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Tựa

  Tình, có thể là động lực con người  tiến hóa, cũng có thể là căn 
nguyên tai nạn phát sinh rắc rối, và bạn nhận thấy  tiếng nói của những 
người bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười, sống một ngày vui 
vẻ hoặc có thể đợi được người mong. Có bao người vì tình mà “hồn 
xiêu phách lạc”, đại trượng phu cũng không tức giận với hồng nhan, 
có ai không yêu giang sơn thích mỹ nhân không? Từ cổ chí kim, tình 
ca không thôi, cho tới các bộ phim điện ảnh khiến bao nước mắt tuôn 
rơi. Ở đây, không có đối với lỗi lầm, cũng không có đạo đức, vấn đề 
pháp luật, có chăng là hận bất tương phùng thì bất đắc dĩ  chưa gả, thì 
cũng như là mệnh không có duyên nữa rồi. 

   Người viết trong quá khứ, chứng kiến vấn đề tình cảm khá 
nhiều, dù sao thì ít người đại phú đại quý mà tình cảm tựa như ăn mặc 
ngủ nghỉ một cách như hình với bóng, không người nào có thể là được 
miễn trừ, đó cũng là lý do mà cổ nhân nói “ẩm thực nam nữ ...” thế 
nhưng hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão kết duyên tới kiếp sau 
được bao người ? 

Bởi vậy mới có nhiều câu truyện mọi người ca tụng, phần lớn 
đều là phải trải qua một phen khó khăn nhất thời đấu tranh vượt qua, 
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hoặc tùy theo tự nhiên mà lo liệu, tương kính như băng, hoặc nước sôi 
lửa bỏng, hoặc miệng lưỡi sắc bén, hoặc nắm tay cùng hướng về một 
phía, cuối cùng “trở lại từ đầu ta cũng không cần ngươi”. 

Vấn đề tình cảm nghiêm trọng như thế mà bức thiết, người viết 
đương nhiên nói chuyện tới trước. Vấn đề tình cảm không ngoài: 
người yêu ta không thương, ta yêu người không để ý tới, không có 
khả năng yêu mà yêu hoặc không có  kết cục. Lấy hiện tượng mà nói, 
có người quá tuổi mà chưa kết hôn, có người ngoại tình, có người làm 
người thứ ba mà có khi yêu quên cả lối về, cũng có người chưa kết hôn 
mà sinh con, có người thì ly dị, có người ly dị rồi tái hôn, có người chỉ 
một vợ một chồng, có người cô đơn cả đời, có người tự tử, có người 
đồng tính luyến ái. 

Nói về tình cảm, cung vị trọng điểm đương nhiên là cung Phu 
Thê, cổ nhân trước kết hôn sau bồi dưỡng cảm tình, bởi vậy tình cảm 
hôn nhân đều ở Phu Thê cung, còn ngày nay thì tự do yêu đương, 
trước ở chung sau mới kết hôn cũng có, về sau có nhiều người không 
ở được mà ly hôn cũng bởi tình cảm hôn nhân không thông hiểu 
nhau. 

Nhân tố ảnh hưởng tới hôn nhân rất nhiều, có người thì xem 
trọng bản thân hôn nhân, hành vận có thể gặp hoặc không gặp được 
đối tượng mình mong muốn, cũng có thể bị bỏ rơi hoặc bị phụ rẫy  
ruồng bỏ ... Đương nhiên có rất nhiều nhân tố khách quan, như cha mẹ 
can thiệp, chính bản thân mình thiếu tự tin, sinh lý gây cảm giác tự  ti 
làm  cản trở, hoặc do phong tục dân tình ... Bởi vậy, luận mệnh nhất 
định phải xem xét toàn diện, ngoại trừ nhân tố bản thân (bản mệnh 
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bàn) ra, phàm là liên quan đến người khác, sẽ vận dụng phương pháp 
du nhập dữ kiện vào để xem xét . 

Năm kết hôn thích hợp với mỗi người lại có sự khác biệt, thông 
thường là ở độ tuổi từ 22 tới 33 tuổi; tuy nhiên xã hội ngày nay có xu 
thế kết hôn muộn, chỉ có điều qua 35 tuổi là đáng báo động, chỉ sợ tới 
40 tuổi sẽ được mọi người đặt tên cho là “quý tộc độc thân”.

Thông thường mà nói, vượt quá  độ tuổi kết hôn phần lớn do chính 
bản thân mình, dường như không cần đưa thêm dữ kiện, đó là lí do mà 
để cho chúng ta từ “quá tuổi thích hợp kết hôn”  bắt đầu nói đến. 
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ĐÔI DÒNG TRƯỚC KHI NGHIÊN CỨU 
TÌM HIỂU CÁC LÁ SỐ   

Tử vi Đẩu số đạo độc có ba thiên cơ bản là giải thích tinh diệu, 
giải thích mệnh bàn (chỉnh sửa phần nhập môn, phân tích bàn), người 
viết cũng đã cố gắng tổ chức lại các quan niệm, nỗ lực thành lập hệ 
thống luận mệnh cho Đẩu Số. Từ Âm Dương ngũ hành, phương pháp 
bài bố mệnh bàn, đến cung vị, giải thích tinh diệu, cũng kịp thời thay 
đổi cho phù hợp, mà mang tới làn gió mới diện mạo mới, nếu không 
sẽ chán các phân tích luận bàn có tính tương đối về sự khác nhau các 
tổ hợp tinh diệu, cùng hành vận dẫn động các nhân tố tới thành bại 
được mất. 

Bởi vì lúc trước nhiều sách giải thích đầy đủ, lập luận mới mẻ, 
rất dễ nhập môn, rất nhiều tập nghiên cứu Đẩu Số nhiều năm không có 
cách nào phá bỏ điểm nghi vấn, bởi vậy người thông tỏ nhộn nhịp thư 
đến thăm hỏi, mong muốn tìm hiểu làm  những cái mới. 

Cơ sở lý luận thực sự, quan niệm mệnh lý thì nhiều mà thiếu đi 
diễn giải các trường hợp thực tế luyện tập, khó có thể hội nhập sâu 
được, không có có phương pháp dung hội để thông tỏ. Tựa như thầy 
thuốc tập sự, cho dù là có 6 năm học y, lần đầu tiên đối mặt với bệnh 
tật thì chân tay lóng ngóng, hoang mang lo sợ. Người viết cũng luôn 
nhấn mạnh, muốn có tâm đắc, nhất định phải nhìn nhiều mệnh bàn, 
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vấn đề nằm ở chỗ là không có ai hướng dẫn, không có ai giải đáp giúp 
các khúc mắc khó giải.

Trong các sách trên phố có các ví dụ về các trường hợp thực tế, 
nhưng đều có sự giản lược, lập luận không đúng với nhân tố mệnh lý, 
hay ở chỗ then chốt muốn nói lại thôi. Người viết có theo dõi việc này, 
trong tay chỉnh lý các ví dụ trường hợp thực tế, đã viết lại trong Đẩu 
số cá án nghiên cứu hệ liệt tùng thư (bộ sách nghiên cứu các trường 
hợp thực tế) phân loại  thể loại tới giải thích, xin mọi người đợi. Nếu 
nói bí quyết kinh nghiệm, đều có trong các câu chữ, chỉ cần mọi người 
dụng tâm chăm chỉ để ý xem xét thì nhất định có thể chắt lọc được 
nhiều hữu ích cho mình. 

Rất nhiều người u mê Tử Vi Đẩu Số, các môn phái đều giữ cho 
mình các chiêu thức độc môn, ở thế giới mệnh lý nhất thời là tốt, 
loại hiện tượng này vốn không phải là chuyện xấu, trái lại cho thấy 
Đẩu Số có giá trị tồn tại với tính nhu cầu của nó. Chỉ có điều là các 
nhà Đẩu số trong phần giải thích tinh diệu thường đảo quanh, bởi 
vậy trên giá sách bày thì có tám chín phần mười loại này đều là thư 
tịch, có nhiều đại đồng tiểu dị. Thường thấy nhất lấy sao đơn (không 
phân biệt được chính tinh, cát tinh, sát tinh, tứ hóa, sao phụ trợ) lại 
thuyết minh (đã định trước) hiện tượng nào đó, rất nhiều người học 
đều tin là thật. 

Cũng có người cho rằng có cao nhân nào đó chỉ điểm, chỉ cần 
thi thoảng nghiệm lý thấy đúng đều khâm phục, coi là chắc chắn, như 
Phu Thê cung có Quả Tú tinh liền cho rằng hôn nhân có vấn đề, thấy 
sao Hồng Loan nói kết hôn có thể đợi, kết quả không phải làm lòng 
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người hoảng sợ, chính là không xét đến các hành vận về sau của mệnh 
tạo. Tuy là vô tâm mà mất mát, nói theo ngôn ngữ nhà Phật là khẩu 
nghiệp, lương tâm liệu an không?  Có một chút tương đối sẽ nói tới 
ở tổ hợp sao tam phương tứ chính, cách cục, tứ hóa, cát tinh, sát tinh 
trong suy luận, có thể nói chi tiết đại vận tới lưu niên cát hung tốt xấu, 
hay những người trong cùng thế hệ gọi đó là “cao thủ”, chủ yếu luận 
mệnh nghiệp dư, cũng sẽ không vượt qua. 

Còn như việc người hay ta hướng đến quan hệ hỗ động, có những 
khác biệt khi đưa vào các dữ kiện, chẳng hạn như Tử Vân đại sư, Liễu 
Vô Cư Sĩ  mới có thể đề cập, chúng ta chỉ có thể quan sát những điều 
ẩn giấu, nhiều mặt cần phải học hỏi nhiều hơn. 

Người viết trong các tác phẩm “Tử Vi Đẩu Số đạo độc”, chỉ bất 
quá muốn nói rõ ràng một chút về các điểm nghi vấn của Đẩu Số, hi 
vọng người nhập môn có thể có hệ thống hoàn chỉnh để học tập, sách 
sau xuất bản mong độc giả hậu ái, có thể nhiều lần tái bản hoặc thư đến 
thiết tha hay điện báo tới thăm hỏi. Trong quá trình viết sách bút giả tất 
có áp lực từ các văn chương thiên cổ, các lời bàn luận giải thích có thể 
có điểm sai sót chưa chu toàn, độc giả có thể thận trọng đối chiếu so 
sánh để nắm bắt toàn bộ cho mình. 

