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Cảm nhận của Nhiên Hào: 

Mấy năm trước tôi đọc trên báo, có 1 người cảnh sát nhân dân đã 

phá được án, dựa vào Tử Vi Đẩu Số kết hợp với nghiệp vụ phá án, 

với những lập luận chặt chẽ, đầy sức thuyết phục, đã làm cho kẻ 

thủ ác phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật về hành vi sai trái của 

mình. Phá được vụ trọng án lớn này, đã làm chấn động trong 

nghành cảnh sát và dư luận. Đọc xong bài báo này ngoài ngạc 

nhiên ra tôi còn thấy xấu hổ, vì tôi đã học Tử hơn 10 năm nay, 

nhưng với phân tích rõ ràng chặt chẽ có đầu có cuối như thế, tôi 

chưa thể nào làm được, lại chưa biết được nơi nào có thầy giỏi để 

theo học, khiến lòng tôi ấy phiền não trong lòng. 

Nhận thấy biết đến thầy Ông là một cơ duyên ngẫu nhiên, khi đó 

tôi đi đến một hiệu sách ở Phố Nam Xương, vô tình tìm thấy cuốn 

sách “Đẩu Số Chấp Pháp”, tôi liền mở sách ra xem, cảm thấy 

hưng phấn, rạo rực trong lòng, tự lòng cảm thấy tìm được lý 

tưởng chân chính về Tứ hóa Phi tinh Tử Vi Đẩu Số. Tôi mua sách 

về mỗi ngày mang ra đọc và suy nghĩ, thấy được đặc tính của các 

sao, can cung Tứ hóa, vận hành bay ra bay vào, chuyển vào 

chuyển ra, lại có thể đem những gì mà bản thân đọc hiểu được 

đem kiểm chứng vào mệnh bàn của bản thân, càng cảm thấy có 

hứng thú hơn. 

Tôi kiên trì nghiên cứu cuốn sách này trong nửa năm, đúc 

kết được những phương pháp độc đáo, tuy cảm thấy bản thân có 

những đột phá, nhưng những biết được rằng những tri thức ngũ 

thuật vốn có của Trung Quốc, đều ẩn tàng nhiều áo diệu và tri 

thức không thể viết hết vào trong sách được. Nên cần có người chỉ 
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điểm “khẩu truyền tâm thụ” mới có thể hiểu hết được những 

huyền cơ độc đáo. 

Do hội tụ đủ nhân duyên, may mắn gặp được thầy Ông, tôi 

đã được bái sư làm đệ tử nhập môn của thầy, truyền thụ một phần 

học vấn Khâm Thiên Vô Cực Môn Đại Dịch Nguyên Chính Tông 

Phi Tinh Bí Nghĩa. Trong môn khoa học này tôi cảm thấy được 

hiểu hơn về những mệnh bàn thực tế, khám phá ra những điều còn 

ẩn giấu trong cuộc sống lại có trong mệnh bàn của mỗi người. Bạn 

từng nghe thấy câu nói: “Tài giỏi thay! Học tử vi có thể sử dụng 

đến mức thần kỳ”. 

Đọc các sách của thầy Ông, thấy được một con người có cá 

tính vô tư, vui vẻ, chính trực và căm ghét cái ác. Hơn nữa thầy đã 

viết nhiều sách về ngũ thuật như: Tử vi, bát tự, y học, châm cứu, 

Kinh Dịch, Danh tính học...với nối viết uyên thâm sâu sắc, nên tùy 

vào năng lực để lĩnh hội. Chỉ riêng việc vận dụng Tử Vi đến xuất 

quỷ nhập thần đã giúp cảnh sát phá được một vụ trọng án, cùng 

với nhiều thành tích khác, thầy được giới cảnh sát tôn làm “Tiên 

Tử” và được bạn bè tôn làm “Tử Vi thần thám”, ngưỡng mộ thay! 

Nhưng Thầy chỉ coi những danh hiệu này là hư danh mà thôi. 

Do biết được mệnh của mình, thầy đã xin nghỉ hưu nghề 

cảnh sát sớm, mỗi ngày đều nghiên cứu Đẩu Số và đi dạy học ở 

bên ngoài, đem kiến thức truyền thụ cho mọi người. Ông là một 

con người sống giản dị, không phô trương, chẳng cần quảng cáo... 

Với nói diễn đạt chất phát, dễ hiểu, hiếm thấy ở một người thầy, 

với các viết sách giúp cho độc giả có thể ứng dụng chính xác Tứ 

hóa Phi tinh diễn dịch Đẩu số mệnh bàn, thực chất đó là những 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 5 Thích Minh Tĩnh 

kiến thức cơ bản để giúp người học yêu thích học tập nghiên cứu 

hơn mà thôi! Cũng thể hiện tích các vô tư hòa đồng của thầy. 

Từ xưa đến nay, trong môn học ngũ thuật, người học đều 

mong có thầy giỏi truyền thụ, còn người thầy có tâm đức đều cẩn 

thận trong việc chọn lựa học trò, nên thường không thu nhận 

nhiều đệ tử, vì truyền thụ cho người mà có tâm bất chính lừa sắc 

hoặc tham tài. Mà yêu cầu đối với người học mệnh lý cũng rất 

cao, bởi vì chỉ cần một được một chiêu một thức tinh diệu khi vận 

dụng đã thu được kết quả nhất định, nên không cần những người 

tham lam tiền tài, hại người thất đức. Vì vậy thầy Ông đã tuyển 

chọn đệ tử rất thận trọng, kỹ lưỡng, phải qua thử thách mới cho 

nhập môn, ngày trước có vị môn sinh theo học thầy Ông đã nói 

với tôi rằng: “Từ khi theo thầy, giống như đi trong mê cung biết 

bao nhiêu năm, bây giờ đã tìm ra được đường”. 

Với tư cách của là một người học trò, tôi đã giúp thầy xuất 

bản cuốn sách “Đẩu Số Phi Tinh giải mã”, đã lĩnh hội và cảm 

nhận được tinh thần của Khâm Thiên Vô Cực Đại Nguyên Chính 

Tông Tử Vi Đẩu Số Bí Nghĩa, xin mời những người hữu duyên 

cùng tham khảo. Đây là sáng tác kế thừa các sách: “Tử Vi chấp 

pháp”, Tử Vi thần thám”, “Tử Vi hộ pháp”, “Đẩu Số phi tinh giải 

mã” được tổng hợp làm thành một một cuốn sách giúp người học 

hiểu được Tử Vi Đẩu Số diễn dịch tứ hóa phi tinh như thế nào?, 

đây là tạo phúc cho những ai yêu thích môn học này. 

Đệ tử chấp bút: Ninh Nhiên Hào 

Ngày 18/12/2004 
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Bài Tựa: Tử Vi Đẩu Số là môn học nghiên cứu bản thân 

con người 

Trong cuộc sống hiện đại của người dân Đài Loan hiện nay, 

với nhiều lo toan bộn về của cuộc sống, làm cho thần kinh căng 

ra, gặp nhiều áp lực, có một người đã tìm cách cải thiện những 

điều trên bằng tìm hiểu tâm linh, bằng cách truy cầu tín ngưỡng 

tôn giáo, nhiều người cho rằng tôn giáo là rất cao cả vĩ đại, nhưng 

cũng có nhiều người cho nó là mê tín, dị đoan. Có người mong 

muốn biết được tương lai của mình bằng các tìm đến bói toán, 

nhận thấy rằng đoán mệnh có thể tin tưởng, nhưng có những 

người coi bói toán là không đáng tin. Đây là sự mâu thuẫn đang 

hiện hữu ở trong cuộc sống hiện nay. 

Người không chỉ sống trong con người, người còn sống 

trong chỉnh thể tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên chính là tri thức 

khoa học cần con người tiếp tục tìm hiểu, cũng chính là một lĩnh 

vực nghiên cứu của nhiều Tông Giáo. Giả sử nếu những phần tử 

tri thức hiện đại có thể áp dụng những tri thức tiến bộ của Nho Gia 

ngày xưa đem áp dụng cuộc sống hiện đại, thì càng làm phong 

phú nguồn tri thức. Đồng thời có thể nghiên cứu lĩnh vực tri thức 

khoa học kỹ thuật, thì trí tuệ đó càng thể hiện ra linh tính. 

Nếu như bản ngã của người có cố chấp, tạo thành khổ nạn và 

đối lập giữa sinh mệnh cùng với sinh mệnh, bởi vì ở trong thời đại 

ngày nay tranh giành đấu đá mâu thuẫn với nhau, nếu như chúng 

ta có thể lợi dụng di sản trí tuệ hàng nghìn năm của các bậc tiên 

hiền – Tử Vi Đẩu Số, để làm công cụ nghiên cứu để biết mình biết 

người, thì có thể biết người khác có thể làm bạn với mình hay hợp 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 7 Thích Minh Tĩnh 

tác kinh doanh với mình hay không...để có phương pháp hóa giải 

đối lập và khổ nạn. 

Học Tử Vi Đẩu Số thuộc thuộc Đạo gia, trong đó ẩn tàng 

huyền cơ và tinh thần dạy người tu tâm dưỡng tính, nhưng ở Đài 

Loan Tử Vi Đẩu Số là lĩnh vực văn hóa, nhưng vẫn còn khó khăn 

trong việc tiếp cận môn học này, nếu tin là tin vĩnh viễn, nếu 

không tin sẽ cho là môn làm loại tâm chí, hay mê tín dị đoan. 

Chúng ta biết rằng môn học này có tồn tại một đến hai nghìn 

năm mà vẫn không bị tiêu diệt, bởi vì nó có giá trị của nó, cũng có 

bối cảnh lịch sử của nó, mệnh bàn đó được thiết kế có bản chất 

chủ thể mà còn chứ đựng văn hóa tư tưởng truyền thống Trung 

Quốc, đồng thời cũng đầy đủ quan niện Số Lý khoa học logic, quy 

nạp mệnh bàn rõ ràng các mối quan hệ và phạn vi trong quá trình 

sinh mệnh từ lúc sinh ra đến khi chết đi, để nắm vững rõ ràng quy 

luật vận hành này, cần được phân tích phán đoán có tính khoa học 

logic. 

Tử Vi Đẩu Số có tính khoa học và tính hệ thống, nên dễ 

dàng cho người mới bắt đầu học, sẽ cảm thấy hứng thú và yêu 

thích hơn. Nhưng hiện tại có quá nhiều sách vở và cả trên phương 

tiện thông tin đại chúng đã viết về môn này tại ra sự đúng sai lẫn 

lộn, làm cho người bình thường không thể phân biệt được…như 

bát quái mệnh lý cũng là một tầng tri thức đối với người học, 

không dễ dàng có thể lĩnh hội hết được tinh túy của nó, nên cũng 

có nhiều người thấy khó khăn khi học tập nghiên cứu mà không 

có thầy giỏi chỉ dẫn hay những cuốn sách hay để giải đáp thắc 

mắc của bản thân, đâm ra chán nản hay từ bỏ môn hẳn Tử Vi, 

giống như “đẽo cày giữa đường” mà thôi!  
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Luận về Ngũ thuật của Trung Quốc gồm Sơn, Y, Mệnh, Bốc 

và Tướng đều có căn nguyên từ “Dịch”, Tử Vi Đẩu Số đều lấy 

Thái cực, Lưỡng nghi, Tam tài, Tứ tượng, ngũ hành, bát quái của 

Dịch làm Điểm, làm cơ sở để suy diễn và luận thuật. Bởi vậy đầu 

tiên người học Tử Vi cần phải quan tâm đến “dịch lý” để làm cơ 

sở, lý luận rõ ràng thì người nghe mới tin tưởng. 

