra những lý 

giải mới, cuối cùng vì căn cơ không đủ mà như hoa quỳnh 

vậy. 

 

Tô thị đối với Dịch thuật thực có tuệ tâm, luận thuật 

của cổ nhân vừa chạm vào tức thông, cũng có thể dẫn 

chứng phong phú suy một ra ba. Để tăng cường học thức, 
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phát dương quang đại Dịch thuật cổ truyền, Tô thị đi khắp 

đại giang Nam bắc, hoặc vào thành bái lương sư hoặc vào 

núi thăm ẩn sĩ, Dịch thuật tiến triển nhảy vọt. Năm Quý 

Mùi, hội nghiên cứu văn hóa triết học Trương gia giới mời 

đi, cũng hẹn nhiều Dịch thuật danh gia cùng khảo hạch. 

Rất có khí thế năm đó Gia Cát Lượng khẩu chiến bầy nho, 

Tô thị thong dong trả lời, cuối cùng lấy năng lực thực chiến 

dự đoán thần kỳ chấn kinh tứ tọa, bởi vậy trổ hết tài năng 

phá cách được mời làm tọa hội dự đoán sư, nhất thời thanh 

danh đột khởi. 

 

Khi « Manh phái đoán Mệnh nhất khẩu kim » được 

đưa đi in, ta cẩn thận đọc một mạch, chỉ biết vỗ án tán 

dương đối với Manh nhân Dịch thuật. « Manh phái đoán 

Mệnh nhất khẩu kim » là một đóa kỳ hoa của Dịch Học 

giới trong những năm gần đây, học Dịch chi sĩ không thể 

không đọc, không thể không học. 

 

Tô tiên sinh những năm gần đây đối với Dịch thuật 

tiến hành quy phạm có tính khoa học, từ từng góc độ không 

hề đứt đoạn mà thăm dò, đạo đường là chính xác, tiền cảnh 

là huy hoàng. Tô thị dáng vẻ sơn dã dị sĩ, hai đầu lông mày 

có linh vận chi khí, tất tiền đồ vô lượng, có thể khai nhất 

đại khơi dòng, chói lọi Dịch sử. 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2006, soạn tại bán sơn thảo 

đường 

 

 (Trương Sùng Khiêm tiên sinh: hội viên học hội văn 

hóa quần chúng Trung Quốc, hội viên hiệp hội tác gia Liêu 

Ninh, phó chủ tịch hiệp hội tác gia Ngõa Phòng Điếm) 
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TỰ BA 
 

 

  

 

Dịch đàn tinh anh thật tài học 

 

 Hắc Long Giang Lưu Văn Nam 

 

 Tháng 5 năm 2004 tham gia "Đệ nhất giới Dịch Học 

và đương đại xây dựng kinh tế quốc tế nghiên cứu hội" tại 

trọng trấn Thẩm Dương Đông Bắc, ta thứ nhất gặp được 

Tô Quốc Thánh tiên sinh, cũng trực tiếp nghe anh ta nói 

chuyện trong buổi họp. Lặng lẽ gặp, anh ta cho người ấn 

tượng đầu tiên là "Trẻ tuổi nóng tính, ngữ xuất không 

khiêm, lệ làng khí chất, không câu nệ tiểu tiết, có tài không 

đức", sẽ có một số người có ấn tượng thô thiển, phiến diện 

như vây. Sau khi nghe bài diễn thuyết đặc sắc của anh ta, 

người tham dự hội nghị đều khuất phục. Trên bục giảng 

anh ta ung dung nhàn nhã thuần thục giảng giải Manh nhân 
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mệnh lý dự đoán "số anh chị em", "Giới tính con đầu", "Áp 

hợp cục", "Bát tự đưa thế thân"… chân quyết các phương 

diện, trong hội trường nhất thời yên tĩnh. 

 

 Đại bộ phận Dịch hữu tại cúi đầu ghi chép, cũng khát 

vọng có thể nghe nhiều hơn một chút dân gian dự đoán 

chân quyết, nhưng đại hội an bài thời gian có hạn, Dịch 

hữu đều không nghe đủ đã thu tràng, thật sự là hứng thú 

còn chưa hết, mọi người chỉ có dùng thời gian dài nhiệt liệt 

vỗ tay tiếc nuối không thôi nhìn Tô tiên sinh đi xuống bục 

giảng. Sau đó nhiều Dịch hữu yêu cầu nói lại, thế nhưng là 

đại hội thời gian có hạn, không thể toại nguyện, cũng chỉ 

có thể mua tác phẩm của anh ta hoặc tham gia các buổi trao 

đổi mà anh ta tổ chức, cũng có thể bái sư học Dịch. 

 

 Ta và đoàn đại biểu tham dự trò chuyện với Tô tiên 

sinh và cũng để anh ta dự đoán, kết quả chuẩn xác không 

sai. Anh ta dự đóa như xe nhẹ đường quen, thành thạo điêu 

luyện, để cho người ta không thể không phục công phu thật 

sự của mình. 