Còn nhớ không lâu sau khi thiên giải thích mệnh bàn ra sách, có 
một trưởng giả nào đó có điện tới nói chuyện lâu, đàm luận với mệnh 
lý là phải có “đức” người mới có thể  “sửa”, không hy vọng người viết 
“ không giữ lại chút nào” làm lộ ra hết “thiên cơ”, tận tình khuyên bảo 
người viết có thể đem lĩnh hội. Kỳ thực tất cả tri thức học vấn cũng có 
thể có khả năng hại người, hơn nữa người càng có học vấn càng có thể 
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hại lớn hơn, chẳng trách cổ nhân ngôn từ chủ yếu rất cẩn thận, hoặc 
không để lại vài câu chỉ lời nói hết thảy đưa vào mộ phần, kết quả ngũ 
thuật trở thành công cụ mưu sinh của thầy bà, đáng tiếc!

Người viết vốn hiểu rất có hạn, cho dù có nói ra, cũng chưa nói 
tới “thiên cơ”, chỉ đem phương pháp ra cùng mọi người thảo luận, mong 
muốn có người cùng sở thích có thể nhớ “nhân tâm” “lòng từ bi” không 
nên vì khoe khoang kĩ thuật mà xem thường khuôn phép tiền nhân, 
lầm một đời người, đến nỗi gạt tiền lừa sắc, cũng không ngộ giống như 
người . 

Nghiên cứu mệnh lý có tác dụng gì? Mục đích ở chỗ nào? Lý 
giải chính bản thân mình, có thể biết tiến biết lui, tìm được đạo lấy an 
phận mà sống. Cho nên khi người theo mệnh bàn chỗ nào đạt được, nên 
đối mặt như thế nào mới là trọng điểm, mà không phải là chủ yếu “sửa 
mệnh” hay “sửa vận”. 

Đồng lý, khi thái độ làm người có nhiều nghi hoặc thì cũng lo lắng 
đối phương tiếp thu với phản ứng, nếu như nói chân thật, đối phương 
khả năng càng xấu; người viết tình nguyện “tính không chính xác”, 
cũng bởi vậy người viết bất luận đại sự sống chết, vì như vậy không có 
lợi, cũng không cần đàm luận thời gian nào sẽ ly hôn ... bởi vì những 
cái này đều có tác dụng ám chỉ mãnh liệt, nhiều lắm là kiến nghị tăng 
cường sức khỏe thân thể, hoặc đôi bên chú ý giao tiếp và khống chế tình 
hình ... Không nên vì chứng tỏ công lực của bản thân mà làm thương 
tổn vô số người . 

Người viết từng nói qua, học giỏi Đẩu số  phải nhìn nhiều mệnh 
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bàn, từ các ví dụ thực tế trong đó có thể lĩnh hội tích lũy kinh nghiệm. 
Tử Vân đại sư đã phát nguyện y theo thập nhị cung vị ra hàng loạt 
sách, độc giả hứng thú có thể  đọc tham khảo. 

Thế nhưng trước tiên nhất định phải nắm định nghĩa thập nhị 
cung, tiên thiên, đại vận, lưu niên cùng với nắm rõ hình tính phú tinh 
diệu cơ bản. Những điểm này đều có nói rõ trong loạt sách “Tử Vi Đẩu 
Số đạo độc”,  ngoài ra Liễu Vô Cư Sỹ trong các tác phẩm cũng có đưa 
vào các ví dụ thực tế độc giả có thể tham khảo nghiên cứu. 

Người viết cảm ơn ân sư đã chỉ điểm nhiều lời nhẹ nghĩa sâu, sợ 
rằng độc giả không thể lĩnh hội nhất thời, có độc giả khác phản ứng bàn 
lại, hy vọng có thể lấy thiên giải thích mệnh bàn làm mẫu, tiếp tục viết 
các chính tinh. 

Bởi vậy người viết trong quá trình thường ngày luận mệnh với 
nghiên cứu mệnh lý tích lũy các dạng mệnh bàn, phân loại theo các hạng 
mục sự việc mà biên lại thành sách, gọi chung là “Đẩu Số cá án nghiên 
cứu” trong đó phân loại theo các nguyên tắc soạn viết dưới đây :

1 – Mệnh bàn có tính chất giống nhau ( như quá 40 tuổi mà chưa 
kết hôn, chưa cưới sinh tử ... ) tập kết thành sách, hi vọng trong mệnh 
bàn bất đồng có thể khám phá ra nhân tố mệnh lý, bởi vậy không giới 
hạn một cung một sách. 

2 – Mệnh bàn tương đồng như có nam mệnh, nữ mệnh, cùng đem 
tham khảo sự khác biệt của hành vận.

3 – Mệnh bàn có nét tương đồng tương tự mà không có cùng kết 
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quả, cũng cùng nhau tham khảo tìm hiểu xem các nhân tố dẫn tới khác 
biệt. 

4 – Mỗi khi mở mệnh bàn ra phân tích trước tiên cách cục của bản 
mệnh bàn, lại sẽ y theo cung vị trọng điểm, xem xét hành vận được và 
mất, cũng theo quan hệ tương hỗ tiên thiên, đại vận. 

5 – Liên quan tới quan hệ tương hỗ, có những trường hợp khác 
biệt với phương pháp du nhập dữ kiện thì gắng sức đem ghi lại phương 
pháp sử dụng. 

6 -  Sở thuộc mệnh bàn nói lên dòng họ đều là hư ảo, tư liệu kể 
lại bối cảnh dựa trên thực tế là sự riêng tư không liên quan, bởi vậy 
không hy vọng làm phức tạp đương sự, độc giả chỉ cần biết rằng sự 
thực và quan hệ của mệnh lý là được, không nên phỏng đoán là người 
phương nào. 

Những dạng kiểu này của Đẩu số, cần nhiều người có chung sở 
thích, cùng vun vén, hoan nghênh cung cấp mệnh bàn đặc biệt cùng 
nhau thảo luận nghiên cứu. Cơ thể một con người là phức tạp, ngoại trừ 
cơ năng sinh lý, còn có dụng tâm khó rõ ràng, vừa có tính chất chế ước 
hành vi có lý, cũng thường có xung động bản năng (cảm tính, thú tính 
...) phản ứng. Bởi vậy quan sát một người cũng không phải chỉ từ một 
góc độ mà có thể nói lên tất cả. 

Ví dụ chúng ta có thể thân cao, thể trọng, tóc tai, hình dạng khuôn 
mặt, màu sắc, thanh âm, động tác, ra dấu tay, trang phục, chữ viết, vân 
tay, phong cách ... để diễn tả hoặc lý giải một người, người ghi lại càng 
tỉ mỉ càng có thể phân tích, nếu như chỉ nói đặc trưng nào đó hoặc một 
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phần một bộ phận, thường rất dễ rơi vào tình huống chỉ hươu bảo đó là 
ngựa . 

Đồng lý thập nhị cung của mệnh bàn đều là một bộ phận của 
chính bản thân, nhất định phải quan sát tổng thể mới có thể hoàn 
chỉnh, phân chia thập nhị cung vị quan sát cho thuận lợi, tìm cung vị 
trọng điểm, xem xét thập nhị cung vị để thấy sự ảnh hưởng tương hỗ 
lẫn nhau, tam phương tứ chính có ảnh hưởng trực tiếp rõ ràng, tả hữu 
lân cung có ảnh hưởng gián tiếp. Bởi vậy chỉ cần hình thành cách cục, 
thì phải cẩn thận, không thể không là cung vị trọng điểm mà xem nhẹ, 
dù sao nguyên do gặp phải tụ tập ở đại vận, lưu niên. 

Khi quan sát một vấn đề sự việc thì chúng ta không thể chỉ nhìn 
đơn lẻ một cung vị, ví như thiết lập sản xuất, trước phải tham khảo 
mục đích sản xuất, có hay không có tiền? Lấy loại phương thức nào để 
sản xuất? Ngoài ra thì môi trường hoàn cảnh xung quanh ra sao?  Là 
chồng hay vợ quyết định, thân hữu tham gia vào... chủ yếu xem cung 
Điền Trạch, cung Tài Bạch, cung Phúc Đức, cung Quan Lộc, cung Phu 
Thê, cung Mệnh cũng không phải cần chú ý sao? 

Người ban đầu luyện tập nghiên cứu từng cung vị một, đợi đến 
khi thuần thục, thì phải hiểu nắm bắt toàn bộ, rồi mới trực tiếp vào 
tiếp xúc một góc độ, tin tưởng chỉ có phải nhìn nhiều, tự sẽ hiểu rõ 
trong lòng. Người viết luận mệnh khán bàn rất chú ý cung Mệnh, cung 
Thân, cung Phúc Đức cùng cung Tật Ách, lại nhìn Lộc Kị đại vận dẫn 
động có hình thành cách cục hay không mà thôi . 

Vì sao cần chú ý bốn cung vị này? 
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Cung Mệnh là đầu nguồn thập nhị cung vị, nó như một loại diện 
mạo, một người hữu hình hành vi biểu hiện rõ ràng thì cung Mệnh là 
lực biểu trưng sinh mệnh, đó là lí do người viết chú trọng cung Mệnh, 
bao hàm cả cung Mệnh đại vận. 

Cung Thân là một người trải qua cạnh tranh, cách trở mà sau rèn 
luyện, có khả năng thích ứng điều chỉnh hành vi chế ước tình hình, 
cũng có thể nói là trọng tâm hành vi hậu thiên, cá tính một người có 
hay không dễ dàng cải biến, hướng đi sẽ điều chỉnh thì khán cung 
Thân, cung Thân có thể nói là cung vị quan trọng nhất với một người. 
Cung Thân sẽ ảnh hưởng  mô thức hành vi một người, có lúc so với 
cung Mệnh lại càng đột phá biểu thị phẩm chất riêng sinh mệnh. 

Cung Phúc Đức liên quan hai chuyện: trong tay có hay không 
dư dả sung túc cùng tinh thần có hay không sung sướng. Tâm tình 
của người tựa như cơn sóng nhỏ tới cực điểm hoặc cực độ yếm thế, 
là không cần luận Sự Nghiệp, Tài Bạch ... thế giới hữu hình. Người 
viết nhìn mệnh bàn mấy người tự sát, đều cùng bản cung có quan hệ; 
mặt khác tiền tài đủ dùng, có thể tự đắc nọ kia ngoài ra có chút khuyết 
điểm cũng không sao. 

Cung Tật Ách không ở tam phương tứ chính Mệnh cung, bởi vậy 
không phải là bề ngoài có thể nhìn thấy, cũng tượng trưng hai chuyện: 
một là tật bệnh, hai là tai ách. Rất nhiều người Mệnh cung tam phương 
tứ chính (thế giới hữu  hình) liên tục Hóa Lộc, kết quả trái lại vì Tật 
Ách cung hình thành ác cách mà chưa kịp mừng chí lớn thì chết trước, 
vậy còn muốn luận sự nghiệp, tiền tài sao? Vừa được tất có vừa mất. 



Bốn cung vị này có quan hệ với sinh mệnh, thỉnh độc giả cho dù 
nghiên cứu thảo luận cung vị gì cũng cần cẩn thận lưu ý. 