“Thái cực” của Tử Vi là tiêu chuẩn mục đích của luận thuật 

chứng minh, là điểm cần tìm hiểu kỹ càng. Nó gồm 2 phần âm và 

dương, bản cung và đối cung, Lộc và Kỵ, cung vị ngăn 2 cách (ô), 

cũng là quan hệ đối đãi nhân quả. 

Tam tài là Mệnh Tài Quan, Thiên Địa Nhân, Bản mệnh Đại 

hại Lưu niên, quan hệ đến cung vị cách tam phương như Tam hợp, 

phúc lộc thọ. 

Tứ tượng là các cung vị cách bốn ô: Tứ chính vị là Lộc 

Quyền Khoa Kỵ, Thê Tài Tử Lộc. 

Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thuộc tính ngũ 

hành chỉ sao, cung vị, can chi. 

Bát quái là chỉ mệnh bàn, gồm Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, 

Ly, Khôn, Đoài. 

Các cung, ngũ hành, can chi, sao trong Tử Vi Đẩu Số là 

“điểm”. Lưỡng nghi tức là “Tuyền”, tam phương, tứ chính, tứ hóa 

tượng tức là “Diện”. 

Xã hội hiện đại, mọi người đều cảm thấy thời gian thật quý 

giá, nên đều có tâm thái sống gấp gáp vội vàng, nhưng không thể 
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đem tâm thái đó để học Tử Vi Đẩu Số, vì môn này cần có thời 

gian nghiên cứu và thực hành. Nghiên cứu ngũ thuật cần đắc 

duyên, đắc nhân, đắc pháp mới có thể tiến bộ trong học tập nghiên 

cứu, tuần tự nghiên cứu, mới có thể ra hoa kết trái. 

Hiện tại Tử Vi còn phân chi Bắc phái và Nam phái. Nam 

phái lấy Tam hợp làm thể, lấy các loại cách cục, tam phương tứ 

chính các sao củng chiếu xung chiếu và Thái tuế thần sát đến luận 

cát hung  Bĩ Thái (tốt xấu), vì bản chất là chú trọng vào sao, cho 

nên sao của bài bàn có đến trăm loại, sẽ có cách ghi nhớ được 

nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian, mà còn dễ dàng vận 

dụng. Bắc phái là lấy lý khí và sao của tứ hóa phi tinh để tìm ra 

nguyên lý khí hóa và vật hóa của sản vật, không phân cấp các sao, 

chỉ phân chủ tinh và hóa tinh, bởi vì trọng vào hóa khí của sao, chỉ 

cần biết nắm vững góc độ biến hóa phối hợp thời gian và không 

gian, cần vận dụng 31 loại sao, các cổ văn và cách cục, có thể luận 

đoán chính xác.  

Tác giả đã từng tiếp xúc với các sách với dòng Tử Vi Nam 

phái, đã nắm vững kiến thức cơ bản nhập môn, sau đó tùy duyên 

lĩnh ngộ, may mắn gặp được ân sư Lý Nhiên Dương, đã tạo cơ hội 

học tập nghiên cứu Khâm Thiên Vô Cực Môn Đại Dịch Nguyên 

Chính Tông Tử Vi Đẩu Số Phi Tinh Bí Nghĩa, dần dần lĩnh ngộ 

những huyền cơ. Lại có sự quan hệ thân tình giúp đỡ lẫn nhau của 

đồng đạo, 20 năm nay, đã chứng nghiệm thể hội luận đoán Tử Vi 

Đẩu Số, làm trọng điểm phân chương, chỉnh lý thành sách xuất 

bản, tâm nguyện giúp đỡ người học Tử Vi, góp phần truyền thụ 

kiến thức quý báu của bậc tiên hiền, góp phần sự phát triển của 

nghành Tử Vi Đẩu Số. 
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Nội dung của sách này được tác giả đúc kết từ kinh nghiệm 

của bản thân trên góc độ giải mã Phi tinh bố khí và biến đổi cung 

vị trong mệnh bàn… Sách này cũng tránh khỏi sai sót trong quá 

trình biên soạn, cúi mong đồng đạo góp ý và chỉ giáo. 
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Chương 1: Năm phút xem được mệnh bàn 

1. Lời nói đầu 

Học tập Tử Vi Đẩu Số, cần có tâm thái nghiêm túc, từng 

bước kiên trì nghiên cứu, cũng giống như rèn luyện tư duy của 

người chơi cờ, cũng cần có nghiệm chứng cụ thể. 

Khi luận mệnh cần nắm vững cung vị thể dụng và góc độ 

vấn sự, làm rõ trùng điệp của Tam mệnh bàn, tượng phi tinh hóa 

khí, các loại mệnh bàn không giống nhau, cần giải thích cho phù 

hợp với từng mệnh bàn, tạo ra thuận lợi cho việc quan sát đạo của 

thiên. 

Tử Vi Đẩu Số luận mệnh, diễn dịch triết lý, dựa vào tượng 

biến hóa bản dịch, giao dịch, biến dịch, để tạo ra sự hợp lý được 

mất tiến thoái, phân tích những vấn đề còn đang tranh cãi chưa có 

lời giải. 

Tử Vi Đẩu Số thuộc mệnh lý học, triết học, nghiệm chứng 

học, chẳng phải thuộc huyền học, hơn nữa không quan hệ với quỷ 

thần, do đó người luận mệnh chớ có dựa vào quỷ thần để luận 

mệnh. 

 

2. Nhận thức Thiên can và Địa chi của 12 cung vị: 

1. Trước tiên cần hiểu rõ mệnh bàn cố định  

Có 12 cung vị, 1 cung đại biểu 1 Sinh tiêu. Mỗi một năm đại 

biểu một Thời thần. Mỗi 1 canh giờ là đại biểu 2 tiếng. 
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Tỵ 

Rắn 

Ngọ 

Ngựa 

Mùi 

Dê 

Thân 

Khỉ 

Thìn 

Rồng 

 Dậu 

Gà 

Mão 

Mèo/Thỏ 

Tuất 

Chó 

Dần 

Hổ 

 

Sửu 

Trâu 

Tý 

Chuột 

Hợi 

Lợn 

 

 

 

2. Dùng Nông Lịch  

Có năm, tháng, ngày và giờ. Sử dụng công thức Thiên can 

Địa chi của năm sinh để tính toán. 
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Địa  

Chi 

Số Ngũ  

hành 

Thiên 

 can 

Số Ngũ 

hành 

Tý Thủy 1 Giáp 1 Mộc 

Sửu Thổ 2 Ất 2 

Dần Mộc 3 Bính 3 Hỏa 

Mão Mộc 4 Đinh 4 

Thìn Thổ 5 Mậu 5 Thổ 

Tỵ Hỏa 6 Kỷ 6 

Ngọ Hỏa 7 Canh 7 Kim 

Mùi Thổ 8 Tân 8 

Thân Kim 9 Nhâm 9 Thủy 

Dậu Kim 10 Quý 10 

Tuất Thổ 11    

Hợi Thủy 12    

 

3. Sắp xếp tuần tự các bộ phận của mệnh bàn  

3.1. Dùng năm tháng ngày giờ trong Nông Lịch để tính mệnh để tính 

toán năm sinh tuế thứ can chi 

Công thức: Hỏi mệnh không hỏi nam tính hay nữ tính: 

(1)  Lấy số vị trí của năm sinh giảm đi 2 = Thiên can 
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Ví dụ: Sinh năm 38 Trung Hoa Dân Quốc (1949), ở vị trí 8 

trừ đi 2 = 6 (được Thiên can là Kỷ) 

(2)  Lấy bội số của năm sinh giảm đi 12, ngoại trừ số là = Địa 

chi 

Ví dụ: Sinh năm 38 (1949), lấy 38 chia 12 = 3 dư 2. Địa chi 

(Địa chi ở vị trí 2 là Sửu). Sinh năm 38 thiên can là Kỷ Sửu. 

3.2: Phép Ngũ hổ độn quyết định vị trí của 12 cung vị 

Nhưng các bạn đã biết năm sinh tuế thứ thiên can, công thức 

Ngũ hổ độn tính ra 1 loại thiên can, điền nhập vào cung vị khởi từ 

“Dần” ở bên trái của mệnh bàn, vị trí Dần thuộc tuổi Hổ, cho nên 

gọi là Hổ Độn. 10 thiên can tổ hợp thành 5 cặp quan hệ hợp hoá, 

tạo ra 5 cặp quan hệ tuần hoàn thiên can không giống nhau, gọi là 

“Ngũ hổ độn”, đó là cơ sở làm ra ca quyết. Năm tổ hợp hóa là:  

 

Giáp Kỷ hợp Thổ 

Ất Canh hợp Kim 

Bính Tân hợp Thủy 

Đinh Nhâm hợp Mộc 

Mậu Quý hợp  Hỏa 

 

Công thức: Người sinh năm Giáp Kỷ, ở vị trí bên trái cung 

Dần điền vị trí Bính. Thuận thời điền nhập Thiên can.  

Người sinh năm Ất Canh, ở bên trái của cung Dần điền nhập 

Mậu. Thuận thời điền nhập Thiên can. 
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Người sinh năm Bính Tân, ở vị trí bên trái cung Dần điền 

nhập Canh. Thuận thời điền nhập Thiên can. 

Người sinh năm Đinh Nhâm, ở phía trái của cung Dần điền 

nhập Nhâm. Thuận thời điền nhập Thiên can. 

Người sinh năm Mậu Quý, ở phía trái của cung Dần điền 

nhập Giáp. Thuận thời điền nhập Thiên can. 

Bối: Giáp Kỷ Bính là đầu, Ất Canh Mậu theo đầu, Bính Tân 

do Canh khởi, Đinh Nhâm Quý thuận lưu. Mậu Quý là Giáp Dần. 

(Hai cung Tý Sửu cùng với hai cung Dần Mão thiên can trùng 

phục, vì Thiên can có 10, mà cung vị Địa chi có 12). 

3.3: Định cung Mệnh 

Do cung Dần khởi số tháng 1, thuận theo giờ phút khởi tính 

toán, để an cung vị số tháng, tiếp đó là cung vị khởi ở giờ Tý, 

nghịch phương hướng kim đồng đồng, an điểm cung vị để tính 

toán vị trí cung ở giờ sinh thời thần, cung vị đó tức là mệnh cung. 

Bối: thuận tháng nghịch giờ định cung mệnh. 

Ví dụ: người sinh giờ Thìn ngày 8 tháng 5. Do cung Dần 

thuận theo giờ, an cung vị 5 cách, tức cung Ngọ. Tiếp đó cung 

Ngọ khởi ngược giờ, an được cung Tý, Sửu, Dần… hồi số đến 

cung vị giờ Thìn, tức rơi ở cung Dần, thì định cung Mệnh tại Dần. 