 

 Thành công của anh ta tuyệt không phải ngẫu nhiên, 

không thể nghi ngờ kết quả của anh ta là nhận được từ tổ 

truyền, sư huấn, huấn luyện nghiêm ngặt, trường kỳ thực 

tiễn. Anh ta xác thực bỏ công sức ra khá nhiều, đọc nhiều 

sách vở kiến thức uyên bác, thăm qua rất nhiều cao sư dân 

gian, cũng trải qua nhiều năm thực tiễn, mới có kết quả 

hôm nay. 

 

 Anh ta nói với các Dịch hữu quen biết là dự đoán 

cho chính mình chuẩn xác khoảng 70%, mà khi anh ta dự 
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đoán cho chúng ta thì đúng đến 90%, so với có cái gọi là 

"Dịch Học đại sư" tự xưng là xác suất trúng đạt 100% thì 

chênh lệch cực rõ ràng. Là thật là giả chỉ có ánh mắt của 

quần chúng là sáng, là có quyền lên tiếng nhất, là thật sự 

kiểm nghiệm tài nghệ. 

 

 Tác phẩm của Tô tiên sinh, thông tục dễ hiểu, xâm 

nhập cạn sâu, có tính thực dụng cao, trong sách cũng không 

có lý luận cao thâm khó hiểu, không giữ lại chút nào toàn 

bộ đưa ra cách sử dụng và chân quyết. Cũng không như 

dịch giới hiện nay lấy kiếm tiền là mục đích, viết sách còn 

lưu lại thủ đoạn để cho người ta lại thêm mua sách và đi 

học; Tô tiên sinh dự đoán tài hoa, không thể không khiến 

ta nổi lòng tôn kính, khóe mắt phục sự thông minh trí tuệ 

của hắn, tuổi trẻ tài cao, là niềm hi vọng của Dịch Học. 

 

 Bất kỳ một người nào có một nghề thành thạo, đều 

có cá tính, đều có cốt khí, nói chuyện cũng đa phần có sự 

ương ngạch, đây là bệnh chung, cũng không thể chứng tỏ 

anh ta "Có tài không đức, chí lớn nhưng tài mọn", mà hẳn 

là nhìn thấy bản lĩnh và cống hiến của anh ta. Cuối cùng 

nguyện Tô tiên sinh tại Dịch Học ứng dụng càng ngày càng 

làm được nhiều điều, cũng tiếp tục lấy sách trồng người, 

học trò đầy thiên hạ, danh truyền hậu thế. 

 

 (Lưu Văn Nam tiên sinh: Nghiên cứu viên viện 

nghiên cứu quản lý khoa học Trung Quốc, nghiên cứu viên 

sở nghiên cứu tương lai Trung Quốc, phó quản lý tạp chí « 

Phát hiện », quản sự học thụ khoa học nhân sinh Hắc Long 

Giang, hội trưởng hội nghiên cứu Dịch kinh Hắc Long 
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Giang Helen, hiệu trưởng trường dạy nghề Dịch kinh ứng 

dụng Hắc Long Giang) 
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TỰ BỐN 
 

 

  

 

Mùa xuân của Mệnh học  

 

 Phúc Kiến Trần Đức Âm 

 

 Khi nhận được quyển sách « Manh nhân đoán Mệnh 

nhất khẩu kim » này, ta đọc một mạch từ đầu đến cuối, cho 

đến sáng sớm cũng không thấy chút mệt mỏi nào. Cuốn 

sách này nội dung có đặc sắc, thực không phải bình thường, 

hết thảy đều từ Dịch lý, là một thứ hoàn toàn đổi mới, nội 

dung phi thường tường tận, thực là đường tắt nhập môn, 

yêu thích không buông tay. Liên quan đến các loại cổ tịch 

Mệnh sách, ta chưa hề gặp suy nghĩ khác người kinh người 

đến vậy, quả nhiên là Manh nhân chân truyền! Từng nghĩ, 

thời Đường Tống, nặng tại thi từ văn phú, tuy có chư thuật 

sĩ nhưng không thấy Manh nhân cao thủ xuất hiện tại dân 



 
22 

gian, khả năng tại thời Minh Thanh tiểu thuyết thịnh hành 

mới sinh ra Manh nhân Mệnh học. Nếu không, thuật số 

Thuấn Tổ Vương Thông sao chưa từng nói về chân lý của 

Mệnh lý, càng không nghe thấy là Manh nhân có một con 

đường sinh tồn. Manh nhân đã đặt vững chân, lấy được ấm 

no, thật không phải chuyện dễ, nếu không có bản lĩnh thật 

thì có thể nào biến xem thường thành sùng kính, cái này có 

thể thấy được, Manh nhân lịch đại truyền nhân thực có 

chân công. Người nào sáng tạo được bút tích này thực là 

cao nhân! Đoán chừng có người giống như Tôn Tẫn, một 

cao nhân bất hạnh bị tàn phế, nhưng là mù hai mắt, vì sinh 

kế của bản thân và cũng để hỗ trợ những người tàn tật đồng 

bệnh tương liên mà sáng tạo ra kỳ thuật này, nếu không bất 

luận kẻ nào cũng không thể có được suy nghĩ của Manh 

nhân. (Tô viết: Trần tiên sinh rất có kiến giải, Manh nhân 

Mệnh học là trải qua bao nhiêu đời người tổng kết nghiệm 

chứng Mệnh học côi bảo, mà người giang hồ hành nghề 

đoán mệnh căn bản không hiểu Dịch lý, là thông qua nhìn 

mặt mà nói chuyện để phán đoán việc của người tới. Manh 

sư đạo đức cao thượng, tuyệt không có việc lấn người làm 

ác, mà người giang hồ đoán mệnh phần lớn có việc lừa tiền 

lừa sắc) 

