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Nguyên thủy Bát quái
(Khởi nguyên của nạp Giáp)

Ngẩng lên xem 
tượng trời 

Kiền

Tốn
 

Thiên

Phong 

Nhật Nguyệt 
Tinh Thần

Phong vân điện 
lôi

Vũ trụ quyển
 (thiên tượng)

Thiên khí quyển 
(thiên tượng)

Quan sát hiện 
tượng của 

chim muông
Ly Hỏa

Hơi nước
 mưa sương Sinh vật quyển 

(sinh vật tượng)

Nhân vật quyển
(xã hội tượng)

Thủy quyển 
(thủy tượng)

Nham thạch quyển 
(địa tượng)

Địa cầu quyển (nội bộ)

Thích nghi
 với đất

Cấn Sơn Gò đồi cao

Gần gũi với 
thân Đoài Trạch Hồ, ngòi, sông 

Thứ ở phía xa 
Khảm Thủy Nước ngầm 

Chấn 
Địa 

chấn 
Lớp vỏ 

Nhìn từ mặt 
đất lên Khôn Địa Lõi ngoài trái đất 

Lấy thiên địa 
làm chuẩn 

Tất cả cũng 
theo đó thôi

Vật 
nào 

gốc ở 
trời 
thì 

thân 
thuộc 

với 
cõi 

trên 

Vật 
nào 
gốc 
ở đất 
thì 
thân 
thuộc 
với 
cõi 
dưới
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BẦU TRỜI SAO 
KHÂM THIÊN 

NHÌN LẠI LỊCH SỬ 

Vì sao trên trời vô hạn, con người trên trái đất cũng đặc biệt 
nhiều ...

Bao nhiêu người say mê Đẩu số, nhưng lại không biết Tinh 
Thần chỗ nao? .....

Họa Long Điểm Tinh Thuyết Tinh Thần

Đẩu số Tinh Thần mười tám viên, có thể nói hết chuyện trong 
nhân gian, người có tin không? 

1) Nguyên bàn của Đẩu số Tinh Thần là nhân sinh ở Dần, là 
“Tử Phủ” bàn của Tam dương khai thái. 

2) Nguyên bàn đồ: 
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Cự Liêm 
Tướng Lương Sát 

Tham Đồng

Nguyệt Vũ

Tử
Phủ Cơ Phá Nhật

3) Tại sao mệnh bàn này 12 cung đều có Tinh Thần? 

Bởi vì con người khi sinh ra thân thể thực sự đã có đầy đủ ngũ tạng 
lục phủ mười hai đường kinh lạc, kỳ kinh bát mạch ... (ở đây là nói ở thai 
nội, không phải thai ngoại)

4) Cho nên Đẩu số Tinh Thần y theo thân thể con người - “12 đường 
kinh lạc” mà sắp xếp thỏa đáng, vì thế 12 cung đều có Tinh Thần, cũng 
đại biểu con người có một thân thể hoàn chỉnh.

5) Tử Phủ (Mậu Kỷ thổ), Mậu Kỷ phân kinh lạc.

Thổ sinh Kim, Kim xuất ở Cấn - phế kinh <nguyên khí>  (quẻ đầu  Cấn)  Tân
                                                                                                     (quẻ cuối Cấn)   Ất }

Hợp 10 viên mãn
Mỗi cung đều có 
thể là khởi đầu
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Kỷ Đinh Bính Nhâm

Mậu Quý

Canh

Tân Ất Giáp

Mậu Kỷ

Canh 
Tân 

Nhâm Quý Bính Đinh

Giáp Ất 
tại Dần

{phế kinh}
phế 

kinh

quái 
Cấn 

ngũ hành cố định
(thai nội)

nạp Giáp (nguyệt lượng) Thiên can

(thai tức thập thiên)

6) Phế kinh ở Cấn, án ở Dần cung, (giữ Thái Âm phế kinh).
Bởi nó thuộc thai tức (Nguyệt tướng), cho nên đặt ở “Nguyệt kiến” 

<Dần vị>.
Thuyết minh: con người là được mẫu thân sở sanh, đây cũng chính 

là bản nghĩa của “Tử Phủ” lập ở Dần. 
Cho nên  Nguyên Bao Kinh viết “Thái Âm đệ nhất, Thái Dương đệ 

nhị”. (Khôn Kiền dịch)
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túc

Thái âm 

túc
Dương 
minh
thủ 
Dương 
minh 
thủ

 Thái âm 
1

2

4

3

Nguyệt 

4

3

1

2

<vọng>

<hối>1 

4 x 3 = 12 cung vị Nguyệt tướng (Lạc thư)

* Thượng       Hạ 
        4        +    1   = 5   <Thái Âm kinh>
*     Tả           Hữu
        3         +   2   = 5    <Thái Dương kinh>
* Thượng, Hạ, Tả, Hữu

Bản thân con người có tiểu vũ trụ, ứng hợp với đại vũ 
trụ của trời đất. 