Trước nói mặc dù là một người tự ngôn tự ngữ, nhưng vẫn dựa 
vào thân bằng bạn hữu giúp đỡ hết sức của cải vật chất tinh thần để bút 
giả hoàn thành cuốn sách này. Bởi vậy muốn ba lạy cảm ơn phụ mẫu, 
họ hàng, Quang Viên ân sư ... cùng các anh chị em độc giả khác đã tận 
tình ủng hộ giúp đỡ. 

Quý Dậu, Hạ Chí, Trần Thế Hưng tại Đài Bắc .



PHẦN 1: THUYẾT MINH 
CÁC LÁ SỐ MẪU 
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Trường hợp 1 : Giang tiểu thư 

Chúng ta nói qua, cung Mệnh là trung tâm thập nhị cung vị, cũng 
là nơi sở thuộc của “tâm”, cho dù tham khảo một cung vị nào đều phải 
nhìn cung Mệnh trước . 

Quý.          Tài Bạch
Thiên Lương 

Giáp.            Tử Nữ 
Thất Sát

Văn Xương 
Thiên Khôi

Hóa Kị 

Ất.             Phu Thê 

Địa Không
Hỏa Tinh 

Bính.           Huynh
Liêm Trinh

Văn Khúc     Đà La 
Hóa Khoa
Thiên Hình 

Nhâm.       Tật Ách
Tử Vi

Thiên Tướng 
Thiên Hỉ    Quả Tú 

Giang tiểu thư
Năm 1941
Tháng 12
Ngày xx
Giờ Thìn

Hỏa lục cục
Thân cư Tài Bạch 

Đinh.             Mệnh

Lộc Tồn 

6 - 15 
Tân.          Thiên Di

Thiên Cơ 
Cự Môn 

Hóa Lộc   Địa Kiếp 
Tả Phụ 

Mậu.        Phụ Mẫu 
Phá Quân 

Hồng Loan 
Kình Dương 
16 - 25 

Canh.         Nô Bộc 
Tham Lang 

Thiên Việt 
Linh Tinh 

Tân.        Quan Lộc 
Thái Dương 

Thái Âm 
Hóa Quyền

Thiên Khốc 

Canh.   Điền Trạch 
Vũ Khúc 

Thiên Phủ 
Thiên Diêu 

36 - 45 

Kỉ.          Phúc Đức 
Thiên Đồng 

Hữu Bật 
Thiên Hư 

26 - 35 

Phân tích mệnh bàn : 

Cung Mệnh : Giang tiểu thư mệnh cung vô chính diệu, có Lộc 
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Tồn tọa, hình thành cách Dương Đà giáp cung vô chính diệu. Cung vô 
chính diệu có đặc tính gì? Thỉnh độc giả xem trong thiên nhập môn 
trang 26 . 

Cung vị Dương Đà giáp, vốn là có bảo hộ, cẩn thận dè chừng, 
sợ hãi như lâm vực sâu, tâm thái như bước trên băng mỏng. Nếu chính 
tinh miếu vượng, tức là cẩn thận, bảo thủ ổn trọng; nếu chính tinh thất 
hãm hoặc vô chính diệu thì trái lại có tâm lý không buông, sợ hãi, chùn 
bước, có thể nói là bảo vệ mình quá, tâm lý phòng vệ quá nặng mang 
đến cho mình áp lực quá lớn. 

Vốn là cung Mệnh vô chính diệu, Thiên Di cung có Lộc tinh cát 
hóa, sẽ có nhiều giao vãng với người bên ngoài, hướng ra ngoài đi lên; 
bản Mệnh cung là Dương Đà giáp chế, hình thành một đường ngăn 
cách, thiếu tinh thần chủ động những lúc khó khăn mạo hiểm, quan hệ 
tương hỗ với nhân tế cũng bị ngăn cách. Đây là chỗ thiếu hụt lớn trong 
tính cách tiên thiên của Giang tiểu thư , bề ngoài nhìn như người hoạt 
bát, kì thực trong nội tâm câu nệ không buông ra. 

Cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc tam phương không có Hỏa 
Linh Dương Đà sát tinh, cá tính ôn hòa, xử sự lãnh đạm, không đến 
nỗi xung động hành sự. Mệnh vô chính diệu chúng ta có thể mượn tinh 
diệu cung Thiên Di tới khán, xét ở một góc độ khác mà nói thì bản 
thân lấy tổ hợp các sao ở cung Thiên Di để biểu đạt những đặc trưng 
tính tình nhân cách và cho rằng đó là bản tính như thế. Kì thực bản 
thể vẫn là ta, vẫn là cung Mệnh vô chính diệu, tuyệt đối không thể nói 
nhập làm một.
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 Đương nhiên Mệnh cung thất hãm hoặc vô chính diệu thường 

thường lấy đặc điểm nổi lên chính của cung Thiên Di để che giấu, chỉ 

e làm cho người ta thấy bản thể trống không, tựa như mèo thấy chó, 

nhất định phải đem mình đứng thẳng rất lớn mới mong dọa lui được 

đối phương, thế nhưng  khi con chó lao đầu về phía trước thì mèo kia 

nhất định nhanh chóng chạy đi. 

Giang tiểu thư cung Thiên Di có Thiên Cơ, Cự Môn tọa vượng 

địa lại có Tả Phụ, Hữu Bật Hóa Lộc tụ tập, dễ là con người giỏi giang, 

tâm tư tế nhị, có khẩu tài lưu loát ấn tượng (hành vận có phiền nhiễu 

, xin lưu ý). Tọa cung có Địa Kiếp hội Địa Không, cho thấy giao hữu 

về cơ bản, lấy trực giác tâm tình phán định, khó tránh tạo thành sóng 

gió không ổn định. 

Hỏa Tinh hội nhập cung Thiên Di biểu thị hoạt bát tích cực, cũng 
có chứa tính cách phê bình trái ngược, bởi vì gặp Tả Hữu Lộc tinh, 
nhưng không quá sức gây họa (phạm thượng, khẩu thiệt thị phi, không 
giữ mồm giữ miệng).

Do Mệnh cung và Thiên Di cung lưỡng tương đối chiếu (Mệnh, 
Tài, Quan là một tổ; Phúc, Di, Phối là một tổ) chúng ta có thể thấy rằng 
trong ngoài khác biệt rất lớn. Mệnh cung tam phương không gặp cát sát 
tinh, cho thấy trạng thái tĩnh; Thiên Di cung có Hỏa Tinh, Địa Không, 
Địa Kiếp lại thêm hai ngôi sao may mắn Tả Phụ, Hữu Bật biểu đạt bề 
ngoài thân thiện tương đối nhã nhặn lịch sự mà trong tâm thì có cảm 
giác lạnh lùng. 

Mệnh cung vô chính diệu, hành vận thuận nghịch, mạnh yếu, 
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thiên phú tinh diệu cũng đều sẽ hiển rõ biến đổi một người, bởi vậy thấy 
cung Mệnh vô chính diệu nhất định phải chú ý đến sự biến đổi của hành 
vận, nếu không rất dễ phán lầm. 

Cung Thân: cung an Thân ở Tài Bạch cung, đối với tiền tài xử lý 
hao tốn nhiều tâm trí. Chính tinh là Thiên Lương, tam phương không có 
sát tinh, thuộc loại hình “Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân” tức hình 
thức đi làm văn phòng, ổn định tiền lương thu nhập là được thỏa mãn. 
Thiên Lương là thọ tinh, tư tưởng cố chấp, khăng khăng giữ ý mình, 
không hoạt bát, thiếu sự mềm mại uyển chuyển của nữ nhân, có lúc sẽ 
cho thấy cảm giác như một nam nhân. 

Sao Thiên Lương có tính chất cô độc, không thích hoàn cảnh ồn 
ào phức tạp; đối với nữ nhân thì bất lợi, nghiêm trọng còn có thể ra vẻ 
như người lớn (chín chắn chững chạc tương đối tốt hơn).

Cung Quan Lộc: đồng cung có Thái Âm, Thái Dương Hóa 
Quyền, tam phương không có Tả Phụ Hữu Bật, ở giải quyết công việc 
thường dễ dẫn đầu, dường như không biết được trao quyền, thường 
để cho mình bị mệt mỏi, bị giày vò (với Mệnh cung vô chính diệu có 
liên quan). 

Hóa Quyền tại cung Quan Lộc, thông thường sẽ giữ vững phương 
pháp làm việc cho mình, kì thực mánh khóe vì cái gì, chủ yếu xem chính 
tinh với tổ hợp của các cát sát tinh ở tam phương mà định. Sao Thái Âm 
tại bản cung cũng có chỗ tỉ mỉ cẩn thận. 

Giang tiểu thư sau khi tốt nghiệp đã đi làm kinh doanh, nhậm 
chức trong một cơ cấu liên doanh làm công tác xuất nhập hơn ba mươi 
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năm, kết quả cuối cùng làm tới quản lý chi nhánh. Ở trên mệnh lý, thái 
độ cẩn thận bảo thủ của cung Mệnh, tính cách không kỹ không cầu của 
cung an Thân, cùng tinh thần phụ trách làm việc đầy đủ của cung Quan 
Lộc, là nhân tố chủ yếu đáp ứng. 

Ai nói Vũ Khúc đóng Tài Bạch cung mới có thể làm kế toán xuất 
nhập, Thiên Lương thì dễ mưu cầu người khác? 

Cung Phúc Đức: Thiên Đồng đều được gọi là phúc tinh, phúc cư 
Phúc vị, tức gọi là người có phúc. Cái gọi là có phúc, là một loại khái 
niệm rất trừu tượng, có thể nói không buồn không lo, thấy cởi mở buông 
được, hiểu được hưởng thụ nhân sinh, nhưng không nhất định là sẽ có 
rất nhiều tiền. Người có phúc, thì chịu không nổi nhiều chuyện phiền 
quá, cũng sẽ không đi gây sự, cũng sợ áp lực . 

Tam phương hội Hỏa Tinh, Không Kiếp thì không thể nói không 
buồn không lo, vẫn còn dễ phải chịu ngoại giới làm phiền nhiễu, bất quá 
có bị rất nhanh có thể buông được, quên được.

Mặt khác, ở phương diện dùng tiền, cũng bởi vì dẫn động của sát 
tinh, sẽ tùy chỗ tùy theo hứng thú tiêu pha. Tuy vậy, Mệnh cung có Lộc 
Tồn tọa với  Hóa Lộc thì tổng thể vẫn có thể tiết chế . 