 

 « Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » nhìn như 

nông cạn, kì thực cao thâm. Ta phản đối đem Manh nhân 

Mệnh học xếp vào giang hồ phái! Cái gọi là người giang 

hồ đoán Mệnh thì đầu cơ trục lợi là một kỹ năng cực phẩm, 

bói toán mà chẳng có tý gì hiểu về Dịch Học, cho nên cao 

thủ dân gian và nghệ nhân dân gian có cách biệt một trời! 

Mệnh lý mà nói, tán gặp quần thư, đạo lý rõ ràng, trên bục 

giảng có thể ăn nói lung tung, tại trong thực tiễn vì cái gì 
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không bằng Manh nhân? Đây chính là khuyết thiếu đơn 

giản, một ngàn câu không chống đỡ một câu. Thử nghĩ, 

nhiều thuật ngữ, cách cục, Thập Thần, tiên thiên, hậu thiên 

loạn xạ hết cả, làm cho đầu óc mê muội, cuối cùng không 

bằng hào môn văn hóa Manh nhân, cái này thực sự bái 

phục Manh nhân tiên sư lưu kỳ tích này. 

 

 Ta khoảng chừng năm mươi tuổi, liền bắt đầu tiếp 

xúc « Chu Dịch », sáu mươi tuổi về hưu, không viết kịch 

nữa, chuyên môn tập trung tinh lực nghiên cứu không 

ngừng, bởi vì « Chu Dịch » bắt đầu tại vu thuật, ứng dụng 

ngũ hành phát triển thuật số, ẩn đạo tam ngũ cực kì tương 

tự khoa học số lý hiện nay, làm người ta nhìn mà than thở! 

 

 Từ đây, không thể vãn hồi, hơn 20 năm gần đây, đối 

với tam thức tuy có chút nhập môn, nhưng đối với Mệnh 

lý nhất khiếu bất thông, càng không hiểu một chút Manh 

nhân Mệnh học, tuy có gặp quần thư đề cập Manh nhân 

Mệnh học là số một, thế nhưng là không thể nào tìm được 

đường. Ngẫu nhiên lật xem một tư liệu nói về « tiểu thành 

đồ phân cung pháp » thật là thực học a, đồng thời lại tiếp 

vào báo « Văn hóa Hoa Hạ » chứng thực ngươi là học giả 

nhất chuyên đa năng, lại là tuổi trẻ tài cao, thông minh 

tuyệt đỉnh. Trong bài báo Cát Lâm Thôi Hồng Lực cảm 

khái từ nói « năng giả vi sư », ta cũng có đồng cảm. 

 

Sau khi ta liên tục nghiên cứu « Manh nhân đoán 

Mệnh nhất khẩu kim », lại lật xem phần liên quan tới Dụng 

thần và Kỵ thần, từ rất nhiều Mệnh Ví dụ biết được Dụng 

thần chỉ có thể đại biểu Nhật chủ thành tựu tại phương diện 

nào đó. Dụng thần hữu lực Nhật chủ không nhất định phú 
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quý, càng sẽ không phải cái gì cũng tốt. Kỵ thần chỉ đại 

biểu Nhật chủ thiếu hụt tại phương diện nào đó, nhưng 

không nhất định đều là nghèo hèn, đoản thọ, thương tai, 

lao ngục, hôn nhân không tốt. Cho nên liên hệ đến sự phát 

triển tại đây, nông dân khu hoa kiều tự làm việc về sau trên 

cơ bản đều làm giàu, đều xuất ngoại, ta xem bọn họ không 

nhất định bát tự đều là giống nhau, Dụng thần đắc lực, 

nguyên nhân gì đâu? Ảo diệu ở đâu? Cho nên ta quyết định 

từ Manh nhân Mệnh học mời thải diệu quyết tìm kiếm đáp 

án! Nguyên lai những nghi vấn này đều xuất hiện trong « 

Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim ». 