Sau khi định cung Mệnh, phương hướng ngược kim đồng hồ 

thuận điền 12 cung Điền trạch, Phu thê, Tử tức, Tài bạch, Tật ách, 

Thiên di, Nô bộc, Quan lộc, Điền trạch, Phúc đức, Phụ mẫu. 
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 Ngọ   

   

  

Dần Sửu Tý  

 

Tỵ 

Điền trạch 

Ngọ 

Quan lộc 

Mùi 

Nô bộc 

Thân 

Thiên di 

Thìn 

Phúc đức 

 Dậu 

Tật ách 

Mão 

Phụ mẫu 

Tuất 

Tài bạch 

Dần 

Mệnh 

Sửu 

Huynh đệ 

Tý 

Phu thê 

Hợi 

Tử tức 

 

3.4: Định ngũ hành cục số 

Dựa vào Thiên can Địa chi của vị trí cung Mệnh, lấy bàn 

quyết để suy đoán. 

Ví dụ: Thiên can Giáp của cung Mệnh ở vị trí Ngọ, có thể 

biết được Giáp là bản mệnh thiên can, Địa chi là Ngọ, thì do Ngón 

cái khởi toán, mỗi một ngón tay đều dựa vào Tý Sửu, Dần Mão, 
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Thìn Tỵ, Ngọ Mùi… mỗi 1 ngón tay đều điểm số của 2 địa chi, 

nhưng chỉ có thể điểm đến 3 số trên một ngón tay sau lại tuần 

hoàn trở về, không thể khởi đến 4 ngón tay. Nhưng Ngọ Mùi hồi 

lại Ngón cái, Ngón cái đại biểu Kim tứ cục. 

 Ngọ 

Mệnh 

  

   

  

    

 

Quyết: Lấy bàn tay trái bấm quyết. 

 
 

Ngón Cái bàn tay đại biểu (kim tứ) cục, đổi mã số là Giáp Ất 

(phối cung Mệnh thiên can). 

Ngón trỏ đại biểu (Thủy nhị) cục, đổi mã số là Bính Đinh 

(phối cung Mệnh thiên can). 
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Ngón giữa đại biểu (Hỏa lục) cục, đổi mã số là Mậu Kỷ 

(phối cung Mệnh thiên can). 

Ngón đeo nhẫn đại biểu (Thổ ngũ) cục, đổi mã số là Canh 

Tân (phối cung Mệnh thiên can). 

Ngón út đại biểu (Mộc tam) cục, đổi mã số là Nhâm Quý 

(phối cung Mệnh thiên can). 

3.5: Định hệ sao Tử Vi 

Cần nắm vững lạc cung của sao Tử Vi định bội số trong “Số 

ngày sinh” của năm sinh và cục số “ngũ hành” ở trong ca quyết 

ngũ hành, phân bố 6 sao trong hệ sao Tử Vi theo nghịch cung 

phân bố. 

Ví dụ: người sinh giờ Ngọ, mùng 8 tháng 5, tính được là 

Kim tứ cục, thì lấy số cục nhân lên sao cho vượt quá hoặc bằng 

ngày sinh  ,cục là 4 x 2=8 trừ ngày sinh 8=0. Lấy bội số 2, từ cung 

“Dần” thuận kim đồng hồ tính đếm 2 cung tới Mão, tức ở cung 

Mão định vị tri cung Tử Vi. 

    

   

Mão 

Tử Vi 

 

    

Nếu như khi trừ ngày sinh được số dư lẻ thì lại từ cung Mão 

(không tính vị trí mão) vừa định đếm ngược kim đồng hồ đến số 

dư định Tử Vi,nếu số dư là chẵn thì lại từ cung Mão(không tính vị 

trí mão) đếm thuận kim đồng hồ đến số dư định Tử Vi 
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Ví dụ: Sinh ngày 9 tháng 5 mệnh Kim tứ cục, thì là (4 x 3) 

trừ 9, được bội số 3 dư 3, do cung Dần thuận theo thuận theo kim 

đồng hồ số 3 ô là cung Thìn, vì dư số 3 là đơn số, cho nên cần 

theo cung Thìn ngược kim đồng hồ 3 ô (cung Thìn không tính), thì 

cung Sửu là định sao Tử Vi. 

    

 Sinh ngày 9 tháng 5, mệnh Kim 

tứ cục 

 

  

 Sửu 

Tử Vi 

  

 

Ví dụ: Sinh ngày 10 tháng 5 mệnh Kim tứ cục, lấy 4 x 3 trừ 

10, được bội số 3 dư số 2. Do cung Dần thuận theo kim đồng hồ 3 

ô là cung Thìn, số 2 là số chẵn, nên cung Thìn thuận theo kim 

đồng hồ 2 ô (không tính cung Thìn), nên cung Ngọ là vị trí sao Tử 

Vi. 

 

 Ngọ 

Tử Vi 

  

Thìn Sinh ngày 10 tháng 5 mệnh kim 

tứ cục 

 

  

    

 

Bối: Tử vi số đơn là dương, Vũ Đồng song khiêu Liêm. 
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Do sao Tử Vi ngược kim đồng 1 ô tương ứng với 1 sao. Đơn 

Khiêu là biểu thị cách một 1 ô là sao Thái Dương, Song Khiêu là 

cách 1 ô là sao Liêm trinh. 

3.6: Định hệ sao “Thiên Phủ” 

Dễ dàng chúng ta có thể tìm được cung vị “Tử Vi tinh”, dự 

Hữu Tà Tuyến đối ứng chính là hệ sao “Thiên Phủ’ với 8 sao. 

Bối: Phủ Âm Tham Cự Tướng, Lương Sát tam điều Phá. 

Dự vào điểm rơi của cung Tử Vi, lấy Hữu Tà Tuyến định 

cung, thuận theo phương hướng mỗi 1 cung vị điền nhập 1 loại 

sao, Tam Điều tức là Không tam cách (cách 3 ô). 

Quyết: Hai cung Dần, Thân, Tử Phủ ắt định đồng cung. Tử 

tại Mão, thì Phủ tại Sửu; Tử tại Thìn thì Phủ cư Tý; Tử tại Tỵ thì 

Phủ tại Hợi, Tử tại Ngọ thì Phủ tại Tuất; Tử tại Mùi Phủ tại Dậu. 

Cùng với lý đó, Tử tại Sửu thì Phủ tại Mão,  

 

 

 

   

 

 

  

Mão 

Tử 

 

 Sửu 

Phủ 

  

 

3.7, Đinh Lộc Tồn, Dương Nhẫn, Đà La 

Bối: Giáp Dần Mão Ất, Bính Mậu Thìn, Đinh Kỷ Ngọ, Canh 

Thân, Tân Dậu, Nhâm Hợi, Quý Tử Tồn, tiền Dương hậu Đà cân. 
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Quyết: Năm sinh Thiên can Giáp là, ở cung Dần an “Lộc 

Tồn tinh” thuận kim đồng hồ tiến 1 cung an sao Dương nhận. 

Ngược kim đồng hồ tiến 1 cung an “Đà La tinh”. 

3.8, Định Thiên Khôi, Thiên Việt: 

Bối: Giáp Mậu Canh Ngọ Dương, Ất Kỷ Thử Hầu Lang, 

Bính Đinh Trư Kê vị, lục Tân phùng Mã Hổ, Nhâm Quý Thố Xà 

tàng.  

Quyết: Người sinh năm Thiên can là Giáp, Mậu, Canh, 

Thiên Khôi tinh rơi tại cung Sửu (trâu), sao Thiên Việt rơi tại 

cung Mùi (Dê). 

Người sinh năm Thiên can là Ất, Kỷ, sao Thiên Khôi rơi ở 

cung Tý (chuột), sao Thiên Việt rơi ở cung Thân (khỉ). 

Người sinh năm Thiên can là Bính, Đinh, sao Thiên Khôi rơi 

ở cung Hợi (lợn), sao Thiên Việt rơi ở cung Dậu (gà). 

Người sinh Thiên can là Tân, sao Thiên Khôi rơi ở cung Ngọ 

(mã), sao Thiên Việt rơi ở cung Dần (hổ). 

3.9, Định Tả Phụ, Hữu Bật 

Bối: cung Thìn khởi thuận số sinh tháng định Tả Phụ. Cung 

Tuất khởi nghịch số sinh tháng định Hữu Bật. 

Quyết: do hai cung Thìn Tuất lấy xuất sinh “Nguyệt Lệnh” 

làm thuận nghịch định cung. 

3.10: Định Văn khúc, Văn Xương. 

Bối: cung Thìn khởi thuận số sinh giờ định Văn Khúc. Cung 

Mậu khởi nghịch số giờ sinh định Văn Xương.  
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Quyết: do hai cung Thìn Tuất lất giờ sinh là “giờ Thìn” là 

thuận nghịch định cung. 

3.11: Định Thiên Mã, Âm Sát 

Bối: cung Thân khởi nghịch số tháng sinh, chạy đến 4 góc 

(Thân Tỵ Dần Hợi) định Thiên Mã. 

Cung Dần khởi nghịch số tháng sinh, chạy đến cung Dương 

(Dần Tý Tuất Thân Ngọ Thìn) định Âm Sát. 

Quyết: Thiên Mã (Nguyệt Mã) do cung Thân nghịch số; Âm 

Sát theo cung Dần Nghịch số. 

3.12: Định Thiên Hình, Thiên Diêu 

Bối: Cung Dậu khởi thuận tháng sinh, an Thiên Hình. Cung 

Sửu khởi thuận tháng sinh an Thiên Diêu. 

 

 

 

 

 

   

  Dậu 

Thiên Hình 

 

 

 

 Sửu 

Thiên Diêu 
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3.13: Định Hỏa Tinh, Linh Tinh 

Lấy tam hợp địa chi của năm sinh, dựa vào ca quyết để điền 

nhập cung vị trên mệnh bàn. 

Bối: Dần Ngọ Tuất... cung Sửu Mão khởi, thuận số giờ sinh 

định Hỏa Linh. 

Thân Tý Thìn...cung Dần Tuất khởi, thuận số giờ sinh định 

Hỏa Linh. 

Tỵ Dậu Sửu... cung Mão Tuất khởi, thuận số giờ sinh định 

Hỏa Linh. 

Hợi Mão Mùi... cung Dậu Tuất khởi, thuận số giờ sinh Hỏa 

Linh. 

Quyết: Nếu như là người sinh Dần (thuộc hổ), hoặc là người 

sinh năm Ngọ (ngựa), hoặc là người sinh năm Tuất (chó), đầu tiên 

khởi ở cung Sửu, thuận theo kim đồng hồ tính cung giờ sinh, định 

Hỏa tinh. Lại khởi ở cung Mão, thuận theo kim đồng hồ tính điểm 

giờ sinh, định Linh tinh. 

Quyết: Bài bàn của các sao phân bố trên Đẩu Số, cần chú ý 

đến: 

Thứ nhất, ghi nhớ hệ Tử Vi có 6 sao, được phân bố nghịch, 

hệ sao Thiên Phủ có 8 sao, phân bố thuận theo kim đồng hồ, tổng 

cộng sẽ có 14 chính tinh. 