Cung Phu Thê: đây là cung vị trọng điểm. Bản cung cũng là 
cung không (tức cung vô chính diệu), tọa cung có Địa Không, Hỏa 
Tinh. Ở một cung vị thất hãm, thường sẽ làm các sao dễ phát hung 
tính, làm không chịu nổi, dẫn tới thiếu cảm giác an toàn, thiếu tính ổn 
định, tuy là ở xử lý tài vụ, công việc có tính cách cẩn thận. Sợ ở cung 
Phu Thê cũng rất dễ dàng “bị giật mình” nói một chút thì cảm giác 
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càng không ổn thỏa (Địa Không), rất nhanh phát hiện khuyết điểm đối 
phương thì lập tức cắt đứt (Hỏa Tinh). Có thể nói ở cách xử lý tình cảm 
rất dễ tạo thành trạng thái ưu tư. 

Lấy cách cục tiên thiên tới khán, Giang tiểu thư thích những mẫu 
người cởi mở hoạt bát, thân thiện, có chí tiến thủ trong công việc (tự 
tọa có Hỏa Tinh, đối cung có Thái Âm, Thái Dương), đương nhiên quan 
trọng nhất là phải cho nàng có cảm giác. 

Lục thân cung: cung Tử Nữ tọa có Thất Sát, Văn Xương Hóa 
Kị, Thiên Khôi, tam phương có hai sát tinh Linh Tinh, Kình Dương, 
bất lợi cho duyên phận thân tình. Thất Sát thuộc Kim, ở thân tình 
tượng trưng cho sự cô tịch lạnh nhạt, lại có Linh Tinh, Kình Dương 
hình thành cách Linh Dương như trong cổ phú nói “Thất Sát chuyên ỷ 
Dương Linh chi ngược” làm tăng sự xa cách hình khắc hơn. 

Thất Sát tọa Ngọ cung, vốn là có hiện tượng Hỏa khắc Kim, 
Văn Xương Hóa Kị gặp Dương Linh cũng có nghĩa là hệ thống sinh 
sản cũng không cường vượng, nhu cầu sinh lý cảm giác lãnh đạm. Khi 
Kị tinh bị dẫn động thì (vận Kỷ Hợi, Tân Sửu) sẽ phải đặc biệt chú ý 
bệnh phụ nữ. 

Cung Phụ Mẫu: có Phá Quân, Kình Dương đồng cung. Phá Quân 
là sao hao nên bất lợi duyên phận thân tình, hơn nữa cộng thêm khí 
Kim của Kình Dương, ở mối quan hệ tương hỗ thân tình không tránh 
khỏi lạnh nhạt, không đủ ấm áp. Tam phương lại hội nhập Văn Xương 
Hóa Kị với Linh Tinh, lại càng không dễ dàng vui vẻ lạc quan, khó 
hưởng ôn tình chăm sóc của phụ mẫu (cần xem xét dẫn động của hành 
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vận). Phân tích tiên thiên bàn ra các đoạn tạm như thế, giờ chúng ta 
sẽ tiếp tục nghiên cứu được mất của  hành vận. Giải thích hành vận, 
lấy cung Phu Thê làm chính,  có trạng thái đặc thù thích hợp, xét thêm 
các cung vị khác.

Hành vận :

Vận Đinh Dậu (trước 15 tuổi): học thuộc tứ hóa chưa? Không 

có thì xin mời nhanh chóng học thuộc lòng, vì về sau thuyết minh cần 

dùng tới. Đại vận Đinh khiến Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa 

Quyền, Thiên Cơ Hóa Khoa, Cự Môn Hóa Kị. 

Tiên thiên Thiên Di cung Cự Môn tinh do tiên thiên Lộc chuyển 

thành Kị đại vận, ở quan hệ hỗ động nhân tế sẽ có chùn chân, trái lại 

làm mất đi tác dụng của Lộc tiên thiên, vì Lộc tinh đại vận ở cung 

Quan Lộc sẽ tập trung tinh thần vào bài vở học tập. Lúc này còn chưa 

liên quan đến tư tình nhi nữ, ở giai đoạn những năm Dân quốc 40 (tức 

giai đoạn những năm thập niên 50 của thế kỉ XX) còn chịu ảnh hưởng 

tàn dư chế độ Mãn Châu bù nhìn, bởi vậy cung Phu Thê không cần xét 

thêm nhiều. 

Vận Mậu Tuất (16 – 25 tuổi): Tham Lang Hóa Lộc ở cung Quan 
Lộc đại vận, Thiên Cơ Hóa Kị ở cung Nô Bộc đại vận, là tiên thiên cung 
Thiên Di. Cung Quan Lộc tiên thiên có Thái Dương Hóa Quyền tiên 
thiên, đại vận Thái Âm Hóa Quyền, mà cung Quan Lộc đại vận có đại 
vận Tham Lang Hóa Lộc, biểu thị chuyên chú vào bài vở học tập, có thể 
có biểu hiện tốt. 
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Về cảm tình thì đại vận có Liêm Trinh, Văn Khúc, Đà La, đối 
cung có Tham Lang Lộc tinh với Linh Tinh xung chiếu, biểu hiện có 
người theo đuổi, thế nhưng bản thân có Đà La ảnh hưởng nên do dự. 
Mà đại vận Phu Thê cung giáp cung đều vô chính diệu, sẽ có sự bất an, 
không đủ cảm giác tin tưởng.

 Nếu như đem mượn sao trong cung Thiên Di chiếu cung Mệnh 
thì lúc này cung Phu Thê đại vận hình thành Không Kiếp giáp cung. 
Hơn nữa lại còn có Đà La bên cạnh có Không Kiếp làm xung động, 
cho thấy ngọn lửa tình yêu sẽ không dễ dàng được nhen nhóm nảy 
mầm. 

Tiên thiên cung Phu Thê là cái nhìn tâm tính nôi tâm đối với tình 
cảm hôn nhân. Thiên Cơ Kị tinh hội chiếu, bản cung có Hỏa Tinh với 
Địa Không, đối với tình cảm hôn nhân không có cảm giác an toàn. Hơn 
nữa đại vận cung Phu Thê không ổn định, tựa như hoa nở mấy lần đều 
bị dập tắt. 

Tiên thiên cung Mệnh liên tục bị Kị của hai đại vận trùng kích, 
cũng sẽ ảnh hưởng tới lòng tự tin với tâm tư ý định của bản thân, không 
thể làm gì khác hơn là tìm Hóa Lộc tới cường hóa bản thân. Mà Lộc tinh 
đại vận ở cung Quan Lộc, dĩ nhiên là tập trung bài vở học tập và tìm 
việc làm, miễn là thích hợp . 

Vận Kỷ Hợi (26- 35 tuổi): Vũ Khúc Hóa Lộc ở đại vận cung Phụ 

Mẫu, Văn Khúc Hóa Kị ở đại vận cung Tử Nữ, đại vận Mệnh tam 

phương đều không chịu ảnh hưởng của Lộc Kị tinh đại vận. Đại vận 

Phu Thê cung là tiên thiên Mệnh cung, Dương Đà giáp chế. Mặc dù 



26  � Tử vi Đẩu số

K
ho

Sa
ch

Q
uy

..c
om

đối cung có tiên thiên Cự Môn Lộc tinh, tiếc rằng thiếu lực thúc giục 

của Hỏa Tinh, cho dù có, lực ảnh hưởng của Dương Đà giáp cung đại 

vận Phu Thê cung vẫn không giảm xuống. 

Tiên thiên cung Phu Thê cũng bị song Kị giáp chế, nội tâm càng 
có áp lực vô hình, không có dũng khí đụng cảm tình. Tiên thiên đại vận 
đều yếu, muốn kết hôn rất là không dễ dàng . 

Đương nhiên chúng ta không thể nói như thế thì nhất định sẽ 

không kết hôn. Nếu mà phụ mẫu ép buộc, áp lực từ thân hữu bạn bè, 

vẫn còn khả năng là kết hôn. Chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận 

chính là: nàng có ý nguyện kết hôn hay không, có thể hạnh phúc sung 

sướng hay không? Mà không phải là muốn kết hôn lại không kết hôn, 

bởi vì kết hôn không phải là chuyện riêng cá nhân hay là chuyện chỉ 

hai người, mà còn có chuyện của hai gia đình, chúng ta không dễ để 

dò xét. Quan trọng là bản thân đối với hôn nhân có loại trạng thái ra 

sao, có hạnh phúc có vừa lòng đẹp ý không. 

Nếu như tại vận Kỷ Hợi kết hôn, vì tiên thiên cung Phu Thê bị 

song Kị giáp cung vô chính diệu, nhất định ngập tràn cảm giác vô lực 

với toan tính thất bại. Ngược lại không kết hôn lại là một việc tốt. 

Tiên thiên cung Tử Nữ Hóa Kị, đại vận cung Tử Nữ cũng Hóa Kị, 

khả năng có hai tình huống. Một là có bệnh phụ nữ, chu kì kinh nguyệt 

không thuận lợi hoặc đặc biệt khó chịu. Hai là nếu muốn sinh con, đối 

mặt với khả năng khó thụ thai, hoặc trong quá trình mang bầu rất không 

thuận lợi. Giang tiểu thư thể chất ốm yếu, thường chịu các chứng bệnh 
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nhẹ về sinh lý, có phải chăng do đó không dám kết hôn thì không cần 
mà biết.

Vận Canh Tý (36 -45 tuổi): Thái Dương Hóa Lộc trùng chiếu tiên 

thiên cung Phu Thê, Cự Môn tiên thiên Lộc tinh ở cung Thiên Di cũng 

hội nhập. Mặc dù Thiên Đồng Kị tinh đã nhập cung Phúc Đức, chung 

quy là cát tượng, biểu thị bản thân vẫn chưa bỏ đi ý niệm kết hôn trong 

đầu chẳng qua là chưa nắm được chủ ý (cung vô chính diệu  lại có Địa 

Không). 

Cung Phu Thê của đại vận tam phương không hội chiếu bất kì 

Lộc tinh, trái lại có Văn Xương Kị của tiên thiên cùng Tham Lang hình 

thành Tham Xương cách biểu thị không dễ dàng gặp được đối tượng lý 

tưởng, trong việc xử lý vấn đề tình cảm có rất nhiều bối rối. Như là gặp 

được người hân hoan vui mừng nhưng lại là người đã kết hôn, hoặc là 

điều kiện đối phương, cá tính không hợp nhau. 

Phá Quân ở cung Phu Thê sẽ khó biểu đạt tình cảm của mình. Phú 

viết “Phá Quân nhất diệu tính nan minh”, khả năng hai người sẽ than “kì 

thực ngươi không hiểu lòng ta”, “nội tâm không gạt bỏ, không có cay 

đắng, vẫn tiếp tục sống một đời hoa”. 

Vận Tân Sửu (46 -55 tuổi): tứ hóa tiên thiên và tứ hóa đại vận 
tương đồng, đối với cung Phu Thê tiên thiên có tác dụng cát hóa. Đại 
vận cung Phu Thê có Thiên Đồng tọa, Hữu Bật đều là các sao ngũ hành 
thuộc Thủy, tam phương lại có Lộc tinh hội chiếu, cho thấy đây là thời 
điểm có các cơ hội để kết hôn . 
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Có kết hôn hay không vẫn phải nhìn xem nhân tố chủ khách. 