7) Vì là theo sự sắp xếp kinh lạc trong cơ thể người, từ đó bài bố 
14 chính tinh. 

Đây cũng là một trong những khởi nguyên Đẩu số Tinh Thần. 

1 Trong âm lịch thì vọng chỉ trăng rằm, hối là chỉ cuối tháng. 
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túc 
Thái 
âm

thủ 
Thiếu 
âm

thủ
Thái 
dương 

túc
Thái 
dương 

túc 
Dương 
minh

túc
Thiếu 
âm 

thủ 
Dương 
minh 

thủ 
Quyết 
âm 

thủ 
Thái 
âm 

túc 
Quyết 
âm 

túc 
Thiếu 
dương

thủ
Thiếu 
dương 

Cự Liêm 
Tướng Lương Sát 

Tham Đồng

Nguyệt Vũ 

Tử 
Phủ Cơ Phá Nhật 

Trước có 12 đường kinh lạc Sau có Tử Phủ Tinh Thần 

8) Giản đơn chứng minh:
Bài bố Tử Vi ngược chiều: 
Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh

       Tử --> Nhật <Dần, Thân, Tị, Hợi>  (xin tham khảo trang 356)

       Cơ --> Vũ  <Thìn, Tuất, Sửu, Mùi> (quyết âm đối quyết âm, các thủ túc)

   Liêm --> Đồng <Tý, Ngọ, Mão, Dậu>  (thiếu âm đối thiếu âm, các thủ túc) 

                         Hợp 12 cung 

cách 
nhau 
4 ô

9) Nguyên bản Đẩu số là không có danh từ “Thập nhị cung vị”.

Chỉ là vì dẫn dụng “toán mệnh”, người đời sau mới đem thập nhị 
cung vị áp vào.

Đây là kết quả của quá trình Đẩu số “lưu biến”, cho nên người học 
Đẩu số ngày nay biết “Dụng” mà không biết “Lý”.



     9 Đồng nhân thập bát hạng
Khâm Thiên Cửu Tử 

K
ho

Sa
ch

Q
uy

..c
om

KhoSach
Quy..c

om

KhoSach
Quy..c

om

10)    Sơ đồ họa long điểm tinh

1  Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương, tương ứng là 235 tháng âm, thừa 7 
tháng so với năm dương, được gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước 
vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm. 

Đẩu số nội hàm có bao nhiêu, đơn cử một bàn Đẩu số để phân tích:
 
• Nguyệt tướng có 1, 2, 3, 4 điểm, hợp số thập Thiên can (nên tứ 

hóa vốn là Nguyệt lượng sở hữu). Bởi vì mẫu thân y theo “Thiên 
Quý” của Nguyệt lượng, tính toán chu kỳ phát triển của thai kỳ.   
Có đề cập ở mục 6) phía trước.

• Ở phương diện “Nguyệt kiến”: 
Thủ , túc Thái Âm kinh, phối nạp Giáp “Tân với Kỷ” thiên can, 
hợp thành 14 Tinh Thần. Trong đó Tử Vi có 6, Thiên Phủ có 8, 
đều là <Thái Âm kinh>. Bởi vậy Đẩu số tuyệt đối sử dụng “Thái 
âm lịch”. [Thiên can Tân, Kỷ đều là âm]

Kỷ Đinh Bính Nhâm

Mậu Quý

Canh

Tân Ất Giáp

Nguyệt 

1 28

7 

5 

6 4 3 9 

10 

Thượng 

Hạ 

12
kinh

lạc

14
Tinh
Thần 

Lạc thư 

  Hà đồ 

Tuất

Hợi 

Bát
quái

Hợp 19, năm      

nhuận có 71 .

}
}

}
Tiên thiên 
Bát quái

 (Nguyệt lượng)
Hậu thiên 
Bát quái

 (Thái dương)
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Đẩu số tuyệt đối không phải tới từ Bát tự, hoặc Thất chính tứ dư ... 
không có kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. 