Thứ hai, lấy năm sinh Thiên can định Lộc Tồn, biết được 

rằng tiến 1 ô là sao Kình Dương, lùi lại 1 ô là sao Đà La, có thể 

đồng thời sắp xếp định 3 sao. 
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Thứ ba, Có 12 loại sao, phân bố thành 6 cặp đối nhau, tức là: 

Tả Hữu, Xương Khúc, Mã Sát, Hình Diêu, Khôi Việt, Hỏa Linh, 

đối là 6 cặp đối tinh đều là âm dương hỗ trợ nhau, chỉ cần 1 biết 1 

sao lạc cung, thì 1 sao còn lại là sao hỗ trợ có thể điền nhập, 

không nhất định Tử Bối, không nhất định Phiên Thư. 

3.14: Ẩn Địa Không, Địa Kiếp  

Do cung Hợi nghịch số giờ sinh Địa Không. Do cung Hợi 

khởi thuận số giờ sinh định Địa Kiếp. 

3.15: Định Đẩu Quân  

Cung Dần xem Mệnh Bàn là cung vị nào? Cung vị mỗi năm 

Lưu Niên tức là Đẩu Quân. Đẩu Quân tức là Nguyên Tiêu của mỗi 

năm, cũng là ứng với khí của năm. 

3.16: Định Thất Tinh 

Do cung Mệnh nghịch kim đồng hồ tính số tháng sinh, do 

tháng sinh ở điểm rơi hồi đầu thuận số đến ngày sinh, lại do ngày 

sinh nghịch kim đồng hồ tính giờ sinh, điểm tọa lạc giờ sinh tại 

cung vị tính là chỗ tọa lạc sao Thất Sát. 

3.17: Định năm sinh Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ hóa tinh 

Bối: 

“Giáp Liêm Phá Vũ Dương 

Ất Cơ Lương Tử Âm 

Bính Đồng Cơ Xương Liêm 

Đinh Âm Đồng Cơ Cự 

Mậu Tham Âm Bật Cơ 
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 Kỷ Vũ Tham Lương Khúc 

Canh Dương Vũ Âm Đồng 

Tân Cự Dương Khúc Xương 

Nhâm Lương Tử Bật Vũ 

Quý Phá Cự Âm Tham” 

Quyết: Sinh năm Thiên Can là Giáp: sao Liêm trinh hóa lộc, 

sao Phá Quân hóa quyền, Vũ khúc Hóa Khoa, sao Thái Dương 

hóa kỵ. Tức là cần phương hướng các sao trên mệnh bàn hóa khoa 

đều quy tắc để phán đoán, tiên thiên tứ hóa này, là thuộc định số. 

(Các can năm sinh cũng dựa vào đây để loại suy. ) 

Tiếp đó: Thiên Can trong các nội cung, cũng dựa vào ca 

quyết, ở trong các cung đó tìm sao tự hóa, có sao hóa khí, nhưng 

dựa vào thượng pháp điền nhập hóa tinh. Đó là hậu thiên tự hóa, 

mới thuộc không định số. Can năm sinh tứ hóa và cung vị can 

cung tự hóa nhưng cần lấy khác biệt Tiên thiên định số và Hậu 

thiên định số. 

4. Nguyên lý khái niệm học tập mệnh lý 

Một mệnh bàn không thể dùng 5 phút đồng hồ có thể hiểu 

hết được, mà cần phải xem sách vở và tư duy bộ não, mới có hiểu 

được. Tôi từng nghe những học sinh của tôi nói là không thể hiểu 

được mệnh bàn vì quá là phức tạp, nhưng chỉ cần dùng năm tháng 

ngày giờ sinh đem nhập vào bộ não để phân tích suy luận ra mệnh 

bàn, tính toán từng li từng tí, mới cho ra kết quả, không thể vội mà 

cẩu thả được, hay dựa vào người khác nói cho mình biết. Càng 
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không thể giống như người không biết tiếng Anh, muốn đi du lịch 

thế giới cần phải có người phiên dịch mới có thể đi được, như thế 

là quan niệm sai của người đệ tử. 

Cần nhớ rằng! học bài xếp mệnh bàn giống như học chú âm 

phù hiệu, không thể qua loa đã hiểu. Khi có người nhờ bạn chỉ 

điểm về làm ăn buôn bán, nếu như bạn nói không thể giúp họ, thì 

họ sẽ chê cười bạn mà thôi! Bạn nói là khả năng không để xem, họ 

cũng không tin, nghĩ là bạn không chịu giúp họ hay bạn không 

biết gì. 

Nếu như 1 mệnh bàn bạn cần phải hiểu được sự mật mã bố 

cục của 31 sao phân bố như thế nào, phối hợp hành hạn, chuyển 

hóa của lưu niên cung vị và biến hóa bốn loại Lộc Quyền Khoa 

Kỵ của Tiên Hậu thiên, quan sát khí, xem tượng, rõ nguyên nhân, 

biết kết quả, tức là tự diễn dịch như thế. Nếu như nói 31 sao, 

không đủ để đoán mệnh, chẳng phải cần 7 đến 8 loại mới đủ dùng, 

đó là học nghệ chưa tốt, cũng là do chưa hiểu rõ đạo lý của 

“Dịch”. 

Ngoài ra Đẩu Quân hoặc Thất tinh định điểm dụng thần, 

giống như phán đoán họa phúc tổn hại ích lợi của người, phán 

đoán ứng nghiệm chính xác, diễn hóa tự nó như thế, trong đó cần 

phải vận dụng những thiên biến vạn hóa, sẽ được mọi người đánh 

giá cao. 

 

 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 27 Thích Minh Tĩnh 

Chương 2: Quan hệ chuyển hóa giữa cung vị và cung vị. 

Mệnh bàn của Đẩu Số có 12 cung vị gồm 

Điền Trạch 

10 

Quan Lộc 

9 

Nô Bộc 

8 

Thiên Di 

7 

Phúc Đức 

11 

 Tật Ách 

6 

Phụ Mẫu 

       12 

Tài Bạch 

5 

Mệnh 

1 

Huynh Đệ 

2 

Phu Thê 

3 

Tử Tức 

4 

Cung Mệnh của bản mệnh bàn gọi là cung bản mệnh, theo 

thứ tự cung Huynh Đệ gọi là bản mệnh cung Huynh Đệ, bản mệnh 

cung Phu Thê, bản mệnh cung Tử Nữ, bản mệnh cung Tài Bạch, 

bản mệnh cung Tài Bạch… tất cả gọi là “Bản mệnh bàn”. Trong 

các cung bản mệnh đều có quái vị tọa ở cung và phân bố có sao ở 

trong các cung đó, dùng chúng để quan sát cách cục Tiên thiên 

của một người, cách cục chỉ luận cao thấp chứ không luận cát 

hung. 

Mười hai cung vị trong bản mệnh bàn, mỗi cung vị đại biểu 

12 giai đoạn trong quá trình của cuộc sống của một người, cũng 

gọi là 12 cung vị trong mệnh bàn, mỗi cung vị đại biểu 1 năm, còn 

gọi là lưu niên, lưu niên dựa vào mỗi năm Thái Tuế Địa Chi định 

cung vị, chủ tể vận hành cát hung mỗi 1 năm. Tượng ý cát hung 
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của Lưu niên, ắt cần lấy Đại hạn là lấy trung giới để phân biệt mà 

phán đoán. Thái tuế Đia chi Lưu niên cũng đồng dạng như thế, 

nhưng quản hạt của đại hạn không giống nhau, nên hiển thị tượng 

ý cát hung tuyệt đối không giống nhau. 

Trong 12 cung vị của Bản mệnh bàn, mỗi cung vị đại biểu 1 

giai tầng trong 12 cung vị, cũng gọi là 12 đại hạn cung vị, mỗi 

một đại hạn chủ thể vận trình trong 10 năm. Dựa vào dương nam 

âm nữ thuận hành (thuận kim đồng hồ), âm nam dương nữ nghịch 

hành (nghịch theo kim đồng hồ), mà dựa vào cung vị vận hành để 

luận cát hung. 

12 cung vị trong bản mệnh bàn, mỗi cung vị đại biểu 1 năm, 

gọi là Lưu niên, Lưu niên dựa vào mỗi năm Thái tuế Địa Chi định 

cung vị, chủ tể vận hành cát hung 1 năm. Mà tượng ý cát hung của 

Lưu niên, cần lấy Đại hạn làm Trung Giới để phân biệt mà phán 

đoán. Cũng là nói Thái tuế Địa chi Lưu niên đồng dạng, quản hạt 

đại hạn không giống nhau, nên tượng ý cát hung hiện ra sẽ không 

giống nhau. 

Mỗi một mệnh bàn, phân bản mệnh bàn, Lưu niên bàn, còn 

gọi là tam bàn Thiên, Địa, Nhân. Thiên Địa Nhân tổng hợp thành 

1 bàn, chuyển hóa giữa cung vị và cung vị được gọi là tam dương 

hợp nhất  lấy tượng ứng số chính là nguyên lý cần hiểu rõ. 

Cung Mệnh 

(1)  Cung Mệnh là xem tính tình của người đó; cử chỉ bên 

ngoài; mệnh cách cao thấp; Tiên thiên vận thế; đối đãi với người 

thân; sự nghiệp có thích hợp hay không? Khả năng kiếm tiền như 

thế nào? 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 29 Thích Minh Tĩnh 

(2)  Cung Mệnh là Phụ Mẫu của cung Huynh Đệ ,lập Thái Cực 

xem công danh và sự nghiệp của anh em; xem quan hệ cơ cấu của 

công ty, gia đình và anh em; xem bố vợ của anh em; xem chỗ biểu 

hiện bên ngoài của anh em ở hình tượng và tính tình; xem học tập 

và sự nghiệp em gái của anh em, xem gia cảnh gia đình phối ngẫu 

của anh em. 

(3)  Cung Mệnh là Phúc Đức của cung Phu Thê, lập Thái cực 

là ở tư duy sâu sắc của phối ngẫu, quan niệm, thị hiếu, tuổi thọ. 

(4)  Cung Mệnh là cung Điền Trạch của Tử Nữ ,lập Thái Cực 

là xem tình trạng gia đình của con cái, gia vận của con cái, tài khố 

và sản nghiệp của con cái. 

(5)  Cung Mệnh là Quan Lộc của cung Tài Bạch, lập Thái cực 

là  xem tài vận của người và tình hình tài chính. 

(6) Cung Mệnh là Nô Bộc của cung Tật Ách, lập Thái cực là 

xem ẩn tàng bệnh tật, còn tiền ẩn số kiếp trong cuộc đời một 

người. 

(7)  Cung Mệnh cũng là Thiên Di của cung Thiên Di ,lập Thái 

cực là xem cử chỉ và hành vi bên ngoài của người đó. 

(8)  Cung Mệnh cũng là Tật Ách của cung Nô Bộc lập Thái 

cực là xem tố chất của bạn bè kết giao, và tình hình bạn bè, cũng 

là thành tựu bạn bè, đồng sự. 