 

 Tháng 12 năm 2006 

 

 (Trần Đức Âm tiên sinh: Singapore Dịch Học hội 

trao tặng danh xưng "Đương đại dịch học gia", quốc tế 

Dịch Học liên hợp viên. Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, 

cảm ngộ rất sâu, tại phương diện tam thức nghiên cứu rất 

có thành tích) 
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BẠT MỘT 
 

 

  

 

 Năng giả vi sư ta cam tâm 

 

 Cát Lâm Thôi Hồng Lực 

 

 Bái Tô Quốc Thánh tiên sinh mười bốn tuổi là thầy, 

duyên được Dịch hữu tặng cho ta một bài trong sách báo 

Dịch Học. Vì rất ham mê mệnh lý học tri thức và có bệnh 

nghề nghiệp giáo viên, muốn thử kiểm tra một chút nên ta 

theo số điện thoại trong bài viết gọi cho Tô lão sư đọc một 

bát tự: "Nam Mệnh: Nhâm Dần, Quý Sửu, Giáp Tý, Đinh 

Mão" 

 

 Chưa kịp tắt điện thoại, Tô lão sư đã đoán: "Tổ tiên 

bần hàn, có tham gia quân ngũ hoặc đi xa tha hương; bố 

mẹ hòa thuận, mẹ khó thọ; vợ chồng hòa hợp, kinh tế túng 
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quẫn; anh em bất hòa, con cái ổn; trình độ trung đẳng; tim 

không tốt, thị lực không được tốt . . .". Nói thật, trước đó 

ta đã có theo học Mệnh lý, nhưng đi vào đoán Mệnh thần 

bí điện đường còn cách xa rất xa. Ngắn ngủi dự đoán qua 

điện thoại, phản ứng nhanh chóng như thế, mà lại phi 

thường chuẩn xác, thật khiến cho người ta thán phục, thế 

là hai ta ước định hè năm 2002 sẽ gặp nhau. 

 

 Giữa hè Liêu Nam nắng như đổ lửa, liên tục bốn 

mươi ba ngày không thấy một giọt mưa càng khiến ta nôn 

nóng bất an chờ đợi gặp được Tô tiên sinh, đối diện người 

trẻ tuổi trước mắt lôi thôi lếch thếch, non nớt khinh thường, 

chân chất cổ quái, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ 

thầm: "Người mình nói chuyện trong điện thoại là anh ta 

sao?". Đầy nghi hoặc, hai ta cân bắt đầu mười ngày cùng 

ăn cùng ở thầy trò giao lưu. Mỗi ngày anh ta lại giảng giải 

cho ta các tri thức về Mệnh lý học, tướng học, phong thuỷ 

học, cũng chăm chú giải đáp những vấn đề mà ta hỏi, mệt 

mỏi thì tự nghỉ một lát. Nóng bức gian nan, ta sớm đã ngủ 

rồi, tỉnh dậy, phát hiện anh ta còn đang chăm chỉ không 

ngừng học tập, sáng sớm ngày thứ hai lại thấy anh ta bắt 

đầu ngồi thiền, tụng kinh. 

 

 Thời gian dần qua ta phát hiện Tô lão sư sinh hoạt 

đơn giản, đa tài đa nghệ, nghị lực kiên cường, thông kim 

bác cổ, đối xử mọi người nhiệt thành, thành thật hàm súc, 

rộng rãi hào sảng, công việc nghiêm cẩn, dám nói dám làm, 

trực diện với cuộc sống, là nhân vật có nội hàm rất sâu, ấn 

tượng gặp mặt lúc trước đã hoàn toàn thay đổi. 
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 Thế là ta thân thiết tôn xưng anh ta --- Quốc Thánh 

lão sư liền bốn năm. Mỗi khi có nghi hoặc ta đều kìm lòng 

không đặng gọi điện cho lão sư, anh ta vô luận cực kỳ bận 

bịu vẫn luôn bỏ công việc trong tay, kiên nhẫn giải đáp. 

 

 Mọi người đều biết giới Dịch Học hiện nay trăm hoa 

đua nở, trăm nhà đua tiếng, người mới xuất hiện nhan nhản, 

vàng thau lẫn lộn, loạn xạ tung tóe hết cả. Mà Quốc Thánh 

lão soái cam làm người dưới, không giữ lại chút nào đem 

tổ truyền và kết tinh tâm đắc của mình viết thành quyển « 

Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » mà vô tư dâng 

hiến cho đông đảo người yêu Dịch Học, kỳ công, kỳ đức, 

kỳ thức có thể nói cao vậy. Núi không vì cao có tiên thì có 

danh, thủy không tại tràn đầy có rồng thì linh, người khỏi 

phải luận trưởng ấu, năng giả vi sư! Người làm anh mà lại 

là học sinh là ta đây trung thành chúc phúc cho tác phẩm 

Dịch Học tâm huyết của Quốc Thánh lão sư là dệt hoa trên 

gấm trong vườn bách hoa Dịch Học. Cũng mượn cơ hội 

này mong ước những người yêu thích học Dịch, dùng Dịch 

tạo phúc cho nhân loại, tạo phúc cho xã hội. 
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BẠT HAI 
 

 

  

 

Thần kỳ dự đoán kinh lão ông 

 

 Liêu Ninh Liêm Duy Dân 

 

 Nhận được sách « Trĩ Tuệ Viên », ta đọc một lèo, 12 

giờ rưỡi, cảm thấy tờ báo này trình độ cao siêu, nhân tài 

hội tụ, từ trong sách báo biết được người này tạo dựng 

được chỗ đứng ở đây, ta cảm thấy vui mừng. 