Đẩu số vốn là một môn học vấn, tự nó thành 1 trường phái riêng.

• Nguyệt lượng có 12 Địa chi. 
Thủ, túc Dương minh kinh, phối nạp Giáp “Canh với Mậu” 
thiên can, hợp thập nhị Địa chi. Hoặc cũng có thể viết 12 kinh 
lạc [Thiên can Canh, Mậu đều là dương].
Thái âm chủ huyết, là máu trong thân thể con người, tuần hoàn 
theo vòng quay của thập nhị Địa chi, bắt đầu từ Tý vị chỗ Giáp 
thuận hành 12 kinh lạc (từ Tý đến Hợi). 

• Ở phương diện Nguyệt tướng, ẩn tàng Hà đồ, Lạc thư, Bát quái.

Nhâm     9  ---> đại biểu Lạc thư {Nguyệt lượng vốn ở Lạc thư}

Quý        10 ---> đại biểu Hà đồ {Thái dương vốn ở Hà đồ}

Tuất Hợi vị ---> đại biểu Bát quái. 
                             {Càn định Tây Bắc coi đó là đầu}

Theo như mệnh bàn ở mục 2) thì sao Thái Dương ở Hợi, phối Càn 
làm “đầu”, đó cũng là lý do tại sao em bé phải được sinh ra với đầu cúi 
xuống khi bé chuẩn bị chào đời. 

Tứ hóa Đẩu số tuyệt đối không có khái niệm “miếu vượng lợi hãm”  
như Thái Dương ở Hợi nói là “lạc hãm”, thật không biết chỉ thế nào? 
Thử hỏi! Mặt trời xuống núi, Địa cầu tự nó quay rồi, hay là còn nguyên 
nhân khác nữa? 
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Mệnh bàn Đẩu số không phải là mặt phẳng, mà là xoay chuyển theo 
hình cầu, không có nói miếu vượng lợi hãm. Hậu học nên thoát ra khỏi 
sự gò bó bất hợp lý đó. 

• Toán mệnh thuật Đẩu số, chỉ là theo học thuyết “tạng tượng” 
của Trung y sở hóa diễn xuất mà thôi. Dù sao không có mẫu 
thân sinh ra thì làm sao có thể suy tính mệnh vận? 

• Từ đồ hình phía trước, có thể quy nạp:

*Đẩu số chỉ dùng 18 sao (bao gồm Tả, Hữu, Xương, Khúc)

*Đẩu số dẫn dụng 10 Thiên can, 12 Địa chi, đại biểu Thiên Địa. 

*Đẩu số bao hàm cả “Hà đồ, Lạc thư, Bát quái”.

*Trong Bát quái:

Thiên ---> Nguyệt lượng

Nhân ---> Địa cầu  (nhân cư ở hào 3, 4)

Địa     ---> Thái dương

>

>

>

*Cùng với “thiên tượng” trên bầu trời, từ đây mới có “Cơ Âm” ở 
Dần vị của bàn thứ hai. (cũng đại biểu lịch mặt trăng quanh trái 
đất, hay nói cách khác là khởi nguyên lịch âm. 
*Địa cầu tự quay một vòng được một ngày, cho nên Thái Dương 
đối Cự Môn ở bàn thứ ba. Mặt trăng quay quanh Địa cầu một 
ngày đi 130 , Thái Âm đối Thiên Cơ (gặp Thiên Phủ hệ).

✳✳Tư liệu do tổ sư ghi chép, Minh Hồng chỉ truyền tải lại✳✳
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LỜI NÓI ĐẦU 

Nhân sinh uốn lượn như dòng nước
Thế sự chồng chất như ngọn núi
Tự cổ chí kim thay đổi biến hóa 

Giàu nghèo cứ mãi xoay vần

Đối với sinh mệnh nhân loại mà nói, đều là nằm trong sự tuần 
hoàn không thôi của đại vũ trụ, đây cũng là chân lý Nho giáo, Phật 
giáo, Đạo giáo, là sinh mệnh mỗi người đều nương theo vận hành của 
vũ trụ, phải không? Có người thì đi tìm sân khấu sinh mệnh của bản 
thân mình, có người thì mạnh mẽ đi theo dòng chảy lịch sử, lưu dấu 
sử xanh ... Trên thực tế, trời sinh ra ta tất có đất hữu dụng, mỗi người 
một mệnh, ông trời có đức hiếu sinh, con người tự bản thân có tuệ căn. 