Thứ nhất, có hay không thật sự gặp. Hóa Lộc không nhất thiết là 

sẽ gặp được đối tượng, nhưng mà cho thấy có cơ hội gặp tương đối cao. 

Nói tới tình cảm có thể có cảm giác thuận lợi, nhưng vẫn cần phải tham 

khảo thêm tư liệu đối phương (như sinh tiêu, sinh thần bát tự) mới có 

thể quyết định. 

Thứ hai, tới tuổi rồi vẫn còn cần xem có nhu cầu kết hôn không? 

Theo tiên thiên cung Phu Thê tới khán, tiểu thư Giang không hẳn gạt 

bỏ, thế nhưng có Địa Không gia thêm Hỏa Tinh, vừa hay lại là cung vô 

chính diệu, liệu có hạ quyết tâm kết hôn hay không? Sợ rằng không có 

một phần tinh thần dũng cảm can đảm thôi. 

Các vận về sau:  

Canh Dần, Tân Mão hai đại vận, tiên thiên Phu Thê cung đều bị 

Lộc tinh xung hội, nhưng đại vận cung Phu Thê đều chưa gặp Lộc tinh, 

cơ hội kết hôn không bằng vận Tân Sửu. Nếu như vận Tân Sửu vẫn chưa 

kết hôn thì càng về sau càng không dễ dàng. 

Kết Luận: 

Giang tiểu thư vượt quá năm 50 vẫn là một tiểu cô, sống cô độc 
một mình. Trên mệnh lý thì có thể giải thích như thế nào? 
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1 – Tiên thiên Mệnh cung quá yếu, lại bị Dương Đà giáp chế, hình 
thành tính cách không dễ buông ra, không có can đảm thử nghiệm, vốn 
coi hôn nhân như canh bạc, không có gì là đảm bảo.

2- Tiên thiên cung Phu Thê vô chính diệu, lại có Địa Không, Hỏa 
Tinh chiếm cứ, hình thái ý thức hôn nhân thường không nắm được chủ 
ý, không hạ quyết tâm, cũng là cảm giác thiếu an toàn về hôn nhân . 

3- Hành vận không tốt, ở độ tuổi thích hợp kết hôn thì cung Phu 
Thê tiên thiên tuy không bị Kị tinh hội chiếu (vận Mậu Tuất) hay song 
Kị giáp chế (vận Kỷ Hợi) nhưng mà cung Phu Thê đại vận cũng là gập 
ghềnh, khó gặp được phu quân. 

Vận Mậu Tuất có Không Kiếp giáp Đà La, vận Kỷ Hợi có Dương 
Đà giáp cung Không, vận Canh Tý hội chiếu Văn Xương Kị tinh, dẫn 
động Tham Xương cách, Dương Linh cách.

4 – Cung Phúc Đức có Thiên Đồng tọa, thấy Cự Môn Hóa Lộc 
hội nhập, nội tâm có nhiều phiền phức, áp lực. Nếu như hôn nhân sẽ 
lại mang đến càng nhiều trách nhiệm và áp lực hơn, nàng khả năng 
không đủ dũng khí để kết hôn. 

Không có kết hôn, đương nhiên không có con cái (dưới tình 
huống bình thường) mà cung Tử Nữ của nàng cũng có rất nhiều điểm 
vừa khớp. 

Thứ nhất: cung Tử Nữ  tiên thiên không tốt, Thất Sát Văn Xương 
Kị tinh cộng thủ, hội chiếu Linh Tinh với Kình Dương. 
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Thứ hai: độ tuổi sinh đẻ cung Tử Nữ  đại vận không tốt, vận Mậu 
Tuất thì cung Tử Nữ đại vận ở Mùi vô chính diệu có Địa Không, Hỏa 
Tinh với Thiên Cơ Kị hội chiếu, vận Kỷ Hợi thì cung Tử Nữ đại vận ở 
Thân có Văn Khúc Hóa Kị thêm Đà La, hai cung bên là cung vô chính 
diệu lại bị Không Kiếp giáp chế. 

Còn vận Canh Tý thì cung Tử Nữ đại vận ở Dậu có Dương Đà 
giáp cung vô chính diệu, với người có thể  nói là  rất không phù hợp 
chứ? 

Giang tiểu thư có thể làm một công việc suốt ba mươi năm mà 
không đổi việc khác, ngoại trừ đặc tính hướng ra ngoài của  tiên thiên 
cung Mệnh, cung Thân, cung Quan Lộc; vẫn còn mấy điểm nói ra để 
mọi người cùng học tập nghiên cứu: 

Một là: từ vận Mậu Tuất cho tới vận Tân Sửu, liên tục bốn thập 
niên, cung Quan Lộc đại vận không phải là Hóa Lộc hay là gặp Hóa Kị 
xung hội, biểu hiện của công việc hết sức phù hợp, mà lại còn cho thấy 
công việc có độ ổn định với chất lượng đều sẽ khá tốt. 

Hai là: tiên thiên cung Quan Lộc luôn được cát hóa. Vận Đinh 
Dậu có  Thái Âm Hóa Lộc, vận Mậu Tuất có Thái Âm Hóa Quyền, vận 
Kỷ Hợi có  Thiên Lương Hóa Khoa  hội nhập, vận Canh Tý có Thái 
Dương Hóa Lộc, vận Tân Sửu có Thái Dương song Hóa Quyền, ý thức 
trách nhiệm đối với công việc sẽ không ngừng tăng mạnh, cũng sẽ an 
ổn làm công tác văn phòng. 

Ba là: vận Mậu Tuất bước vào quản lý công ty, cung Quan Lộc đại 
vận có Tham Lang, Linh Tinh, Thiên Việt cộng thủ, hành vận không làm 
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cho Tham Lang Hóa Kị. Mặc dù là vận Kỷ Hợi có Văn Khúc với Văn 
Xương song Kị tự ngoại hội nhập, nhưng Tham Lang cũng Hóa Quyền, 
trong lòng có trách nhiệm thúc đẩy tiếp tục làm. 

Vận Canh Tý song Lộc giáp phụ trợ, đến vận Tân Sửu năm Nhâm 
Thân thì vì chức vụ đều thăng cho nên áp lực công việc (Mệnh cung vô 
chính diệu) khiến nảy ý nghĩ dự tính thoái lui, thế nhưng công ty an ủi ở 
lại (Thiên Lương Lộc cùng Cự Môn Lộc giáp phụ trợ cung Thìn, cung 
Thiên Di của vận Mậu Tuất vừa lại trở nên nỗ lực. 

Vận Canh Dần lại có song Lộc giáp phụ trợ, sợ lên cao quá nên 
bèn thoái lui, và không thay đổi công việc khác . 
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Mã tiên sinh và Giang tiểu thư mệnh bàn có rất nhiều điểm 

tương đồng. Chính tinh tương đồng, Lộc tinh, Quyền tinh hội chiếu; 

Mệnh cung, Phu Thê cung đều vô chính diệu. Thế nhưng, cung Thân 

bất đồng, tổ hợp lục cát tinh và lục sát bất đồng, cung vị của Kị tinh có 

khác biệt, nam nữ mệnh hành vận không giống nhau, tổ hợp của cách 

cục với nhân duyên tất nhiên sẽ có sự khác nhau. Chúng ta thử quan 

sát xem khác biệt ở đâu? 

Quý.          Tài Bạch 
Thiên Lương 

Văn Khúc 
Thiên Hình

Hóa Khoa 

Giáp.            Tử Nữ
Thất Sát 

Thiên Hỉ
Thiên Khôi 

Ất.              Phu Thê 

26 - 35 

Bính.           Huynh
Liêm Trinh 

Đà La 
16 - 25 

Nhâm.                Tật 
Tử Vi 

Thiên Tướng 
Mã tiên sinh

Năm 1951
Tháng 09
Ngày xx
Giờ Sửu

Hỏa lục cục
Thân cư Phúc Đức 

Đinh.             Mệnh 

Lộc Tồn  Thiên Hư 
Văn Xương Hóa Kị 

6 - 15 
Tân.          Thiên Di 

Thiên Cơ 
Cự Môn 

Hóa Lộc 
Thiên Diêu 

Mậu.        Phụ Mẫu 
Phá Quân 

Hỏa Tinh
Kình Dương 

Địa Không 

Canh.          Nô Bộc 
Tham Lang 

Hữu Bật 

Tân.        Quan Lộc 
Thái Dương 

Thái Âm 
Hóa Quyền 

Quả Tú 

Canh.   Điền Trạch 
Vũ Khúc 

Thiên Phủ 
Tả Phụ      Địa Kiếp 
Hồng Loan 

Kỉ.           Phúc Đức 
Thiên Đồng 

Linh Tinh 

Trường hợp 2: Mã tiên sinh 
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Phân tích mệnh bàn 

Cung Mệnh: đồng dạng là vô chính diệu, tả hữu có Dương 

Đà giáp chế, đều là người cẩn thận từng chút. Thế nhưng Mã tiên sinh 

Mệnh cung lại có một viên Văn Xương Hóa Kị, lại có Dương Đà  giáp 

hình thành ác cách Dương Đà giáp Kị, dường như ôm đúng bom hẹn 

giờ, so với Giang tiểu thư còn đáng sợ hơn nhiều. 

Về cá tính ngoại trừ tính khó buông ra thì lại càng thiếu tự tin, 

trong tâm dễ dấy lên nghi ngờ, dễ cảm nhận được những gì thuộc bốn 

phương tám hướng. Lại càng tăng thêm áp lực, có những lúc không 

thở nổi, thành ra trong lòng dễ hậm hực không có phấn chấn, ôm thật 

chặt viên Kị tinh kia, không bỏ xuống được gạt cũng không đi. Lúc 

này cung Thân rất quan trọng, may là tam phương chưa thấy sát tinh 

tàn sát bừa bãi, Thân cung lại là Thiên Đồng, không đến nỗi làm hại 

hành vi của mình. 

Cung Mệnh như vậy nhược, thể chất, lực sinh mệnh tương đối 

kém. Mã tiên sinh có các bệnh liên quan tới hệ thống tiêu hóa, tâm bệnh 

kéo dài, cùng kết cấu Dương Đà giáp Kị phải có quan hệ nhân quả. (lâu 

dài thường dễ sinh áp lực tạo thành các bệnh tinh thần như mất ngủ, 

bệnh dạ dày, tim đập nhanh ... đây là y học thường thức). Còn có người 

cung Mệnh gặp phải Hóa Kị, nghi nhiều lời có tính cổ vũ, không nên áp 

dụng tính sắc bén, tính phê phán tự nhãn 1, hài hước cũng sẽ bị hiểu lầm 

là châm chọc, huống chi là dội nước lã, chế ngạo, tại sao thế ? 