 

 Anh ta tuổi trẻ có triển vọng, tổ truyền nền móng 

chắc chắn, là niềm hi vọng của Chu Dịch. Tại Đại Liên ta 

lần đầu nhận biết Tô lão sư, anh ta dự đoán cho Dương sư 

phụ có chín anh chị em, ba người tử vong, chạng vạng tối 

đông chí năm 2000 trên đường bị thương tổn vì nguyên 

nhân bên ngoài, chuẩn xác đoán ra cần đòi nợ mà đến. Có 
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thể từ bát tự trực đoán số anh chị em và cũng có thể đoán 

được số người đã tử vong, trừ Manh nhân đoán mệnh thuật 

có thể dám khẳng định thì không ai dám làm, anh ta xác 

thực không hổ là thế gia tổ truyền hai mươi lăm thế hệ. 

Liên quan tới việc đoán gặp họa vì nguyên nhân bên ngoài, 

bát tự rất khó tìm đúng, nhất là thời gian phát sinh thương 

tổn vì nguyên nhân bên ngoài, trực tiếp vạch ra tai nạn xe 

cộ lại càng khó, trong bát tự có thể vạch ra thương tổn vì 

nguyên nhân bên ngoài đã không được, vận dụng Lục hào, 

lục nhâm, kỳ môn, kim khẩu quyết chuẩn xác đoán ý đồ 

đến thực cũng là không quá cao, huống chi là vận dụng bát 

tự đoán ý đồ đến càng không có thể tư nghị! Tô lão sư dự 

đoán thần kỳ, thật sự là khiến lão hủ chấn kinh! Nói lời 

trong lòng, Tô lão sư ly khai đất Liêu Nam là một tổn thất, 

nhưng lại không thể trói buộc hai cánh của người này đằng 

vân bay cao. 

 

 Cung chúc anh ta: "Lời không làm cho người ta kinh 

ngạc thì đến chết cũng không thôi"! 

 

 Thời khắc Tô lão sư ra mắt « Manh nhân đoán Mệnh 

nhất khẩu kim », soạn vụng văn này để chúc mừng. Tô lão 

sư rất trẻ, hi vọng anh ta có thể không kiêu không ngạo, 

làm ra cống hiến càng lớn cho Chu Dịch! 

 

 (Liêm Duy Dân tiên sinh: Quá tuổi cổ lai hi, tinh 

thông đẩu số, kỳ môn, lục nhâm) 
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CHƯƠNG I 

THỪA TIỀN KẾ TỔ NGHIỆP 

KHẢI HẬU TRUYỆN CHÂN KINH 
 

 

 

 

 Nhật Nguyệt đổi thay, đẩu chuyển tinh di, trong 

thoáng chốc, một vận nguyên mới đã yên lặng qua đi hai 

năm, một vận nguyên an định đoàn kết, nó đi nặng nề mà 

dáng người lại nhẹ nhàng, mang theo hối hận mà lại đầy 

cõi lòng hi vọng, nó mang theo nội hàm phong phú nếm 

trải thống khổ mà thu hoạch không cạn, càng có ý chí triển 

vọng lịch sử trọng chấn hùng uy. Có lẽ, không tính may 

mắn ngươi ta đều tại giây lát vượt vận nguyên cảm thụ 

được bước chân nặng nề của lịch sử, tay nâng một bản điển 

tịch cổ lão, nương theo bát vận thời gian từng bước một đi 
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qua. Cảm xúc bành trướng, cảm khái ngàn vạn, nhìn nay 

nhớ xưa, không phải sao? 

 

 Trung Quốc mấy ngàn năm văn minh, đều là ứng 

dụng và mở rộng nội dung của Hà Đồ Lạc Thư. « Dịch 

kinh » tại dân gian bách tính hàng ngày mà không biết, 

nhưng căn cứ khảo chứng, triết học, chính trị quân sự, y 

học, luân lý học Trung Quốc đều là tán dục trong cổ dịch. 

Làm chúng ta thừa tiền khải hậu (theo quá khứ và báo trước 

tương lai) cần tích cực quảng bá hoạt động văn hóa, không 

ngừng giáo dục đời sau, bảo hộ tinh túy văn hóa, dự trữ 

nhân tài triết học, cũng gánh lấy vì thiên địa lập tâm, vì 

sinh dân lập Mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế 

mà mở thái bình, sĩ không thể không có ý chí kiên định, 

gánh nặng đường xa, đây chính là bản tâm và nguyện vọng 

của ta khi xuất bản bản cuốn « Manh nhân đoán Mệnh nhất 

khẩu kim » này. 

 

 Tại thời điểm ngư long hỗn tạp, quyển « Manh nhân 

đoán Mệnh nhất khẩu kim » này dũng cảm đánh giả đỡ 

thật, can đảm công khai chân pháp đoán Mệnh, mặc dù 

khoan thai tới chậm; nhưng nó rực rỡ như quang minh vậy! 

« Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » là niềm hi vọng 

của Mệnh giới học!  