(9)  Cung Mệnh cũng là Tài Bạch của cung Quan Lộc lập Thái 

cực xem tình hình tài sản, tài vụ của sự nghiệp. 

(10)  Cung Mệnh cũng là Tử Nữ của cung Điền Trạch lập Thái 

cực  xem giao tiếp, hoạt động, chi tiêu của gia đình. 

(11)  Cung Mệnh cũng là Phu Thê của cung Phúc Đức lập Thái 

cực là xem tình hình chấp hành và thành hay bại của lý tưởng, 

tham vọng và thị hiếu. 
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(12)  Cung Mệnh cũng là Huynh Đệ của cung Phụ Mẫu lập  

Thái cực xem anh em của cha mẹ, cũng là tình hình chú, bác, cũng 

là xem tầng thứ và phân loại của cấu thành gia đình thường qua lại 

với nhau. 

Cung Huynh Đệ 

(1)  Cung Huynh Đệ là Huynh Đệ cung bản mệnh, là ở đó xem 

cá tính và hành vi của anh em.  

(2) Cung Huynh Đệ cũng là cung Phụ Mẫu của cung Phu Thê 

lập Thái cực xem bố mẹ của cô dâu, xem quan hệ cấu thành gia 

đình và phối ngẫu, xem cử chỉ và hành động ở bên ngoài của phối 

ngẫu, xem lý tưởng, khả năng và thị hiếu của anh em nhà phối 

ngẫu, xem tình hình hoạt động sự nghiệp bên ngoài phối ngẫu. 

(3) Cung Huynh Đệ cũng là cung Phúc Đức của cung Tử Nữ 

lập Thái cực xem tư tưởng, thị hiếu, phúc khí tài nguyên và tuổi 

thọ của con cái. 

(4) Cung Huynh Đệ cũng là cung Điền Trạch của cung Tài 

Bạch lập Thái cực là xem tài khố, tài lực xem tình hình tài khoản 

ở ngân hàng. 

(5) Cung Huynh Đệ cũng là cung Quan Lộc của cung Tật Ách 

lập Thái cực xem khí thế và vận thế tốt xấu, cần xem cung vị số 

kiếp sức khỏe người đó. 

(6) Cung Huynh Đệ cũng là cung Nô Bộc của cung Thiên Di 

lập Thái cực xem quan hệ đối đãi ở bên ngoài và nhân quản, cùng 

với tình hình cát hung họa phúc của khi xuất ngoài. 

(7)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Thiên Di của cung Nô Bộc 

lập Thái cực là xem hoạt động hành vi bên ngoài của bạn bè, cũng 

là quan sát sự hỗ trợ người này và bạn bè. 
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(8)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Tật Ách của cung Quan Lộc 

lập Thái cực là xem thể chất tốt xấu của công việc và sự nghiệp. 

(9)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Tài Bạch của cung Điền 

Trạch lập Thái cực xem tài lực, giá trị bất động sản của gia đình. 

(10)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Tử Nữ của cung Phúc Đức 

lập Thái cực là xem hoạt động tư duy, đối tượng quan hệ đới với 

nhau. 

(11)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Phu Thê của cung Phụ Mẫu 

lập Thái cực xem anh em bạn bè của cha mẹ tốt hay xấu cùng với 

xem tình hình cuộc sống của cha mẹ. 

(12)  Cung Huynh Đệ cũng là cung Huynh Đệ của cung Bản 

Mệnh lập Thái cực xem cá tính và hành vi của anh em và mẹ. 

Cung Phu Thê 

(1) Cung Phu Thê là phối ngẫu bản mệnh cung, xem cá tính và 

hành vi của phối ngẫu. 

(2) Cung Phu Thê cũng là cung Phụ Mẫu của cung Tử Nữ lập 

Thái cực xem công danh, học vấn và cử chỉ. 

(3) Cung Phu Thê cũng là cung Phúc Đức của cung Tài Bạch 

lập Thái cực xem phúc khí kiếm tiền, xem cách tiêu tiền. 

(4) Cung Phu thê cũng là cung Điền Trạch của cung Tật Ách 

lập Thái cực thuộc công xưởng của thân thể, là xem tình hình sức 

khỏe thể chất của thân thể và tính năng lực. 

(5) Cung Phu Thê cũng là cung Quan Lộc của cung Thiên Di 

lập Thái cực xem vận thế ở bên ngoài, là cung vị quan sát kiếp số 

ở bên ngoài. 

(6) Cung Phu Thê cũng là cung Nô Bộc của cung Nô Bộc lập 

Thái cực xem tình bạn bè của bản thân và tình hình kiếp nạn của 

bạn bè. 
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(7) Cung Phu Thê cũng là cung Thiên Di của cung Quan Lộc 

lập Thái cực xem công việc và sự nghiệp ngoài ra còn tiềm lực và 

năng lực, xem danh vị được mất, xem sự nghiệp có những nhân tố 

tốt xấu, tình hình hoạt động ở bên ngoài, xem quý nhân và tình 

hình giao tiếp, 

(8) Cung Phu Thê cũng là cung Tật Ách của cung Điền trạch 

lập Thái cực xem thể chất gia đình, xem gia đình có hạnh không 

hay không? Cũng là xem thân thể của phối ngẫu là cung Điền 

Trạch, gia đình thế nào? có hành phúc hay không? 

(9) Cung Phu Thê cũng là cung Tài Bạch của cung Phúc Đức 

lập Thái cực là xem có được hưởng thụ hay không? Đạt thành lý 

tưởng kiếm tiền được như thế nào? Có được thành công sự nghiệp 

rồi mới có gia đình. Gọi là “Thê Tài, Thê Tài Tài”, cũng là chỉ có 

phối ngẫu làm tăng lý tưởng kiếm tiền nuôi gia đình. 

(10)  Cung Phu Thê cũng là cung Tử Nữ của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem quan hệ của cha, đào hoa, tình hình đầu tư. 

(11)  Cung Phu Thê cũng là cung Phu Thê của cung Mệnh lập 

Thái cực xem phối ngẫu là người tốt hay xấu. 

(12)  Cung Phu Thê cũng là cung Huynh Đệ của cung Huynh 

Đệ lập Thái cực xem thành tựu của anh em, xem anh em và quan 

hệ với bạn bè tốt hay xấu. 

Cung Tử Nữ 

(1) Cung Tử Nữ là bản mệnh cung chủ về con cái, xem cá tính 

và hành vi con cái. 

(2) Cung Tử Nữ cũng là cung Phụ Mẫu của cung Tài Bạch lập 

Thái cực xem công danh của Tài Bạch, cũng tức là xem tình hình 

kiếm tiền. 
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(3) Cung Tử Nữ cũng là cung Phúc Đức của cung Tật Ách lập 

Thái cực xem phúc khí, thụ hưởng, tính nết thái độ của bản thân, 

cho nên nói cung Tử Nữ là Đào Hoa vị. 

(4) Cung Tử Nữ cũng là cung Điền Trạch của cung Thiên Di 

lập Thái cực xem hoàn cảnh xuất ngoại, chỗ ở, chỗ trọ, có nhà cao 

cửa rộng vợ đẹp con ngoan hay không? 

(5) Cung Tử Nữ cũng là cung Quan Lộc của cung Nô Bộc lập 

Thái cực xem tình hình tốt hay xấu của bạn bè, đồng sự, đồng 

nghiệp, sở dĩ cung Tử Nữ là Cổ Đông vị, hợp tác đồng tư với bạn 

bè có được thành công hay không cần xem hóa tượng của cung Tử 

Nữ. 

(6) Cung Tử Nữ cũng là cung Nô Bộc của cung Quan Lộc lập 

Thái cực xem công việc và sự nghiệp tốt hay xấu, có được hỗ trợ 

hay không, cũng tức là xem tình hình nhân viên. 

(7) Cung Tử Nữ cũng là cung Thiên Di của cung Điền Trạch 

lập Thái cực xem hoàn cảnh gia đình, ấn tượng của gia đình với 

người, tình hình hoạt động của gia đình ở bên ngoài. 

(8) Cung Tử Nữ cũng là cung Tật Ách của cung Phúc Đức lập 

Thái cực xem tư duy bản chất của một cá nhân và khuynh hướng 

tư tưởng. 

(9) Cung Tử Nữ cũng là cung Tài Bạch của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem khả năng kiếm tiền cách tiêu tiền của cha.  

(10)  Cung Tử Nữ cũng là cung Tử Nữ của cung Mệnh lập Thái 

cực xem cá tính, hành vi của con cái và các đối đãi ứng xử giữa 

cha và con. 

(11)  Cung Tử Nữ cũng là cung Phu Thê của cung Huynh Đệ 

lập Thái cực xem phối ngẫu của anh chị em có cá tính, hành vi và 

đối xử với mọi người. 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 34 Thích Minh Tĩnh 

(12)  Cung Tử Nữ cũng là cung Huynh Đệ của cung Phu Thê 

lập Thái cực xem anh em của phối ngẫu về cá tính, hành vi và đối 

xử với mọi người. 

Cung Tài Bạch 

(1)  Cung Tài Bạch là cung bản Mệnh của Tài Bạch, xem thực 

lực kiếm tiền của bản thân. 

(2) Cung Tài Bạch cũng là cung Phụ Mẫu của cung Tật Ách 

lập Thái cực xem bản chất của thân thể tốt hay xấu, tình hình sức 

khỏe. 

(3)  Cung Tài Bạch cũng là cung Phúc Đức của cung Thiên Di 

lập Thái cực xem phúc phần xuất ngoại, xem được mất tổn hại 

việc kiếm tiền. 

(4) Cung Tài Bạch cũng là cung Điền Trạch của cung Nô Bộc 

lập Thái cực xem công việc của bạn bè, tài chính của bạn bè, tình 

hình gia đình.  

(5) Cung Tài Bạch cũng là cung Quan Lộc của cung Quan Lộc 

lập Thái cực xem sự nghiệp vận thế và năng lực làm việc, tình 

hình doanh nghiệp lỗ lãi. 

(6) Cung Tài Bạch cũng là cung Nô Bộc của cung Điền Trạch 

lập Thái cực xem tổn ích của sự nghiệp, tình hình vận may gia 

đình. 

(7) Cung Tài Bạch cũng là cung Thiên Di của cung Phúc Đức 

lập Thái cực liên quan đến ý tưởng, phương hướng đi kiếm tiền. 

(8) Cung Tài Bạch cũng là cung Tật Ách của cung Phụ Mẫu 

lập Thái cực xem sức khỏe và tì khí của cha. 

(9) Cung Tài Bạch cũng là cung Tài Bạch của cung Mệnh lập 

Thái cực là xem tình hình tiền tài của một người. 



Khosachquy.com 
Chiến Nguyễn 35 Thích Minh Tĩnh 

(10)  Cung Tài Bạch cũng là cung Tử Nữ của cung Huynh Đệ 

lập Thái cực xem giao tiếp của mẹ hoặc anh em, cách giao tiếp, 

đầu tư. 