1 Tự  nhãn  hàm  ý phê  phán  có  tính  mắt  cũng nhìn  thấy  được  ngay . 
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Lời thật thì khó nghe, có thể dùng một phần nhỏ là được, một chút 

uyển chuyển vẫn hơn. “Kị” vốn là đại biểu ý thức thất bại, bất mãn, lo 

nghĩ, tâm tư thay đổi, có thể chứng thực áp dụng hành động hay không 

thì khán có hay không có sát tinh dẫn động. Trên cơ bản, thì Dương Đà 

giáp Kị lại thêm cung vô chính diệu, nội tâm thường có bất an, cảm thấy 

thiếu cảm giác an toàn rất lớn.

 Mã tiên sinh cung Mệnh có Văn Xương Hóa Kị, y theo ấn tượng 

người bình thường thì Văn Xương đại biểu đọc sách, công danh. Mã 

tiên sinh không phải thuộc diện dốt đặc hay là học tập vô vọng. Trên 

thực tế, Mã tiên sinh đúng là tốt nghiệp đại học, bởi vậy không nên lấy 

Văn Xương cho đó là lý do học tập yếu kém. Đừng quên Mã tiên sinh 

có cách cục Tam Kì Khoa Quyền Lộc gia hội, đáng tiếc Mệnh cung 

quá yếu, không có lực phát huy khai sáng, bình thường tự mang tới áp 

lực cho mình.

Mệnh cung tam phương không gặp sát tinh, có ưu điểm cũng có 

khuyết điểm. Ưu điểm là làm cho Mệnh cung hãm nhược không hề bị 

tàn phá hành hạ, có thể ở yên ổn, tình hình sinh hoạt không quá mệt 

mỏi. Khuyết điểm là thiếu động lực, muốn khai sáng sự nghiệp mới 

hoặc công thành danh toại, phát huy tiềm năng của Tam Kì gia hội là 

không thể nào. Cân nhắc cả hai, ưu điểm nhiều  vẫn còn tốt hơn những 

nhược điểm, ít nhất là mệnh có thể được cứu. 

Cung Thiên Di: Giang tiểu thư có Phụ Bật với Không Kiếp hội 

chiếu, mà Mã tiên sinh chỉ có Linh Tinh hội chiếu, ở xử lý các mối quan 
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hệ nhân tế cũng có những bất đồng. 2 người vì cung Thiên Di chính 

tinh miếu vượng lại có Lộc Tồn đóng , đều có thể làm cho một loại rất 

có tự tin, rất có khả năng biểu hiện giả ... Thế nhưng Giang tiểu thư là 

bằng trực giác, tâm tình kết giao bằng hữu, mà Mã tiên sinh thì tình hình 

tương đối không như thế. 

Giang tiểu thư vì có người giúp đỡ, đương có chuyện gì thì cũng 

có thể uyển chuyển xoay vần xử lý. Trái lại Mã tiên sinh ở xử lý quan 

hệ nhân tế tình hình có đặc biệt lúc ấy mà nói thường ăn nói thẳng thắn. 

Đương nhiên cung Thân là Thiên Đồng cũng sẽ có ảnh hưởng. Mặc dù 

hai người giao hữu tình hình như nào thì nội tâm chung quy bị Dương 

Đà giáp chế mà có giữ lại. 

Mệnh cung Hóa Kị, Thiên Di cung Hóa Lộc, sẽ có vài loại đặc 

điểm: 

1 – Sợ người nhìn thấu nhược điểm tâm lý bên trong nhưng dáng 

vẻ bên ngoài lại rất tự tin.

2 – Quan tâm góp ý, phê bình quan điểm người khác, đó cũng là 

phần nguyên nhân khiến dễ tổn thương .

3 – Khát vọng đạt được người khác khen ngợi hoặc cổ vũ .

4 – Đối với bằng hữu tốt, có lúc so với đối với mình tốt, vui sướng 

chia sẻ cho người khác, thống khổ giữ cho mình, chuyện của người khác 

quan trọng hơn.
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5 – Dễ tin tưởng người khác , đương đại vận Thiên Di cung Hóa 

Kị thì dễ bị tổn thất, bị lừa .

6 – Ưa thích đi ra ngoài, đối với hoàn cảnh xa lạ thích ứng nhanh, 

cho nên cổ thư nói “phát vu viễn quận” (tức phát ở nơi xa), “cự  thương 

cao giả” (tức người buôn bán, mậu dịch), bất quá hết thảy còn phải nhìn 

Lộc, Kị của hành vận dẫn động để có thể kết luận. 

7 – Một cá nhân sống một mình, cảm giác thấp thỏm khó chịu, chỉ 

muốn tìm người tâm sự thì rất cao hứng. 

8 – Muốn lấy lòng người khác hoặc được người khác khen ngợi, 

mà khiến thể xác và tinh thần của bản thân mình đều mệt mỏi, muôn 

phần quanh co. 

Cung Tài Bạch: Giang tiểu thư không hội Linh Tinh, có thể 

an sinh, tiền lương ổn định . Mã tiên sinh thì lại không giống thế. Linh 

Tinh ở Phúc Đức cung xung chiếu Tài Bạch cung, ngoại trừ tiền lương 

ra, còn có thể nghĩ những phương pháp khác kiếm tiền một chút, dĩ 

nhiên không phải kiêm chức cực khổ (như bỏ vốn đầu tư, hạn chế ...) 

nhưng không tham giàu mà làm trái luật pháp và không tìm cách bòn 

rút của công. 

Cung Phúc Đức: Mã tiên sinh Thân cung ở Phúc Đức cung, 

về mặt tinh thần yên ổn, hoặc chính mình hưởng thụ vật chất, đối với 

y mà nói đó là phá lệ trọng yếu. Giang tiểu thư Thân cung là Thiên 

Lương, ngũ hành thuộc Thổ, Mã tiên sinh Thân cung là Thiên Đồng, 
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ngũ hành thuộc Thủy, tam phương tứ chính với tả hữu lân cung tổ hợp 

sao đều không giống nhau, ở ngày sau phong cách hành sự đều có sự 

khác biệt rất lớn. 

Giang tiểu thư tiên thiên gặp Không Kiếp, tính hay tính toán 

không ổn định (tính lý tưởng cao), thế nhưng Thân cung thuộc Thổ, 

tam phương không gặp kị sát tinh cho nên tính cách có phần trầm ổn 

(quá ổn định sẽ không di chuyển). Mã tiên sinh vừa hay tương phản, 

tiên thiên không gặp sát tinh, về sau Thân cung thuộc Thủy, có Linh 

Tinh tọa cung, hình thành Thủy Hỏa giao chiến làm xung động cách 

cục, tả hữu lân cung tiềm ẩn Không Kiếp giáp chế, tác động sẽ càng 

kịch liệt hơn nữa. 

Bởi vậy, Mã tiên sinh tính cách sẽ quá không ổn định, độ ổn định 

của công việc cũng kém Giang tiểu thư. Khả năng chống chọi được 

với áp lực của Giang tiểu thư mạnh hơn so với Mã tiên sinh, thích hợp 

công tác phụ tá hành chính. 

Cung Phúc Đức có ý nghĩa tầng thứ tinh thần, cũng có thủ đoạn 

quản lý tài sản khác biệt. Giang tiểu thư cung Phúc Đức tuy tam 

phương hội chiếu Không Kiếp Hỏa Tinh, thế nhưng bản cung có Hữu 

Bật cộng thủ, về mặt tinh thần thì dễ có sự phiền nhiễu từ bên ngoài, 

nhưng luôn có thể cấp tốc giải quyết. Còn Mã tiên sinh thì bản cung 

không ổn định, chính mình tự tạo phiền não cho mình, dễ tưởng đông 

tưởng tây (Hỏa Linh đều là ngôi sao dục vọng) tự tìm phiền não. Bề 
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ngoài lý trí tỉnh táo, thế nhưng nội tâm lại ba đào2 cuộn trào mãnh liệt, 

lại có Không Kiếp hai bên xung động, tinh thần tương đối không an yên. 

Nếu lấy phúc trạch tới luận, Giang tiểu thư có phúc khí về phương 

diện tiền tài. Giang tiểu thư có Hữu Bật cộng thủ, sẽ có nhiều phương 

thức quản lý tài sản, có tác dụng cho sự ổn định về nguồn tiền, nhưng sẽ 

không mạo hiểm phiêu lưu đem tiền đi đầu tư. 

Còn Mã tiên sinh thì lại có thói quen nhỏ khác bởi sao Thiên Đồng 

chủ ăn uống hưởng thụ, lúc rảnh rỗi thường ngồi thềm lan thưởng Hồng 

trà, một là nhằm giết thời gian, hai là làm việc gì thêm chút tiền, như 

khi thị trường chứng khoán thuận lợi thì cũng tích cực tham gia. Không 

Kiếp tại tả hữu lân cung, sẽ có xung động tới hành vi chi tiêu, nhưng bản 

thân sẽ tìm một lý do hợp lý tới để phân tích. Bởi vậy, ở góc độ tích góp 

tiền tài thì Giang tiểu thư mạnh hơn Mã tiên sinh . 

Cổ thư có nói mệnh lập tại Dần Thân Tị Hợi  là tứ mã chi địa, 

người cung Mệnh đóng tại bốn vị trí này thường là bôn ba lao lực. Phúc 

Đức cung đóng ở tứ mã chi địa, không phải giống như đi vào cõi thần 

tiên quá sao, vậy chẳng phải tiền tài không tụ hay sao? Kì thực vẫn phải 

chủ yếu khán tính chất của sao, chứ chỉ căn cứ như thuyết nói thì hạn 

chế, hoặc giả còn có một hai. 

Cung Quan Lộc: giống nhau không gặp Tả Phụ Hữu Bật, 

không thích mượn tay người khác, nhờ người khác. Nhưng Mã tiên 

2  Ba  đào :  sóng gió , sự  không yên ổn 
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sinh Quan Lộc cung có Tả Hữu giáp phụ trợ, tự có trợ lực, không cầu 

bên ngoài. Nói cách khác, không cần đi nhờ cậy người khác, dĩ nhiên 

là có người chủ động giúp một tay. Nếu lấy điểm này so sánh thì Giang 

tiểu thư có thể nói là khổ cực nhiều hơn, mọi việc đều thu nhận về phía 

mình, lại có Hỏa Tinh hội chiếu, thái độ làm việc có phần tích cực hơn 

so với Mã tiên sinh. 

Thân cung Mã tiên sinh là Thiên Đồng, mọi sự có nhiều điều 

để nói, cảm giác ít sẵn sàng chọn lựa, nghiêm túc mà nói là không 

chuyên, mình nói ra nhưng lại phụ thuộc người khác là của cách cục 

“Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân”. Mã tiên sinh cũng là nhậm 

chức làm việc trong công ty tư nhân, bất quá đang làm việc thì có mấy 

lần di động. Năm Tân Mùi đã được công ty cử sang hải ngoại làm việc. 