 

« Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » bán ra, ta 

hi vọng có thể tận cả đời miên lực, làm mấy ngàn năm cổ 

lão học thuật có thể phát dương quang đại, không đến mức 

chôn vùi tại xuân thu tuế nguyệt, cho dù đất vàng chôn thân 

ta, hồn về cực lạc, cũng không thẹn đối mặt dịch giới tiên 

hiền đã qua đời.  
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« Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » chính là 

người viết kế thừa tổ truyền tuyệt học, tâm huyết của hai 

mười lăm đại nhân, kết tinh của hai mươi lăm thế hệ, tự 

nhiên cùng người khác không đồng, phương pháp đoán 

Mệnh của bản môn rất đơn giản, đoán Mệnh nhanh chóng 

chuẩn nghiệm.  

 

Mùa hạ năm 2006 Sơn Tây Trình Cương tiên sinh 

gọi điện nói bát tự: Nam Mệnh: Mậu Thân, Kỷ Mão, Canh 

Tý, Canh Thìn, cầu xem vận trình năm2000, ta nhanh 

chóng nói: "Đánh nhau quan tai thấy huyết quang, thêm 

người tiến đinh". Sau đó phản hồi chuẩn xác không sai;  

 

Một ngày tháng 7 năm 2006 Thôi nữ sĩ gấp gáp đến 

nói: "Nữ Mệnh: Quý Tị, Giáp Dần, Kỷ Sửu, Tân Mùi", ta 

nhanh chóng đoán: "Năm nay vì vấn đề thổ địa mà phạm 

quan phi". Lời ấy vừa dứt, người này há mồm kinh hãi;  

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2006, Lưu Nhạc Diệu tiến sĩ 

tới chơi, báo ra sinh thần bát tự: "Quý Sửu, Mậu Ngọ, Tân 

Tị, Canh Dần", cũng nói đã tìm không ít đại sư phê qua, 

nhưng cũng không quá lý tưởng, nhìn cái bát tự này ta vì 

anh ta đoán mất mấy việc đều được tán thành, nhưng anh 

ta lại nói: "Ngài xem rất đúng, trước mắt là cơ bản giống 

với những người khác, không có gì đặc biệt".  

 

Người viết cười váng lên nói: "Hiện tại liền để ông 

xem ta khác với bọn họ, bọn họ nói thế quái nào về hôn 

nhân của ông thế?" 

 

Anh ta đáp: Đều nói là hạnh phúc mỹ mãn.  
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Kết quả của ta lại làm anh ta chấn kinh: "Hôn nhân 

của ông rất vớ vẩn, đồng sàng dị mộng, cãi vã nhau leo lẻo, 

ý kiến bất đồng. . ., có mà như không, ly hôn là cái chắc". 

 

Nghe ta dự đoán, anh ta hô to quá thần kỳ, chỗ đoán 

không sai tý nào, đến tìm người viết cũng đang vì thẩm cái 

này mà đến, nhưng mà lắm đại sư như vậy mà chả có ma 

nào đoán chuẩn.  

 

Chỉ cần nắm giữ những khẩu quyết thần kỳ trong 

sách này, chỉ cần nắm giữ phương pháp sử dụng khẩu 

quyết, mọi người sẽ nhất định chân chính đi vào điện 

đường Mệnh lý.  

 

Người viết xuất bản cuốn sách này cũng không 

muốn trở thành "Danh nhân" mà chỉ là đang mượn kinh 

nghiệm tổ truyền vì đông đảo những nhà nghiên cứu Dịch 

Học viết ra một điểm thực dụng, chỉ đang vì học giả giải 

quyết vấn đề cụ thể, học để mà dùng.  

 

Người thời nay trong giới thuật số thường rêu rao 

chính mình, lừa gạt học giả, trên thực chất là hành vi "Ếch 

ngồi đáy giếng", "Tự cao tự đại", nên biết chẳng khi nào 

Kỳ Lân cũng sẽ so móng với dê rừng, Phượng Hoàng 

chẳng bao giờ sánh vai với chim sẻ, cao nhân chân chính 

há có thể chấp nhặt người như thế!  

 

Người viết từng ở « Dịch hữu viên » tại Giang Tô 

đưa ra một cái Mệnh ví dụ hướng "Đại sư" thỉnh giáo, cụ 

thể như sau: "Nam Mệnh: Mậu Dần, Mậu Ngọ, Kỷ Sửu, 

Đinh Mão"  
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Chứng thực:  

 

1, Có bao nhiêu anh chị em và có mấy người chết 

yểu?  

 

2, Khi nào, ngày nào, tháng nào trong năm Canh 

Thìn phát sinh chuyện gì?  

 

3, Đoán ý đồ đến.  

 

Ba hạng mục dự đoán, lúc đó người viết phấn khích 

dự đoán chấn kinh học viên tại hiện trường, mà cho đến 

nay lại không thấy bất luận kẻ nào dám lèo xèo đoán lại, 

có phần khiến người viết tràn đầy tiếc nuối. 

 

 Vận nguyên mới đã ở trong tay chúng ta, cùng là chí 

sĩ Dịch giới, ba phần hứng thú, bảy phần nỗ lực. Ta dâng 

lên cái phần lễ mọn này để mọi người cùng hưởng, cuối 

cùng là hoằng giương văn hóa truyền thống mà đồng tu. 