(11)  Cung Tài Bạch cũng là cung Phu Thê của cung Phu Thê 

lập Thái cực xem tình hình quan hệ đối đãi vợ chồng với nhau, vì 

đó do cung Mệnh hoặc cung Phu Thê tuyệt đối không được gặp 

sao kỵ hoặc xung với cung Tài Bạch, nhập hoặc xung ắt cần thay 

đổi cách đối đãi, chia nhà, biến đổi hôn nhân.  

(12)  Cung Tài Bạch cũng là cung Huynh Đệ của cung Tử Nữ 

lập Thái cực xem thành tựu hoặc quan hệ với bạn bè. 

Cung Tật Ách 

(1) Cung Tật Ách là Bản mệnh cung của cung Tật Ách, xem 

khí chất, bệnh tình, thân thể, sức khỏe của người,  

(2) Cung Tật Ách là cung Phụ Mẫu của cung Thiên Di lập Thái 

cực xem nhân duyên và quan hệ giao tiếp ở bên ngoài. 

(3) Cung Tật Ách là cung Phúc Đức của cung Nô Bộc lập Thái 

cực xem đồng sự, bạn bè, đồng nghiệp, quan niệm của khách 

hàng, suy nghĩ phép tắc và thị hiếu. 

(4) Cung Tật Ách là cung Điền Trạch của cung Quan Lộc lập 

Thái cực xem tình hình phát sinh trong nhà máy xí nghiệp. Xem 

tình hình quản lý nội bộ tại công xưởng hoặc công ty. 

(5) Cung Tật Ách là cung Quan lập của cung Điền Trạch lập 

Thái cực xem tình hình gia vận cát hung. 

(6) Cung Tật Ách là cung Nô Bộc của cung Phúc Đức lập Thái 

cực xem thành bại của lý tưởng, để tìm ra những phương pháp phù 

hợp hơn. 

(7) Cung Tật Ách là Thiên Di của cung Phụ Mẫu lập Thái cực 

xem tình hình nhân duyên, hoạt động ở bên ngoài của cha. 
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(8) Cung Tật Ách là cung Tật Ách của cung Mệnh lập Thái 

cực xem khí chất, tâm thái, biểu tình, chứng bệnh, sức khỏe. 

(9) Cung Tật Ách là cung Tài Bạch của cung Huynh Đệ lập 

Thái cực xem vấn đề kiếm tiền của anh em.  

(10)  Cung Tật Ách là cung Tử Nữ của cung Phu Thê lập Thái 

cực xem quan hệ giao tiếp của phối ngẫu, tính đào đào hoa của 

phối ngẫu ở bên ngoài. 

(11)  Cung Tật Ách là Phu Thê của cung Tử Nữ lập Thái cực 

xem hôn nhân, công danh, sự nghiệp của con cái. 

(12)  Cung Tật Ách là cung Huynh Đệ của cung Tài Bạch lập 

Thái Cực xem thành tựu ở lĩnh vực tiền tài. 

Cung Thiên Di 

(1) Cung Thiên Di là cung Bản Mệnh của cung Thiên Di, xem 

một người ở bên ngoài tiếp xúc giao lưu, nhân duyên, gặp gỡ, quý 

nhân và không gian hoạt động v.v… 

(2) Cung Thiên Di cũng là cung Phụ Mẫu của cung Nô Bộc lập 

Thái cực xem công danh, cử chỉ của cha mẹ và bạn bè. 

(3) Cung Thiên Di cũng là cung Phúc Đức của cung Quan Lộc 

lập Thái cực xem phúc phần, phúc lợi đầu tư của công việc sự 

nghiệp, cảm hứng, lý tưởng. 

(4) Cung Thiên Di cũng là cung Điền Trạch của cung Điền 

Trạch lập Thái cực xem kho khố, gia sản tài nguyên, khả năng 

sinh sản. 

(5) Cung Thiên Di cũng là cung Quan Lộc của cung Phúc Đức 

lập Thái cực xem nhân quả tiền kiếp, xem tạo hóa tốt xấu. 

(6) Cung Thiên Di cũng là cung Nộ Bộc của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xe thành tựu họa phúc của cha, tuổi thọ của mẹ.  
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(7) Cung Thiên Di cũng là cung Thiên Di của cung Bản Mệnh 

lập Thái cực xem mệnh ở bên ngoài mặt, ngoại duyên, gặp gỡ, có 

quý nhân bên ngoài hay không, hoạt động xuất ngoại.  

(8) Cung Thiên Di cũng là Tật Ách của cung Huynh Đệ lập 

Thái cực xem sức khỏe thân thể, bệnh tật, khí chất của Huynh Đệ,  

(9) Cung Thiên Di cũng là cung Tài Bạch của cung Phu Thê 

lập Thái cực xem nguồn gốc tiền tài của phối ngẫu và cách sử 

dụng. 

(10) Cung Thiên Di cũng là cung Tử Nữ của cung Tử Nữ lập 

Thái cực xem quan hệ bên ngoài của con cái, đào hoa, đầu tư. 

(11)  Cung Thiên Di cũng là cung Phu Thê của cung Tài Bạch 

lập Thái cực xem thực hư của tài chính và tài lực. 

(12)  Cung Thiên Di cũng là cung Huynh Đệ của cung Tật Ách 

lập Thái cực xem tình hình họa phúc tai kiếp của việc xuất ngoại. 

Cung Nô Bộc 

(1) Cung Nô Bộc là cung bản mệnh của cung Nô Bộc lập Thái 

cực xem tính cách ưu điểm và nhược điểm của bạn bè đồng sự. 

(2) Cung Nô Bộ là cung Phụ Mẫu của cung Quan Lộc lập Thái 

cực xem cách quản lý và nhân sự ở công ty, xí nghiệp, cùng với 

tình hình đầu tư lỗ lãi. 

(3) Cung Nô Bộ là cung Phúc Đức của cung Điền Trạch lập 

Thái cực xem gia sản tăng giảm, phúc phần gia đình. 

(4) Cung Nô Bộ là cung Điền Trạch của cung Phúc Đức lập 

Thái cực xem phúc khí căn bản của một người. 

(5) Cung Nô Bộ là cung Quan Lộc của cung Phụ Mẫu lập Thái 

cực xem tai ách của người đó và tuổi thọ của cha mẹ. 
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(6) Cung Nô Bộ là cung Nô Bộc của cung Mệnh lập Thái cực 

xem quan hệ của bản thân với người khác, xem độ thành tựu 

người đó. 

(7) Cung Nô Bộ là cung Thiên Di của cung Huynh Đệ lập Thái 

cực xem mối quan hệ nhân duyên, quan hệ xã hội, quý nhân, họa 

phúc của người đó. 

(8) Cung Nô Bộ là cung Tật Ách của cung Phu Thê lập Thái 

cực xem khí chất, thân thể, sức khỏe của phối ngẫu.  

(9) Cung Nô Bộ là Tài Bạch của cung Tử Nữ lập Thái cực xem 

khả năng kiếm tiền của con cái. 

(10)  Cung Nô Bộ là Tử Nữ của cung Tài Bạch lập Thái cực 

xem cách thu chi tiền tài lỗ lãi. 

(11)  Cung Nô Bộ là cung Phu Thê của cung Tật Ách lập Thái 

cực thòi, xem vấn đề di chuyển người đó như thế nào. 

(12)  Cung Nô Bộ là cung Huynh Đệ của cung Thiên Di lập 

Thái cực xem họa phúc tổn ích của người này khi xuất ngoại. 

Cung Quan Lộc 

(1)  Cung Quan Lộc là cung Bản Mệnh của cung Quan Lộc lập 

của Thái cực xem bối cảnh công danh, học vấn, xã hội, nhân sự và 

năng lực làm việc của người đó. 

(2) Cung Quan Lộc là cung Phụ Mẫu của cung Điền Trạch lập 

Thái cực xem giáo dục, hoàn cảnh gia đình tốt hay xấu. 

(3) Cung Quan Lộc là cung Phúc Đức của cung Phúc Đức lập 

Thái cực xem người đó phúc phần, tuổi thọ dày mỏng và ý nguyện 

công việc cá nhân. 

(4) Cung Quan Lộc là cung Điền Trạch của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem tình hình cầu học tốt hay xấu. 
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(5) Cung Quan Lộc là Quan Lộc của cung Cung Mệnh lập 

Thái cực xem hành vi, sự nghiệp và tiền đó của người đó ra sao. 

(6) Cung Quan Lộc là cung Nô Bộc của cung Huynh Đệ lập 

Thái cực xem ích lợi và tổn hại và tiềm ẩn vấn đề khi giao tiếp với 

bạn bè. 

(7) Cung Quan Lộc là cung Thiên Di của cung Phu Thê lập 

Thái cực xem nhân duyên với phối ngẫu, quan hệ với người khác. 

(8) Cung Quan Lộc là Tật Ách của cung Tử Nữ lập Thái cực 

xem xu hướng tính cách, tính tình, sức khỏe của con cái. 

(9) Cung Quan Lộc là cung Tài Bạch của cung Tài Bạch lập 

Thái cực xem cách sử dụng của cải tiền bạc. 

(10)  Cung Quan Lộc là cung Tử Nữ của cung Tật Ách lập Thái 

cực xem hình tượng, cử chỉ và hành vi của cá nhân. 

(11)  Cung Quan Lộc là cung Phu Thê của cung Thiên Di lập 

Thái cực xem công việc, năng lực cư xử của người đó ở bên 

ngoài. 

(12)  Cung Quan Lộc là cung Huynh Đệ của cung Nô Bộc lập 

Thái cực xem người bạn đồng hành, đồng sự, đồng nghiệp và bạn 

bè có tổn hại hay ích lợi thế nào. 

Cung Điền Trạch 

(1)  Cung Điền Trạch là cung Bản Mệnh của cung Điền Trạch 

lập Thái cực xem cuộc sống sinh hoạt, đối đãi của lục thân, gia 

vận. 

(2) Cung Điền Trạch là cung Phụ Mẫu của cung Phúc Đức lập 

Thái cực xem độ dày mỏng của phúc phần. 

(3) Cung Điền Trạch là cung Phúc Đức của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem thị hiếu, phúc phần và hứng thú của cha mẹ cùng 

với khả năng cầu học. 
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(4) Cung Điền Trạch là cung Điền Trạch của cung Mệnh lập 

Thái cực xem gia vận tốt hay xấu, gia vận và tài khố của lục thân. 

(5) Cung Điền Trạch là cung Quan Lộc của cung Huynh Đệ 

lập Thái cực xem tình hình sự nghiệp và vận thế của anh em. 

(6) Cung Điền Trạch là cung Nô Bộc của cung Phu Thê lập 

Thái cực xem bạn bè khác giới, vì là cung Nô Bộc của phối ngẫu 

cũng là vị trí phối ngẫu của Nô Bộc, tình hình quan hệ của phối 

ngẫu và ẩn tàng những họa phúc vô hình. 

(7) Cung Điền Trạch là Thiên Di của cung Tử Nữ lập Thái cực 

xem quan hệ giao tiếp và hoạt động của con cái ở bên ngoài. 

(8) Cung Điền Trạch là cung Tật Ách của cung Tài Bạch lập 

Thái cực xem tài lực của người đó, hạn chế của tài bạch. 