Cung Phu Thê:  đây là cung vị trọng điểm. Cung Phu Thê 

của Mã tiên sinh tuy rằng là vô chính diệu, thậm chí ngay cả cát sát 

tinh đều không, kì thực thì vẫn là cung vô chính diệu. Mà tam phương 

lại hội chiếu có Linh Tinh, không bằng Giang tiểu thư tự tọa có Hỏa 

Tinh, Địa Không hội chiếu có Địa Kiếp. Tâm thái có phần tương đối 

ổn định hơn, cũng mạnh dạn tiếp nhận, miễn là tình như trong đã mặt 

ngoài còn e, thì có thể thành công. 

Cung Phu Thê là cung Không đối với tình cảm có thái độ chấp 

nhất hơi kém, khả năng xử lý cũng không đủ. Quả thực được thích còn 

không biết nên khước từ  như thế nào, cho nên vấn đề nằm ở có người 

thích hay không, mà không phải có muốn hay không. 
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Giang tiểu thư vì Địa Không đóng ở cung Phu Thê, cho nên sẽ có 

quá nhiều sự lựa chọn khiến nàng bối rối không biết nên chọn ai. Mã 

tiên sinh thì lại thực dụng hơn, chỉ cần mình thích cũng sẽ không quá 

kén chọn. Cung an Thân Thiên Đồng, lại có mạo hiểm, thường ưa thích 

sự mới mẻ, so với Giang tiểu thư cảm tính xung dộng, cơ hội sẽ tự nhiên 

khá nhiều, trái lại dễ đào hoa. 

Đương nhiên hôn nhân là chuyện cả đời, cung Phu Thê tiên thiên 

là tâm thái cơ bản, khi đối mặt với các vấn đề hôn nhân hoặc kết hôn sẽ 

cho thấy tâm lý cảm xúc, nó như quá trình trái táo còn xanh, tâm tính 

tình cảm lúc này còn chưa chuẩn xác . 

Lục thân Cung:  lục sát tinh chỉ có một sao ở cung Phúc Đức, 

năm sát tinh còn lại nằm ở cung vị lục thân, cho thấy thân tình duyên 

phận mỏng, may là chưa gặp Kị tinh, hoặc giả là gặp nhau thì ít mà xa 

nhau thì nhiều. Lục thân cung có cung Phụ Mẫu là kém nhất. Phá Quân, 

Hỏa Tinh, Địa Không, Kình Dương đều là bất lợi thân tình duyên phận. 

So với kết cấu của tiểu thư Giang ( kị sát hội chiếu) chỉ có hơn chứ 

không kém. Cùng phụ mẫu ở chung dễ có tranh cãi, ở vận Bính Thân thì 

dễ một mình rời Trung Quốc đại lục để tới Đài Loan học. 

Cung Tử Nữ mặc dù là Thất Sát nhập miếu, vẫn hội chiếu Không 

Kiếp Hỏa Kình tứ sát tinh. Chung quy không bằng kết cấu của Giang 

tiểu thư tự tọa có Văn Xương Kị tinh, lại còn hình thành ác cách Linh 

Xương Đà Vũ, cho nên có một trai một gái ( hành vận có liên quan) . 
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Phái nữ trong quá trình mang thai cũng chịu nhiều rủi ro, còn nam 

giới thì không như vậy. Bởi vậy ở phương diện sanh con dưỡng cái thì 

người nữ đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều. Người viết cũng khá 

chú ý cung Tử Nữ của phái nữ, trừ khi cung Tử Nữ của nam giới có hình 

thành ác cách, năng lực sinh đẻ của bản thân có vấn đề, nếu không thì 

phái nữ vẫn là phải đảm đương trách nhiệm lớn hơn. 

Ở đây người viết chủ yếu kêu gọi cánh chị em phụ nữ nếu muốn 

có một “bảo bối bé cưng”, nhất định bản thân phải khỏe mạnh về thể xác 

lẫn tinh thần. Bữa sáng phải ăn, dinh dưỡng phải cân bằng, không phải 

sợ béo, sợ vận động chảy mồ hôi; điếu thuốc lá tuyệt đối không nên lấy 

ra (dễ lão hóa), thức ăn ướp lạnh nên hạn chế dùng . 

Hành Vận : 

Vận Đinh Dậu  trước 15 tuổi): cùng với Giang tiểu thư, lại vì có 

song Lộc, song Khoa, song Kị, bài vở và thành tích học tập cũng không 

tệ lắm; chưa nói tới tình cảm, so với Giang tiểu thư ưa thích hướng tới 

phía đông người, bởi vì Thân cung là Thiên Đồng, Thiên Lương. Hay 

bởi vì tác dụng của song Kị, thuở nhỏ sức khỏe thẩ chất kém, thường bị 

bệnh về da, lông.

Vận Bính Thân (16 – 25 tuổi): nam nữ mệnh tại đây có sự khác 

biệt rất lớn. Nữ mệnh là tiên thiên cung Phu Thê gặp Kị tinh. Mã tiên 

sinh thì có song Lộc giao trì, nội tâm tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Thế 
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nhưng đại vận Mệnh cung tự tọa Kị tinh lại có Đà La, “thích ở trong 

lòng mà khó mở miệng”, “chờ mong lại sợ bị thương tổn”  là những từ 

miêu tả khắc họa tốt nhất . 

Vận Ất Mùi (26 – 35 tuổi): cung Phu Thê tiên thiên có song Lộc 

một Kị hội chiếu, chung quy Lộc cường, không buông tha hôn nhân. Vả 

lại trải qua ba đại vận được cát hóa (Đinh Thái Âm hóa Lộc, Bính Thiên 

Đồng hóa Lộc, Ất Thiên Cơ hóa Lộc ) nội tâm đối với hôn nhân còn là 

duy trì khẳng định cái nhìn. Mà cung Phu Thê tiên thiên của Giang tiểu 

thư lại bị Kị của ba đại vận trùng xung hoặc giáp, đó là sự khác biệt một 

trời một vực . 

Cung Phu Thê của đại vận tọa Quyền Khoa, trong tâm tăng mạnh 

lòng tin, mưu tính. Mặc dù ngoài có song Kị hội chiếu cho thấy hôn 

nhân có nhiều sóng gió gập ghềnh. Cần trải qua nhiều lần được tôi 

luyện, như đàm luận vài lần không nói gì tới kết quả yêu đương, nhìn 

không thấy đối tượng vừa ý, hoặc có nhân tố bên ngoài gây phiền toái, 

như cha mẹ phản đối ...

Mã tiên sinh năm Tân Dậu 31 tuổi kết hôn, lúc đó coi là kết hôn 

muộn, mà Mã phu nhân thì sinh năm Kỷ Hợi, kém 8 tuổi, cũng coi như 

già trẻ phối. Chúng ta thử nhìn xem tại sao Mã tiên sinh lại thích Mã 

phu nhân? 

Tới đây cần đến điều kiện đưa vào. Trên cơ bản, mở mệnh bàn ra 

hay tâm bản thân, cái nhìn đối với mọi người, sự vật, đều có thể chiếu 
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xạ ra, có người nói đó là một “từ trường” cũng không hẳn, duyên phận 

với người thì thông qua Lộc Kị tới hợp tan tan hợp, tốt xấu xấu tốt. Mỗi 

người năm sinh ra đều có một Thiên can, Địa chi là một loại biểu tượng, 

là thời gian (Thiên) đối với người có tác động ảnh hưởng, cũng coi là 

một loại “sóng điện từ” mỗi cá nhân đều là một thể năng lượng, sẽ giải 

phóng các hạt khác nhau, mà có tác động ảnh hưởng lẫn nhau. 

Trong Đẩu Số các tinh diệu với Thiên can có liên quan, có Lộc 

Quyền Khoa Kị tứ hóa, Khôi Việt, Dương Đà, Lộc Tồn ... cũng chính là 

mỗi người đều có chứa các “sóng điện từ”, đối với người khác nhau sản 

sinh ảnh hưởng khác nhau. 

“Địa chi” giống như một loại địa điểm xác định, Chi có thể nói 

là nhánh núi tương liên, cũng chính là giao điểm gắn bó duyên phận, 

có thể đạt được sự giúp đỡ hay không. Cho nên Tử Vân đại sư đều lấy 

“cầm tinh” định cung vị, mà cầm tinh chính là Địa chi .

Địa chi hay chính là bản thân đối mặt với thời gian và địa điểm 

các sự tình cùng bản thân có điểm tác động tương hỗ, cũng chính là 

cung vị trọng điểm. Chúng ta thường thường sẽ có một loại cảm giác, 

đối với một người nào đó mới quen mà như đã thân từ lâu rồi, cảm xúc 

không thể nói được, có lẽ xung động với một người nào đó, nỗ lực thế 

nào hình như đều không hữu dụng. Bởi vậy sẽ có khiếm khuyết, thiếu 

nợ, phương thức trả nợ được nói tới, làm người ta nói không nên lời một 

nguyên cớ vì sao nó tới xung vậy. 
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Một chút cũng không có nói về các đối tượng kết hôn thích hợp, 

trên cơ bản là lấy Lộc Kị của Thiên Can dẫn động tới quyết định, sẽ tìm 

ra người có tổ hợp sao tương đồng, như Tử Phủ Tướng, Sát Phá Tham 

một tổ, Cự Nhật Cơ Nguyệt Đồng Lương một tổ khác. Người có tổ hợp 

tương đồng có nhân sinh quan tương đồng, nhưng cũng không có hàm 

ý nhất định sẽ có duyên cùng một chỗ. 

Trên thực tế trong luận mệnh, thường phát hiện cùng tổ hợp 

sao, Lộc tinh cũng nhập tiên thiên Phu Thê cung, nhưng vẫn ly dị. Mà 

không cùng tổ hợp sao, hoặc có thể ham mê thích thú cho thấy trống 

đánh xuôi, kèn thổi ngược thế nhưng cũng phối hợp rất khá, then chốt 

ở ngay cung vị Địa Chi năm sinh. 

Tử Vân đại sư chọn lấy cung vị Địa Chi phỏng theo quan sát, thế 

nhưng đối với Thiên Can năm sinh lại không có nói rõ ràng. Đây là 

đáng tiếc lớn, có thể là phạm vi trang giấy ngắn, cần phải đối mặt mới 

có thể lý giải huyền cơ trong đó. 

Trở lại chuyện chính, Mệnh bàn của ta, ta đối với người khác ra 

làm sao, ta cảm thụ được cái gì , thì là lấy phương hướng tứ hóa tới 

phán định. Như Lộc ở tam phương thì là tương khế 3, Kị ở tam phương 

là rắc rối. Mà ta đối với người nào đó ra làm sao, thì y theo đối phương 

cầm tinh con gì, quan sát xem trên mệnh bàn của ta nó rơi vào cung 

vị Địa chi nào. Chúng ta có thể lấy Mã tiên sinh và Mã phu nhân tới 

để nói. 