 

 Cuốn sách này hoàn thành trong sáu năm, rất nhiều 

long đong, trước sau thêm bớt tám lần, sáu năm cuộc đời. 

Sáu năm tám lần bản thảo theo ta phiêu bạt tại giang hồ, 

đáo Lưỡng Hồ liên chiến Giang Chiết, trôi đến Lưỡng 

Quảng di sư Lưỡng hà, du lữ Nội mông Bắc thượng Cát 

Hắc, tiến vào Bắc Kinh từng tới Sơn Đông, leo qua cao 

nguyên nhập qua bồn địa, bơi qua Thiên Phủ động qua Vân 

Quý, ta luôn trăn trở chỉnh sửa, không ngừng thêm bớt, 

cũng mang "Ba mươi công danh bụi và đất, tám ngàn dặm 

đường mây và trăng”, sáu năm như một ngày đau khổ cày 

cấy ở trong đó, kỳ vọng đem cái phần hậu lễ này đưa cho 
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thật chính Mệnh học học giả! May mắn băng cứng đã bị 

đánh vỡ, quyển sách hai mươi mấy vạn chữ này rốt cục gặp 

mặt với thế nhân! Cũng không phụ ta vất vả cần cù nỗ lực, 

năm tháng phương cương mà ta nhìn như chững chạc, trán 

đầy vết nhăn tung hoành che kín tang thương, lại gặp tơ 

trắng ẩn thái dương. 

 

 Người viết phao chuyên dẫn ngọc, nguyện xuất bản 

« Manh nhân đoán Mệnh nhất khẩu kim » có thể kích thích 

chân lý bình thường trên thế giới. 

 

 Biển học vô nhai, dịch đàn bác đại, Mệnh lý huyền 

cơ, mỗi người một ý; người viết không cầu gì khác, nếu 

quyển sách có thể cho ngài một chút xíu gợi ý thì thật vô 

hạn vui mừng! 
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CHƯƠNG II 

TỔ TRUYỀN MANH PHÁI QUYẾT 

TINH PHÊ ÁN LỆ DIỆU 
 

 

 

 Manh nhân đoán Mệnh chính là thiết khẩu chân kim, 

cực kỳ chuẩn nghiệm, căn bản không tiến hành phân tích 

Dụng thần, Kỵ thần, càng không có kiểu nói lập lờ nước 

đôi, áo diệu ở đâu? Sợ không phải là điều thế nhân có thể 

biết.  

 

Tổ tiên của ta chính là Manh nhân, vì kế sinh tồn mà 

theo thầy Manh nhân học tập Mệnh học, đến bây giờ một 

mạch đơn truyền đã hai mươi lăm đời người, diệu cơ luận 

Mệnh không để người đời biết tới.  

 

Tiên tằng tổ phụ thời khắc hấp hối chuẩn bị về cõi 

tiên có nói với ta: "Nhìn ra thế giới, văn hóa sóng cả, tương 

hỗ là Thể Dụng, không thể chiếm làm của riêng, thời cơ 

chín muồi, nên được ngoại truyện, phát dương gia học".  
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Mà bây giờ Mệnh giới hỗn loạn không chịu nổi, đạo 

danh thế gia lừa thiên hạ đều có, đem một vịnh nước sạch 

thanh tịnh làm vấy bẩn hỏng bét, thật giả lẫn lộn, dạy hư 

học sinh, thực là chà đạp đối Mệnh học.  

 

Các đệ tử tổng lực khuyên ta: "Sư phụ đại tài, thân 

mang tuyệt kỹ, không thể trơ mắt nhìn bọn lừa đảo giẫm 

đạp gây tai họa cho những người thực sự mong muốn học 

hỏi như thế, sớm một chút đem tuyệt kỹ tổ truyền của ngài 

công bố thiên hạ, đánh giả đỡ thật, chính bản ngăn chặn 

những thói hư tật xấu đó đi" 

 

Làm một vệ sĩ chân chính cho Mệnh học, viết sách 

lập thuyết cần cẩn thận chặt chẽ, xác minh lặp đi lặp lại, 

một bộ sách ra mắt lại càng không nên qua loa, quyển sách 

này lần sửa bản thảo cuối cùng thì đã là thêm bớt bổ sung 

đến tám lần. Để độc giả tiện nhận biết chỉnh thể đối với 

bản môn Mệnh học, người viết rút ra những ví dụ bình 

thường hay đoán Mệnh đưa vào sách này coi là dẫn, mời 

độc giả hân thưởng. 