(9) Cung Điền Trạch là cung Tài Bạch của cung Tật Ách lập 

Thái cực xem tồn kho, tài lực và thu chi. 

(10)  Cung Điền Trạch là Tử Nữ của cung Thiên Di lập Thái 

cực thòi, xem hoạt động giao tiếp ở bên ngoài, cùng với xem có 

việc Đào Hoa không? 

(11)  Cung Điền Trạch là cung Phu Thê của cung Nô Bộc lập 

Thái cực xem phối ngẫu của bạn bè và bạn bè khác giới. 

(12)  Cung Điền Trạch là cung Huynh Đệ của cung Quan Lộc 

lập Thái cực xem đối tác cung việc, qua lại ngân hàng và ích lợi 

tổn hại đối với cồn việc của bản thân. 

Cung Phúc Đức 

(1)  Cung Phúc Đức là cung Bản Mệnh của cung Phúc Đức lập 

Thái cực xem tạo hóa của tiên thiên, thất tình lục dục, thị hiếu, 

nghiệp chướng, tuổi thọ và tâm lý của người này. 

(2) Cung Phúc Đức là cung Phụ mẫu của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem ông nội về cá tính, hành vi, mệnh cách. 
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(3) Cung Phúc Đức là cung Phúc Đức của cung Mệnh lập Thái 

cực xem phúc ấm, tạo hóa quan niệm, lý tưởng, tập quán thị hiếu 

mưu lược của người đó, xem tính tình có cởi mở không? 

(4) Cung Phúc Đức là cung Điền Trạch của cung Huynh Đệ 

lập Thái cực xem tài khố, gia vận, sinh sản của anh em. 

(5) Cung Phúc Đức là cung Quan Lộc của cung Phu Thê lập 

Thái cực khởi trạng vận thế của phối ngẫu, tình hình sự nghiệp, 

cách đối đãi vợ chồng. 

(6) Cung Phúc Đức là cung Nô Bộc của cung Tử Nữ lập Thái 

cực xem ích lợi và tổn hại của con cái giao tiếp với bạn bè ở bên 

ngoài.  

(7) Cung Phúc Đức là cung Thiên Di của cung Tài Bạch lập 

Thái cực xem người đó chi tiêu ở bên ngoài cùng với tập quán. 

(8) Cung Phúc Đức là cung Tật Ách của cung Tật Ách lập Thái 

cực xem nhân cách của người đó ở tầng sâu, ẩn tàng chứng bệnh.   

(9) Cung Phúc Đức là cung Tài Bạch của cung Thiên Di lập 

Thái cực xem cách tiêu tiền của người này ở bên ngoài. 

(10)  Cung Phúc Đức là cung Tử Tức của cung Nô Bộc lập Thái 

cực xem cách chơi bời của bạn bè, phương pháp giao tiếp. 

(11)  Cung Phúc Đức là cung Phu Thê của cung Quan Lộc lập 

Thái cực xem quan hệ nhân viên trong xí nghiệp hoặc bạn đồng sự 

trong công việc, bạn hợp tác làm ăn. 

(12)  Cung Phúc Đức là cung Huynh Đệ của cung Điền Trạch 

lập Thái cực hoàn cảnh cuộc sống, thọ yểu. Tốt hay xấu đó cần 

xem vị trí Địa Chi và tính sao của cung sao tọa. 
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Cung Phụ Mẫu 

(1) Cung Phụ Mẫu là cung Bản Mệnh của cung Phụ Mẫu lập 

Thái cực xem cá tính, mệnh cách và hành vi của cha mẹ, xem tâm 

lý tính tình, biểu hiện, tướng mạo. 

(2) Cung Phụ Mẫu là cung Phụ Mẫu của cung Mệnh lập Thái 

cực xem cá tính và cách đối đãi của cha mẹ, xem công danh, học 

nghiệp, xem sự chiếu cố của cha mẹ thời ấu thơ, cuộc sống bình 

lặng hoặc gập ghềnh, tài trí và di truyền. 

(3) Cung Phụ Mẫu là cung Phúc Đức của cung Huynh Đệ lập 

Thái cực xem tư tưởng quan niệm của anh em, phúc phần, thị 

hiếu, xem các đối đãi cha mẹ và anh em. 

(4) Cung Phụ Mẫu là cung Điền Trạch của cung Phu Thê lập 

Thái cực xem cá nhân và cơ cấu công lập hoặc tình hình đối đãi 

quan viên, xem tài sản của phối ngẫu. 

(5) Cung Phụ Mẫu là cung Quan Lộc của cung Tử Nữ lập Thái 

cực xem lợi ích tổn hạn trong quan hệ đối tác, xem vận thế, học 

nghiệp và nghệp chướng của con cái, xem đối đãi của bố mẹ và 

anh em cùng với hình tượng hành vi của con cái. 

(6) Cung Phụ Mẫu là cung Nô Bộc của cung Tài Bạch lập Thái 

cực xem giấy tờ khế ước công văn tổn hay ích. 

(7) Cung Phụ Mẫu là cung Thiên Di của cung Tật Ách lập Thái 

cực xem người đó có sự biến đổi tính tình và cử chỉ. 

(8) Cung Phụ Mẫu là cung Tật Ách của cung Thiên Di lập Thái 

cực xem quan niệm cảm xúc, hình tượng bên ngoài và sức khỏe. 

(9) Cung Phụ Mẫu là cung Tài Bạch của cung Nô Bộc lập Thái 

cực xem tài vật của bè bạn, cùng với xem sự nghiệp tổn ích cát 

hung của cá nhân. 
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(10)  Cung Phụ Mẫu là Tử Nữ của cung Quan Lộc lập Thái cực 

xem công ty của con, phần công ty của sự nghiệp và nâng đỡ sự 

nghiệp, quan sát gia đình. 

(11) Cung Phụ Mẫu là cung Phu Thê của cung Điền Trạch lập 

Thái cực xem gia thế và xuất thân của phối ngẫu. 

(12)  Cung Phụ Mẫu là cung Huynh Đệ của cung Phúc Đức lập 

Thái cực thành tựu của thực tế và thực tiễn trong lý tưởng. 

Quan hệ biến hóa các cung vị ở trên, chỉ cần linh hoạt vận 

dụng, có thể dựa vào góc độ đoán việc các cung “Tự làm thể 

dụng” và “Hỗ trợ làm thể dụng”, thì thấy được quá trình vận hành 

rất rõ ràng. 

Muốn hỏi việc gì, muối rõ quẻ Bĩ Thái, chỉ cần nắm vững 

góc độ vấn đề, lấy tọa cung can cung phi hóa, xem hóa tinh lạc 

cung thùy tượng, hiểu được vấn đề quan hệ cung vị đối đãi, dựa 

vào phép “tam dương hợp nhất” trùng điệp ở Thiên Địa Nhân các 

cấp để quan sát, đồng thời nắm vững được “địa” làm trung giới đó 

là nguyên tắc cơ bản để phân biệt giữa chúng, tức là có thể phán 

đoán ra chính xác nhanh chóng. 

Chỗ đó gọi là lập Thái Cực, tức là ý tứ lập tiêu, lập điểm. 

Dùng 12 cung vị mà nói, lấy cung Mệnh lập Thái cực, tức là cung 

mệnh là 1. Dùng cung Huynh Đệ lập Thái cực, tức là cung Huynh 

Đệ làm cung Mệnh làm 1, cung Mệnh tựu thành làm 12 cung vị. 

Lấy cung Phu Thê lập Thái cực, tức cung Phu Phê làm cung Mệnh 

là 1, mà cung Mệnh gốc lúc đó thành cung vị thứ 11, cũng là hỗ 

trợ hoán đổi cung Phúc Đức thành cung Phu Thê. Cung Bản Mệnh 

là cung Phúc Đức của cung Phu Thê, ý tức là cá nhân tôi tốt hay 

xấu ảnh hưởng đến phúc khí của phối ngẫu, hàm ý là vợ lấy chồng 

làm quý. Cho nên gọi là lập Thái cực, là cung vị làm cung Mệnh, 

quan hệ trong 11 cung vị đó tùy theo hỗ trợ có chuyển hóa, lại lấy 
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tự làm thể dụng hoặc tứ hóa hỗ trợ làm thể dụng để quan sát, có 

thể giải thích cách cục “không gian” nhân sự địa vật trong quá 

trình biến đổi sinh mệnh, lại phối hợp vận hành “không gian” mà 

cấu thành phú quý cùng thông và cát hung bĩ thái của “mệnh vận”. 

Nghĩa là ý “10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây”, nên mỗi 10 năm 

gọi là 1 “Đại hạn”. Dùng môn Tử Bình Bát Tự mà nói, cứ mỗi 10 

năm đại hoán đổi đại vận. 

 

 

Bảng biến đổi cung vị 

10 

Điền trạch 

9 

Quan lộc 

8 

Nô bộc 

7 

Thiên di 

11 

Phúc đức 

 6 

Tật ách 

12 

Phụ mẫu 

5 

Tài bạch 

1 

Mệnh 

2 

Huynh đệ 

3 

Phu thê 

4 

Tử tức 

 

Bản mệnh bàn: Bản mệnh bàn và nguyên bàn gốc tạo ra 

quan hệ cát hung hưu cữu của 11 cung bản thân người đó và người 

khác, cho nên cần lấy cung vị thứ nhất lập Thái cực.  
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9 

Điền trạch 

8 

Quan lộc 

7 

Nô bộc 

6 

Thiên di 

10 

Phúc đức 

 5 

Tật ách 

11 

Phụ mẫu 

4 

Tài bạch 

12 

Mệnh 

1 

Huynh đệ 

2 

Phu thê 

3 

Tử tức 

 

Khi xem phối ngẫu (cung Phu Thê): Lấy cung Phu Thê 

làm cung Mệnh, làm 1 lập Thái cực, thì cung Tử Nữ thành cung 

Huynh Đệ của cung Phu Thê làm 2, cung Tài Bạch thành cung 

Phu Thê của cung Phu Thê, cung vị thứ 3 là cung Phu Thê 
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8 

Điền trạch 

7 

Quan lộc 

6 

Nô bộc 

5 

Thiên di 

9 

Phúc đức 

 4 

Tật ách 

10 

Phụ mẫu 

3 

Tài bạch 

11 

Mệnh 

1    2 

Huynh đệ 

1 

Phu thê 

2 

Tử tức 

Ví dụ 1: 

Sau khi đã sắp xếp ra bản mệnh của người, như lấy cung 

Huynh Đệ làm tiêu chuẩn, khi 1 làm lập Thái cực, thì cung Phu 

Thê của bản mệnh bàn đó (là cung vị thứ 3 của người đó) tức là 

hoán đổi cung Huynh Đệ (là cung vị thứ 2) của cung Huynh Đệ. 