3  Tương  khế  : tương  là hỗ  tương  , lẫn  nhau  ; khế  là  hợp  nhau , tương  hợp
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Mã phu nhân sinh năm Kỷ Hợi, cung vị Địa Chi ở Hợi. Nói cách 

khác coi cung Hợi là cung Mệnh của Mã phu nhân, năm Kỷ thì Vũ Khúc 

Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, Thiên Lương Hóa Khoa, Văn Khúc 

Hóa Kị. Trước tiên nhìn từ khía cạnh Mã tiên sinh đến xem thì Văn 

Khúc Kị của Mã phu nhân rơi vào cung Tài Bạch tiên thiên của  Mã tiên 

sinh, biểu thị quan niệm về tài vụ có bất đồng, có sự khác biệt về cách 

quản lý tài sản. 

Vũ Khúc Lộc tinh không ở tam phương tứ chính của Mệnh cung 

hoặc tam phương tứ chính của Phu Thê cung, sống chung với nhau 

lâu dài, Mã tiên sinh không cảm nhận được tình yêu với Mã phu nhân, 

nhiều lắm là chăm sóc gia đình, làm cho nó không có lo lắng mà thôi. 

Đương nhiên Văn Khúc Kị xung cung Phúc Đức tiên thiên, cũng sẽ làm 

cho hao tổn tinh thần, không cảm giác được vui sướng. 

Vậy Mã tiên sinh đối với Mã phu nhân như thế nào đây? Tiên 

thiên Cự Môn Lộc tinh hội nhập cung Hợi, đối với Mã phu nhân có 

thái độ tốt. Đến đại vận Ất thì Thiên Cơ Lộc tinh lần thứ hai hội nhập, 

tự nhiên sẽ đối tốt với Mã phu nhân. Thế nhưng tiên thiên Văn Xương 

Kị ở cung Phu Thê của Mã phu nhân, đại vận Thái Âm Kị ở cung Phúc 

Đức, ở trên con đường tình cảm đối với Mã phu nhân cũng có cảm giác 

vô lực, thừa nhận rồi rất nhiều áp lực có cảm giác bằng mặt mà không 

bằng lòng, đồng sàng dị mộng. 

Năm Tân Dậu, Cự Môn Lộc tinh lần thứ hai dẫn động, ba sao Lộc 

tinh đồng thời chiếu nhập cung Phu Thê của Mã phu nhân, cũng là nhập 
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cung Mệnh tiên thiên của bản thân (lưu niên). Thế nhưng cung Phu Thê 

Mã phu nhân cũng thừa thụ tiên thiên, đại vận , lưu niên ba Kị tinh, biểu 

hiện quá trình kết hôn rất nhiều khúc chiết, thừa nhận rồi áp lực rất lớn, 

gián tiếp ảnh hưởng bản thân Mã tiên sinh. 

Theo cách Lộc đến và đi như vậy, độc giả mới đọc lần đầu, trong 

lúc nhất thời khó mà nắm bắt hết được, xin chớ nóng vội, về sau bút giả 

sẽ lại nói chuyện. 

Vận Giáp Ngọ (36 – 45 tuổi): Liêm Trinh Lộc tinh ở cung Phúc 

Đức đại vận, hội chiếu cung Thiên Di; cung Điền Trạch đại vận là cung 

Mệnh tiên thiên, có Dương Đà giáp Kị, đại vận Thái Dương Kị tinh hội 

nhập, hình thành song Kị dẫn động, tình hình một người thế này sẽ là 

sao đây? 

Lấy bản thân mà nói, khả năng là đối mặt với dọn nhà đổi đi nơi 

khác, hoặc là thường ra ngoài làm việc, hoặc không có chỗ ở cố định. 

Thái Dương Kị ở cung Tật Ách đại vận vì không có sát tinh ác hóa, 

tiên thiên Mệnh cung có Kị tọa, dẫn dắt lẫn nhau, thể chất thân thể cảm 

giác kém đi, rất dễ mệt nhọc lao lực, thuộc dạng hao tổn nguyên khí mà 

không phải là dạng bệnh gì về da, về lông ...

Nếu như lấy cung Phu Thê tới quan sát, vận Ất Mùi kết hôn, đại 

vận cung Phu Thê ở Tị, kết hôn tức lúc song Kị giao xâm. Tới vận 

Giáp Ngọ thì Thái Dương hóa Kị lần thứ hai ở ngoài hội chiếu, biểu 

thị tình trạng hôn nhân có nhiều phiền phức. Mã tiên sinh vẫn chưa 
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cảm thấy vui sướng từ trong cuộc sống hôn nhân , huống hồ sao Văn 

Khúc của Mã phu nhân cũng rơi vào Tị, sau khi kết hôn, Mã tiên sinh 

có cảm giác những nỗ lực không có thiện chí đáp lại, có chăng chỉ là 

oán giận. 

Thế còn Mã phu nhân thì sao? Chỉ sợ cũng không tốt lắm, cung 

Phúc Đức của Mã phu nhân ở cung Sửu, liên tục thừa thụ Kị tinh của hai 

mươi năm. Mà cung Phu Thê Dậu vốn là kết cấu nhiều uất ức tủi thân 

của cách cục Dương Đà giáp Kị, cho thấy hai người đối với hôn nhân 

đều không hài lòng, có ly dị hay không?

 Bởi vì hình thành ác cách, có khả năng tranh cãi ầm ĩ, muốn quyết 

định đúng là thật không dễ dàng, chỉ cần qua năm Giáp Tuất, Kị tinh 

không tái dẫn động thì không sao. Hợi cung bị Không Kiếp giáp chế, hai 

người nếu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khả năng là tạm thời 

xa nhau, sẽ không ầm ĩ phải quá nghiêm trọng. 

Vậy ai thiếu nợ ai ? 

Theo mệnh bàn Mã tiên sinh tới xem thì y thiếu nợ Mã phu nhân, 

có thể từ mệnh bàn Mã phu nhân tới xem, cũng thiếu Mã tiên sinh chứ! 

Đáng tiếc là người viết không có mệnh bàn của Mã phu nhân. Có hoa 

mắt không ?

 Một Thái Dương Kị có thể dính dáng nhiều phía như vậy, cho nên 

nhất định phải định cung vị trọng điểm, mới có thể xác định tác dụng 

của Lộc Kị. Tựa như Dịch Kinh, một quẻ Càn sẽ đại biểu Thiên, Cha, 
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Nam, đầu, tráng kiện ... Nếu có ai nói phức tạp nhân sự chỉ dùng 12 

cung vị nó sẽ bao hàm hết ở trong đó, thì xin độc giả giữ vững suy nghĩ 

minh mẫn, vạn nhất “đường có ngắn” thì nghỉ ngơi một chút, thói quen 

tốt mà. Bởi vì bổn thiên chú trọng về cung Phu Thê, cho nên các cung 

còn lại không có nói rõ ràng hết được, đợi về sau sẽ viết. 

Kết Luận : 

Mã tiên sinh mặc dù có thể kết hôn, là tiên thiên cung Phu thê ổn 

định hơn so với Giang tiểu thư , hành vận lại được tăng cường. Mà cung 

Phu Thê đại vận mặc dù song Kị hội chiếu, vì chính tinh không yếu, mà 

chưa hình thành ác cách, chung quy có thể khắc phục tầng tầng trắc trở 

, có thể cùng đi một hướng. Đương nhiên Thân cung là Thiên Đồng, sự 

can đảm để thử cũng là lý do. Giang tiểu thư Thân cung là Thiên Lương, 

thái độ thiên về lý tính, mưu tính rồi sau đó mới hành động, vừa hay 

Thiên Đồng không chịu nổi cảm giác tịch mịch, Thiên Lương thì có thể 

chịu nhịn cô tịch, cái này cũng sẽ ảnh hưởng ý nguyện kết hôn. 

Tiên thiên cung Phu Thê là ý nguyện kết hôn một người, chỉ cần 

có  mong muốn, hành vận không quá xấu, ở lưu niên thích hợp thì có 

thể hoàn thành tâm nguyện. Bạn có chú ý không, vị trí quẻ của Mã phu 

nhân Hợi cung, vừa vặn ở tam phương của cung Phu Thê, cũng là trong 

tam phương của tiên thiên Lộc tinh, có phải ngẫu nhiên không?
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Cung Mệnh, cung Phu thê của Hoa tiểu thư cũng là vô chính diệu, 

thế nhưng chính tinh, tứ hóa, cát sát tinh tổ hợp không giống nhau, 

chúng ta có lẽ phân tích theo cung. 

Phân Tích Mệnh Bàn 

Cung Mệnh: bản cung có Văn xương tọa, ngôi sao may mắn 

Thiên Việt, tam phương hội chiếu Văn Khúc, Đà La với Quyền Khoa 

Kị tinh, đay là tổ hợp cát nhiều. Bản thân hành sự ổn trọng không nóng 

nảy vội vàng. Có lúc người có sao Đà  La thường ràng buộc mà chần 

chờ quyết định. Mệnh cung tự tọa Thiên Việt, là hình tượng con người 

đoan trang chính phái, có Văn Xương  tăng thêm vài  phần thanh tú, dễ 

làm cho người khác sinh ấn tượng tốt. Người mệnh cung có quý nhân 

tinh (Khôi Việt) thường hay giữ thể diện, thích trợ giúp người khác, là 

quý nhân của người khác. 

Cung Thiên Di: cung Mệnh vô chính diệu, cung Thiên Di có 

thể tá tinh an sao. Thái Dương thuần dương Hỏa, Thiên Lương thuần 

dương Thổ, đều là sao khí dương cương mười phần. Hoa tiểu thư cũng 

cho người ấn tượng chính cũng là phóng khoáng, nhiệt tình, không so 

đo, thấy vui khi giúp người. Tam phương lại hội Lộc tinh, Linh Tinh, 

Trường hợp 3: Hoa tiểu thư 
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Kình Dương chính mình hóm hỉnh, bản chất khôi hài, tính cách không 

câu nệ bó buộc hào sảng, hết sức giỏi về ứng xử với nhau, là một nhân 

tài nghề phục vụ rất tốt. 

Bất quá, người cũng đừng nhìn vẻ ngoài mà hiểu lầm. Kì thực 

Hoa tiểu thư trước mặt người khác thì như vậy, trở lại thế giới nội tâm 

mình (Mệnh cung) thực là tự tin bất túc (Kị hội nhập), cá tính chậm 

chạp (chỉ có Đà La không Hỏa Linh) cho thấy trong ngoài khác biệt 

khá lớn. 
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