Con người không có tỉnh ngộ giác ngộ ở bên trong, thì cũng sẽ 
không có tồn tại hào quang sinh mệnh. 

Đương nhiên khi bản thân không quay đầu nhìn lại thì người 
khác cũng không thấy mặt ta. Bởi vậy sự tồn tại của mệnh lý học, tựa 
như sự tồn tại của một mảnh gương sáng, tùy thời để giúp cho bản thân 
nhìn lại chính mình, biết tiến biết thủ, biết khi nào rạng rỡ, khi nào tiến 
lên khi nào rút lui. Người muốn học mệnh lý, người phải có tâm thái 
khách quan về sinh mệnh bản thân, sinh mệnh không phải lúc nào cũng 
đẹp cũng trọn vẹn như người nghĩ. 
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Nhân thân không dễ gì có được, đây là phước báo vô thượng của 
con người. Nó như đạn quý, đủ để trân quý. Người người có thể trân 
quý  biết trân trọng sinh mệnh của mình thì làm sao oán thán mệnh bất 
công đây? Đây là do sự khác biệt trong nhận thức về “mệnh”, cho nên 
chúng ta cần phải biết mệnh. 

“Toán mệnh” dễ nhưng “tri mệnh” khó, “tri mệnh” dễ “lập mệnh” 
lại khó, “lập mệnh” đã khó “an thân” còn khó hơn.

Bởi vậy Khổng Tử nói “không hiểu số mệnh thì không thể làm 
bậc quân tử”, cho nên muốn làm quân tử tất cần biết mệnh, biết mệnh 
để lập mệnh, lập mệnh để an thân. Bởi vậy an thân cần lập mệnh trước, 
đây cũng là tôn chỉ của học tập mệnh lý, cũng là ước nguyện ban đầu 
khi làm ra Đẩu Số của tiên hiền, giống như gương sáng chiếu tỏ lòng 
chúng sinh, như ngọn đèn sáng dẫn lối cho thế nhân, khi người cảm 
thấy lẫn lộn khó khăn, cuộc sống như đứng giữa ngã tư đường ... Người 
có thể lấy nó làm chỉ dẫn.

Cần nó để chỉ dẫn, nó là ai? Nó không gì khác chính là bản thân 
ngươi đó. 

Tại sao? Bởi vì ngọn đèn sáng chính là ngọn đèn trong tâm, hay 
“tâm đăng”. Nó có thể tùy thời tùy chỗ mà phản chiếu phản ánh cảnh 
ngộ mà bản thân gặp trong cuộc sống này, là cát là hung, là phúc là họa 
thoắt một cái đã tan biến, đây cũng chính là khởi nguồn cho thuyết 
‘mệnh vận” của thế nhân tồn tại. 

Vậy “toán mệnh” là gì? 
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Chính là phản chiếu một mặt bản thân. Bởi vì cái gương sáng soi 
này được tổ hợp thành từ sinh thần bát tự “năm tháng ngày giờ” của cá 
nhân, cho nên người người trăm xem cũng không chán, bởi vì người 
trong gương là ta, ta ở trong đó. 

“Ta ở trong đó” cũng là lý do sinh mệnh tồn tại, muốn biết được 
lý do tồn tại, thì chỉ có “tri mệnh” tức biết mệnh của ta. Sau khi biết 
mệnh  mới có thể làm theo mệnh, phát triển bản thân, tùy theo sân 
khấu cá nhân, hay nói cách khác đây chính là “lập mệnh”. (Bởi vì biết 
mệnh để lập mệnh, chí ít cũng cần thoát khỏi quan niệm “túc mệnh”)

Người mà có thể lập mệnh, nhân sinh quan ắt khác người bình 
thường, sân khấu cuộc đời của họ cũng khác thế nhân. Giống như Lão 
Tử từng nói “gió lốc cơn giông, những trận mưa lũ mưa rào chỉ chốc lát 
rồi qua đi. Ai làm những chuyện đó? Trời, đất. Trời đất còn chẳng lâu 
huống chi con người?” Điểm phá sự vô thường của nhân sinh, tựa như 
nhìn thấy Đức Phật. Hoặc như Lưu Bang, người vốn ban đầu không có 
văn hóa, nhưng khi y áo gấm trở về thì gió nổi mây vần, khi đối diện 
với cảnh tượng này đã cất tiếng ngâm rằng: “Gió lớn thổi, mây cuộn 
trôi, Oai lừng khắp nước về nơi quê nhà. Mong nhiều dũng sĩ giúp ta. 
Giữ cho yên ổn sơn hà bốn phương*”. Nếu đổi lại là người bình thường 
ở tình cảnh tương tự, khả năng có người sẽ nói “Mưa bão kéo tới thổi 
rớt ngói,  mưa rơi làm ướt mẹ của ta” , làm thế nào nó có thể tệ như 
vậy? 