Tức là khi xem giữa cung Huynh Đệ và cung Huynh Đệ, chỉ cần 

quan sát cá nhân mệnh bàn trên các sao của các cung Phu Thê 

cùng với can cung tứ hóa tượng đó đều được hiểu rõ. Cùng với lý 

đó, nếu như cung Huynh Đệ  giống nhau làm tiêu chuẩn, khi là 1 

(lập Thái cực), thì cung Tử Nữ của bản mệnh bàn (là cung vị thứ 

4) hoán đổi với cung Phu Thê (cung vị thứ 3 trong cung Huynh 

Đệ) của cung Huynh Đệ. Cũng là nói cần xem tình trạng phối 

ngẫu của cung Huynh Đệ, chỉ cần quan sát trên cá nhân mệnh bàn 

sao của Tử Nữ và can cung tứ hóa tượng đó đều được rõ ràng. 

Nhưng khi cung Huynh Đệ có nhiều người, bản mệnh bàn cung 
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Huynh Đệ xem trưởng huynh hoặc đại đệ; vối người là huynh 

trưởng thì nghịch số cung Phu Thê là 2, cung Tử Nữ xem thứ 3, 

cung Tài Bạch xem thứ 4. Như cần xem chị em gái thì lấy cung 

Phụ Mẫu là xem chị gái hoặc em gái, thuận số cung Phúc Đức 

xem em gái, cung Điền Trạch xem em gái thứ 2, cung Quan Lộc 

xem em gái thứ 3. 

Ví dụ 2: 

Sau khi sắp xếp ra bản mệnh của người, khi muốn biết tình 

hình anh em lấy cung Huynh Đệ làm cung Mệnh là 1, lập tiêu 

chuẩn (Thái cực), thì cung Mệnh của bản thân chuyển hóa làm 

cung Huynh Đệ (1 2) của Huynh Đệ. Sao của Mệnh người đó và 

can cung tứ hóa tượng, quan sát công danh và sự nghiệp của anh 

em cùng với cấu thành anh em trong gia đình. Khi em quan hệ gia 

đình đằng ngoại (bản mệnh cung là cung Điền Trạch của cung Phu 

Thê trong cung Huynh Đệ); xem biểu hiện bên ngoài của anh em; 

xem sự nghiệp và học vấn của con cái (cung Quan Lộc của cung 

Tử Nữ trong cung Huynh Đệ). Còn lại dựa như vậy để suy luận ra 

các trường hợp khác. 
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Chương 3: Phương pháp xem tam cấp bàn trùng điệp 

Bản mệnh bàn là cung cấp quan sát mệnh cách của cá nhân, 

giả sử như cần quan sát cát hung tốt xấu vận hành, cần quan sát 

Đại Hạn Bàn, Lưu Niên Bàn, Lưu Nguyệt Bàn, Lưu Nhật Bàn, 

Lưu Thời Bàn, mà dựa vào tam dương hợp nhất diễn dịch nguyên 

lý phán đoán. 

Cần quan sát Đại Hạn cát hung, ắt cần lấy Bản mệnh bàn làm 

Thiên, lấy Đại Hạn làm Địa, lấy Lưu Niên Bàn làm Nhân, dùng 

cung vị bản mệnh bàn can tứ hóa, xem hóa tinh phi lạc đại hạn 

cung vị nào làm quan sát phán đoán. 

Quan sát Lưu Niên cát hung, lấy Đại Hạn Bàn làm Thiên, 

Lưu Niên Bàn làm Địa, Lưu Nguyệt Bàn làm Nhân, dùng Đại Hạn 

Bàn cung vị can cung tứ hóa, xem hóa tinh phi lạc Lưu Niên cung 

vị nào, mà bao quát Lưu Niên cung vị lại là cung vị đại hạn nào để 

quan sát phán đoán. 

Quan sát Lưu Nguyệt cát hung, lấy Lưu Niên Bàn là Thiên, 

Lưu Nguyệt Bàn là Địa, lấy Lưu Nhật Bàn làm Nhân, dùng Lưu 

Niên Bàn cung vị can cung tứ hóa, xem hóa tinh đi đến Lưu 

Nguyệt cung vị, mà bao quát Lưu Nguyệt cung vị lại là cung vị 

nào của Lưu Niên để quan sát phán đoán. 

Đại Hạn Bàn dựa vào mệnh nam nữ âm dương khác biệt làm 

thuận hành và nghịch vận hành, biến hóa của vận hành thuận và 

vận hành nghịch thì do cung Bản Mệnh của bản mệnh bàn thuận 

theo kim đồng hồ khởi số. 

Bản mệnh cung mệnh bất luận là vận hành thuận hoặc vận 

hành nghịch, đều gọi là đại hạn thứ nhất, như bản mệnh cung 
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Huynh Đệ là nghịch vận hành trong đại hạn thứ 2 gọi là cung 

Mệnh, thì bản mệnh cung Phu Thê thành đại hạn cung Phu Thê 

thứ 2, mà bản mệnh cung Tử Nữ thành cung Phu Thê của đại hạn 

thứ 2. Nếu thuận hành mà nói, bản mệnh cung Phụ Mẫu là thuận 

hành vận đại hạn hạn cung vận thứ 2, mà bản mệnh cung mệnh tại 

thành đại hạn thứ hai cung Huynh Đệ, bản mệnh cung Huynh Đệ 

thành đại hạn thứ 2 cung Phu Thê v.v… 

Lưu niên bàn bất luận là nam hay là nữ, đều lấy lạc cung của 

thái tuế tuế địa chi làm Lưu niên mệnh cung, dựa vào cung vị 

nghịch số là Lưu niên cung Huynh Đệ, Lưu niên cung Phu Thê 

v.v… 

Lưu nguyệt bàn bất luận là nam hay là nữ, đều lấy Lưu niên 

Đẩu Quân cung vị làm Lưu nguyệt chính nguyệt mệnh cung, 

thuận số cung vị làm tháng 2 cung mệnh, lại dựa vào Lưu nguyệt 

mệnh cung nghịch số cung vị làm Lưu nguyệt cung Huynh Đệ, 

Lưu nguyệt cung Phu Thê v.v… 

1. Bản mệnh, Đại hạn, Lưu niên (Thiên Địa Nhân) 

Lấy bản mệnh tứ hóa: Quan sát tốt xấu các đại hạn, mà ứng ở 

Lưu niên. 

Lấy đại hạn tứ hóa: Bản mệnh lấy tượng xem không gian, Lưu 

niên xem ứng số. 

Lấy Lưu niên tứ hóa: Dựa vào bản mệnh quy về ở Lưu niên 

bàn, gọi là Thiên nhân hợp nhất, lại xem thuộc cung vị nào của 

Đại hạn bàn, đó gọi là lấy Đại hạn là “trung giới”, cũng tức là 

phép Tam dương hợp nhất.  
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Bản mệnh bàn: 

Bản Tử 

Đại Mệnh 

Lưu 

Huynh 

    33- 42 

Bản Thê 

Đại Thê 

Lưu Mệnh 

 

36 

Bản Huynh 

Đại Phúc 

Lưu Phụ 

Bản Mệnh 

Đại Điền 

Lưu Phúc 

 

Bản Tài 

Đại 

Huynh 

Lưu Thê 

Bản mệnh quản các 

Đại hạn 

Bản mệnh thuộc Thiên 

Đại hạn thuộc địa làm 

Trung giới  

Lưu niên thuộc Nhân 

 

Bản Phụ 

Đại Quan 

Lưu Điền 

Bản Tật 

Đại Thê 

Lưu Tử 

Bản Phúc 

Đại Nô 

Lưu Quan 

Đại Thiên 

Đại Tử 

Lưu Tài 

Bản Nô 

Đại Tài 

Lưu Tật 

Bản Quan 

Đại Tật 

Lưu Thiên 

Bản Điền 

Đại Thiên 

Lưu Nô 

 

Ví dụ 1: Từ Đại hạn 33 đến 42 tuổi ở vị trí cung Tử Nữ, biết 

được trọng tâm ở đây là đại hạn 10 năm và những sự vật thường 

phát sinh ứng với việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái; vấn đề 

hoạt động giao tiếp bên ngoài; vấn đề đầu tư; vấn đề đào hoa. 

Thậm chí một Lưu niên phát sinh những việc gì, thì ứng với can 

cung tứ hóa của đại hạn, xem tình hình phân lạc cung và phân bố 

khí, quan sát tính sao tinh diệu của hóa khí, đồng thời xem Lộc và 

Kỵ rơi ở cung vị nào của Lưu niên, hơn nữa dùng để phân tích 

luận đoán. 
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Ví dụ 2: Lưu niên cung mệnh của Lưu niên 36 tuổi, thuộc 

Đại hạn từ năm 33-42 tuổi, cung Phụ Mẫu thuộc đại hạn đó, lại 

làm cung Phu thê của bản mệnh, nhưng làm bản mệnh Phu thê, đại 

hạn Phụ Mẫu, Lưu niên cung mệnh trùng điệp. Nếu chỉ quan sát 

tượng mà nói, có thể quan sát biết được bản thân và phối ngẫu 

hoặc là hành vi của mình với bạn bè. Nếu như dùng Thiên nhân 

hợp nhất mà nói: thì bản mệnh cung Phu Thê là Thiên, Lưu Niên 

cung Mệnh là Nhân, tức là tôi và phối ngẫu hoặc có bạn bè khác 

giới hợp nhau. Lấy Đại hạn làm Trung giới mà nói: thì Đại hạn 

cung Phụ Mẫu là cung Thiên Di của cung Tật Ách, tức là chủ thân 

thể cử chỉ ở bên ngoài, còn biết được có phát sinh đào hoa. Nếu 

như mà không có đào hoa, thì cung Tử Nữ ở Lưu Liên năm 36 

tuổi (là đào hoa vị) cần quan sát hóa tượng. Nếu như mà vận hành 

quá độ bản mệnh của cung Tử Nữ, thì Lưu Liên năm tiến nhập 

Đại Hạn cung Phụ Mẫu là bản mệnh cung Phu Thê, thì Lưu Niên 

cung Tử Nữ và đại hạn cung Phu Thê là trùng điệp mà bản mệnh 

cung Tật Ách (tức bản mệnh Tật, Phu Thê, Lưu Tý). Như Lưu 

Niên cung Tử Nữ hóa lộc quyền phi nhập cung Quan Lộc của Lưu 

Niên (Chiếu Lưu Niên cung Phu Thê) hóa khoa nhập cung Nô 

Bộc của Lưu Niên (bản Điền Trạch, Đại hạn Thiên Di, Lưu Niên 

cung Nô Bộc), hóa kỵ nhập Lưu Niên cung Mệnh (bản mệnh Phu 

Thê, Đại Hạn cung Phụ Mẫu, Lưu Niên cung Mệnh; khi Lưu Niên 

cung Điền Trạch của cung Tử Nữ), thì biết được năm đó ắt có đào 

hoa (nhưng đồ hình ở trên). 

Ví dụ 3: Như hình vẽ ở mệnh bàn trên, Đại Hạn cung Mệnh 

khi đến bản mệnh cung Tử Nữ, Đại Hạn cung Mệnh hóa lộc phi 

nhập bản mệnh cung Phu Thê mà làm Lưu Niên cung mệnh 36 

tuổi (Bản Thê, Đại Hạn Phụ Mẫu, Lưu Niên Mệnh); mà hóa kỵ 

phi nhập cung Bản Mệnh làm Đại Hạn cung Điền Trạch, thành 