 

 Đầu hạ năm Ất Dậu, khi người viết đang lẩn mẩn 

ngồi chỉnh sửa bản thảo lần thứ sáu, bỗng có Thôi nữ sĩ 

đến trung tâm cầu xem, báo ra sinh thần bát tự là: Giờ Ngọ, 

ngày hai mươi sáu tháng tám năm 1976, chuyển hóa âm 

dương can chi ngũ hành khí số lục thập Giáp Tý can chi 

thành như sau: 

 

 Nữ Mệnh:  

 

Bính Thìn (Thổ) Thai nguyên: Kỷ Sửu (Hỏa) 
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Mậu Tuất (Mộc) Cung Mệnh: Tân Sửu (Thổ) 

Giáp Thìn (Thủy) Cung Thân: Quý Tị (Thủy) 

Canh Ngọ (Thổ)  

 

 Đại vận: 

 

4 14 24 34 44 54 

Kỷ Hợi Canh 

Tý 

Tân 

Sửu 

Nhâm 

Dần 

Quý 

Mão 

Giáp 

Thìn 

 

 Phê đoán như sau: 

 

 1,  Người sinh tại Nhật Can là Giáp là người có 

năng lực tổ chức, có tài lãnh đạo, có thể đoàn kết mọi 

người, kiên cường hiếu thắng, nghiêm khắc tự hạn chế bản 

thân, có thể được mọi người tin cậy. Mệnh cục thổ thịnh, 

thành thật thủ tín, độ lượng khoan hậu, bát tự thuần dương 

gặp Canh Giáp chính là cách cục của nữ cường nhân, Mệnh 

lao tâm khổ trí.  

 

Địa chi tương xung là cách cục bôn ba. Đầy bàn Tài 

tinh là Mệnh chăm chỉ cần cù. Nhật nạp âm là Phật Đăng 

Hỏa là người nhân nghĩa từ ái, có lòng công đức. Trực nhật 

hai mươi tám tinh tú là Dực Hỏa xà, tính đa nghi cực mạnh. 

Mệnh mang cương tinh nên tính tình nóng nảy vội vàng dễ 

xao độn.  

 

Phản hồi: Khá chuẩn 

 

 2,  Nguyệt can Mậu thổ bộ ngực có Thai ấn (kiểu 

vết bớt).  
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Phản hồi: Quá thần kỳ 

 

 3,  Giáp Nhật yếu có tính chất thần kinh, thần 

kinh suy nhược. Đầy bàn thổ thì dạ dày tỳ vị không tốt. 

Niên can Bính hỏa không có khí sinh trợ, mắt có tật. Mệnh 

cục không có thủy là thận hư.  

 

Phản hồi: Quá đúng! 

 

 4,  Đầy bàn Tài tinh không Ấn thì Ấn không bị 

khắc, bằng cấp khá cao, khả năng là tốt nghiệp đại học.  

 

Phản hồi: Chính xác 

 

5,  Hôn nhân cung gặp xung thì hôn nhân không 

thuận, nhiều phong ba, kết hôn muộn là cát (thực tế bây 

giờ còn chưa cưới), Thời can phu tinh bị đoạn chân (ND: 

Đây là một thuật ngữ trong Manh phái), năng lực của 

chồng không bằng chính bản thân mình, đối với mình tuyệt 

đối nhu thuận.  

 

Phản hồi: Bạn trai của tôi đúng y như vậy 

 

 6,  Cung Huynh đệ gặp xung tất có anh chị em 

chết yểu, sáng tối có tứ trọng Mộc, có bốn anh chị em.  

 

Phản hồi: Èo, quá chuẩn 

 

 7,  Đầy bàn Tài tinh không Ấn lại chỉ có mỗi một 

Quan quỷ tinh bị đoạn chân, tuyệt sẽ không tham chính, 
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thích hợp với tự mình kinh doanh, mà lại làm về văn hóa. 

(thực tế là làm về phát triển Microsoft).  

 

Quan quỷ tinh một vị vượng mà lâm Thân, quan hệ 

với người trong quan trường khá nhiều.  

 

Phản hồi: Chú của tôi là một cục trưởng, ông ấy 

giúp tôi liên hệ với rất nhiều người trong nhà nước 

 

 8,  Có câu "Nạp âm Tài tinh là thật Tài", người 

này nạp âm có Tài tinh, tiếc thay bị phá cho nên không thể 

thành đại phú, nguyên Mệnh cục đầy bàn Tài tinh lại là thổ, 

nên đem tài sản chuyển hóa thành tài sản cố định, Thiên 

Tài thấu can tiêu rất nhiều tiền, Tài tinh lại tương xung, tất 

là miệng cọp gan thỏ, trong mắt người ngoài là một người 

có tiền nhưng thực tế không có quá nhiều tiền, chỉ là phú 

gia người thì nghèo vậy.  

 

Phản hồi: Một điểm cũng không sai 

 

 9,  Đầy bàn Thiên Tài không Chính Tài. Tất 

được bố giúp đỡ, Thiên Tài cận thân lại đầy bàn Tài tinh 

không Ấn tất được bố mẹ yêu thương sủng ái, lại có tình 

cảm sâu đậm với bố mẹ 

 

 10,  24 tuổi hành đại vận Ất Mùi, tam hình đầy đủ 

là Tài tướng hình, tất sẽ ra sinh ưu phiền về tiền bạc, tự tìm 

phiền não, thổ hình xung là thay đổi nhà cửa. 

 

 Chú thích: Không thể cứ gặp hình là luận Quan tai, 

có Quan tai hay không đầu tiên phải xem nguyên Mệnh cục 