* Câu này là trích trong bài Đại phong ca, được chép trong Sử ký phần Cao Tổ bản kỷ, và Hậu 
Hán thư phần Cao Đế kỷ nói người đời Hán gọi là Tam hầu chi chương 三侯之章. Nghệ văn 
loại tụ 藝文類聚 của Âu Dương Tuân 歐陽詢 (557-641) là sách đầu tiên dùng tên Đại phong 
ca, sau được Nhạc phủ thi tập xếp vào Cầm khúc ca từ, ghi đề là Đại phong khởi 大風起.
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Làm việc hay nghiên cứu học hỏi, khí khái (khí thế) nhất định 
phải giống như cầu vồng. Bởi vì khí khái ấy có thể ươm mầm tư tưởng, 
như vùng đất nuôi dưỡng tư tưởng, như tế bào tư tưởng. Có thể định 
nghĩa “lập mệnh” nó tựa như phát triển bản thân, nhân tâm như một 
ngọn nến, không cần phải tùy thói đời phiêu diêu. Tuy là đại sư Trí Giả 
thời nhà Tùy, sơ tổ của tông Thiên Thai từng nói “nguời sinh ra ở cõi Ta 
Bà vì là dục ái quá nặng” (Phật giáo gọi thế giới nơi chúng ta ở là cõi Ta 
Bà), nhưng người lập mệnh ở thế gian tất sẽ có tình với thế gian, giống 
như Vương Bột trong Đằng Vương Các Tự có nói:

 “Trời cao thâm, đất dày tột bậc,
Vũ trụ hay, rằng thật vô ngần.

Vui đi buồn lại đến gần,
Đầy vơi mới biết có phần số thôi.”

Đúng vậy, sinh mệnh con người là có định số (Phật gia gọi là định 
nghiệp) đều hiển hiện ở con người, trong cuộc sống “đầy vơi mới biết 
có phần số thôi” có thể được coi là chân thực nghĩa của “mệnh”, chỉ cần 
người biết điều ấy thì vận mạng tự khắc sẽ được khai thông thôi. 

Đả khai mệnh vận là sự lĩnh ngộ nhận biết về mệnh, nhưng lại có 
sự khác biệt, có rất nhiều thuyết pháp nói đến, thực tình thì then chốt 
nằm ở “nhận thức” đối với cát hung họa phúc của mệnh. 

Con người khi còn sống, hơn mười xuân thu, sẽ đều có thể gặp 
bất cứ chuyện gì, liệu đó có phải là mệnh đã định sẵn không? Như thế 
nó lại giống “túc mệnh”, lúc này thì định nghĩa “mệnh” trong túc mệnh 
đã bị bóp méo, ý nghĩa cũng mất đi. 



16    Thái Minh Hồng

K
ho

Sa
ch

Q
uy

..c
om

KhoSachQuy..com

KhoSachQuy..com

Hai chữ “túc mệnh” là đến từ Phật gia ngữ, Phật gia chú trọng 
chính là “nhân duyên quả báo”, trong bốn chữ này đối với con người mà 
nói thì nhấn mạnh chữ “duyên”. Chữ duyên này chẳng phải là chỉ bên 
ngoài đó nữa sao? Khi người được sinh ra thì lục thân như cha mẹ anh 
chị em đều ở bên cạnh, đó cũng là duyên với nhau đó thôi. Duyên này 
với ngươi là thiện hay là ác, ngươi không có lựa chọn, vì vậy nó được gọi 
là định mệnh của ngươi, bản chất của nó là “bên ngoài”, nó đề cập đến 
môi trường bên ngoài và nhiều nhân duyên, bởi vì ngươi tất nhiên sẽ 
tiếp xúc với tất cả bên ngoài, mới có thể sinh tồn được. 

Còn như bên trong “mệnh” thì nó thuộc về chính bản thân, mà 
không phải người khác, ngươi muốn thế nào phải xem chính ngươi, 
“chủ trương” của ngươi khi ấy là thế nào, nếu như ngươi làm nhân viên 
công vụ mà ta không thể thì đó là vấn đề của mệnh, không phải là do 
duyên. (định nghĩa “tri mệnh” là cần nắm được cần định vị được bản 
thân đang ở đâu) Chuyện này với nhà Phật gọi là “chánh mệnh” (là một 
trong bát chánh đạo), theo “chánh” mà làm là mệnh tốt, không có xấu 
số, chí ít ngươi đã biết định vị bản thân của ngươi ở đâu, y theo đó mà 
làm, nhất định có ngày thành công. 

Nhưng nói thì dễ, mà làm thì khó, tại sao? Bởi vì duyên ở bên 
ngoài rất nhiều, xung quanh đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của 
ngươi. Trong quan hệ hỗ động mệnh với duyên (trong với ngoài), sẽ sản 
sinh một cái mà nhà phật gọi là “nghiệp”, nghiệp là kết quả sự hỗ động 
của mệnh với duyên, kết quả này có khi là tốt có khi là xấu, tức có “cát 
hung” cho nên chắc chắn trong mệnh có cát hung họa phúc, hay nói 
cách khác là “theo nghiệp mà thể hiện” trong quá trình triển khai. Đây 
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là định nghĩa mệnh với vận, cũng chính là thiên duyên chú định, tức là 
“định mệnh” được định sẵn cho “số phận” của ngươi, tuyệt đối không 
phải là định mệnh của ngươi là do chính ngươi, trừ khi ngươi có thể 
“buông bỏ” và “hãy là chính mình” hoàn toàn. Người như thế này không 
phải là thánh cũng không phải hiền nhân, nhưng không có nhiều người  
như thế này qua các đời. 

Thực ra thánh hiền, cũng thấy sự vĩ đại trong tầm thường, nhưng 
không tuyệt với trong cái bình thường. Bởi vì thánh hiền cho tới bây 
giờ  cũng không có rời khỏi hồng trần, chỉ là thoát khỏi bụi vương hồng 
trần trở thành chính mình, giác ngộ được chính mình mà thôi. Vì vậy 
mọi người không cần tự cho là siêu phàm hay là bắt đầu mệnh tốt. Đó 
là ngươi sống có “giá trị” của ngươi, nó rất đáng quý. Mệnh có thể tin 
nhưng không thể mê muội, hãy là chính bản thân mình là tốt rồi. 

Người tại thế gian này hành tẩu nên giữ lòng bình thường, ngàn 
vạn lần không nên oán thán gió đông, thấy gì cũng không thuận mắt, 
không cần giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp thành ẩn tật, không 
có bệnh mà cứ rên rỉ. Thành công của con người là ở chính bản thân, 
thất bại cũng chính ở bản thân, độc giả hãy lưu tâm những điều này, chỉ 
mong thiên hạ có tình chúng sinh, mỗi người một mạng thật tốt, phúc 
thọ đến đủ. 

Thái Minh Hồng
Truyền Nhân Đời 36 Khâm Thiên Môn

viết tại Đài Bắc năm 2008. 
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Đẩu 

Số

Bí

Nghi

Khâm

Thiên

Môn

Tử

Vi

Lục

Huyền

Kinh

Mạch

Sinh Mệnh Ước Hẹn
Phi Yến Dịch Quỳnh Lâm

Tam Thế Kiếp Này

Ngũ Uẩn Nhân Duyên Pháp

Thiên Cơ Đồ Long

Cửu Tinh Tham Vi Cẩm

Hạnh Lâm Hoa Viên

Tử Vi Y Dịch Đạo

Hà Quan Lạc Nhạn

Số Khai Mệnh Vận Hà

Khâm Thiên Tứ Hóa 

Bí Nghi Tại Hoa Sơn

Tử Vi Lục Huyền Ngoại Truyện 

Đồng Nhân Thập Bát Hạng

Khâm Thiên môn đời 32       Trương Mai tổ sư di cảo

Khâm Thiên môn đời 34        Chu Anh Phong  tổ sư di cảo 

Khâm Thiên môn đời 35           Viên A Tường  tổ sư di cảo  

Khâm Thiên môn đời 36           Thái Minh Hồng biên soạn 

Khâm Thiên môn đời 33                                       tổ sư di cảo 

 [Đã xuất bản]

[Hiện tại]

Thích Pháp Vận 
Thích Pháp Âm

nguyên  

  danh 
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Đến thời Minh Thanh các thư tịch về Đẩu Số mới được vén 
màn dần, người đời sau coi đó như bảo vật, tôn sùng nó như 

khuôn vàng thước ngọc, vẫn dùng cho đến ngày nay. Thật hay giả cũng 
không có ai từng nghi ngờ chất vấn?

Trong bộ Tứ Khố Toàn Thư đời Thanh, toàn bộ trứ thuật về ngũ 
thuật của Trung Quốc đều được biên chép lại, tại sao chỉ có riêng các 
thư tịch Đẩu Số không được ghi vào? Chẳng lẽ người biên chép bộ đó 
không có mắt sao? Hay là do Kỷ Hiểu Lam trời sinh dáng người xấu 
nên không thích Đẩu Số mà ngó lơ, khiến cho Đẩu Số ngày nay vẫn còn 
không phân định rõ được thân phận? 

Kỳ thực đúng là Tứ Khố Toàn Thư không có ghi chép gì về Đẩu 
Số, nhất định là có nguyên do của nó. 

Ở góc độ mệnh lý học thì Tử Vi Đẩu Số và Bát Tự Tử Bình có thể 
coi là  tuyệt đại song kiều, nhưng số lượng các thư tịch về Tử Bình chiếm 
rất nhiều trong khi tư liệu Đẩu Số ít hơn nhiều. Từ thời Đường, Tống 
(có Uyên Hải Tử Bình) cho đến Minh triều (Tam Mệnh Thông Hội), 
bản nào cũng dùng từ ngữ đẹp, nội dung phong phú. Duy chỉ có Đẩu Số 

PHẦN 1
HỒI TƯỞNG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ
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không thấy có nhắc nhiều đến trong các bộ Kinh, Sử, Tập, trái lại chỉ có 
tập hợp viết về Tử Bình là nhiều. 

Hầu hết mọi người đều nói  Tử Vi Đẩu Số là Trần Hi Di sáng tạo 
ra, như vậy thì sách ông ấy lưu lại đâu? Truyền cho người phương nào? 
Nếu như ông ấy viết thì nội hàm hành văn so với Lý Hư Trung thời 
Đường và Từ Tử Bình thời Tống như thế nào? Hơn nữa ở bối cảnh 
không gian và thời gian thì Đường triều có Tử Bình rồi, nhưng Đẩu Số 
tại sao đến Minh triều mới tái xuất giang hồ? Không thể biên nhập Đẩu 
số vào bộ Tứ Khố Toàn Thư lý do chỉ có một, thư tịch Đẩu Số đó chỉ là 
chân ngụy mà thôi. 

Đẩu Số với Bát Tự đúng là đã tồn tại sau thời đại Đường thịnh 
thế,  Tử Vi Đẩu Số khi ấy được xếp vào bên chiêm tinh thiên văn và lịch 
pháp.  Các sách viết về loại học vấn thiên văn tinh tượng khi ấy được gọi 
chung là “sách thiên”. (Cũng được gọi là: thiên văn tinh toán)

Trong thời gian đại Đường thịnh thế, thư tịch về thiên văn tinh 
tượng, tinh toán của Trung Quốc thì năm 641 công nguyên, Văn Thành 
Công Chúa có đem đi xuất ngoại, đến khoảng năm 710 công nguyên thì 
Kim Thành Công Chúa lại lần nữa mang xuất ngoại, mang đi đâu? Là 
thổ phiên quốc Tây Tạng. 

Văn Thành Công Chúa được gả cho Đại Tạng Vương thứ 32 của 
Thổ Phồn (Tùng Tán Cán Bố), sau khi Tùng Tán Cán Bố thống nhất 
được Tây Tạng đã đưa vương triều Thổ Phồn bước sang trang sử mới 
ngày một phát triển. Thế còn công chúa thì sao? 

Công chúa rất trân quý Phật tượng, khi được gả sang công chúa 
còn mang theo lượng lớn các sách kinh điển thiên văn lịch toán y học 
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phật pháp và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, nên thời gian ở đây bà có 

ảnh hưởng rất lớn trong việc hoàn thiện và phát triển cho lịch Tây Tạng. 

Không những vậy bà còn đưa vào nhiều kỹ thuật cho sản xuất giúp dân 

chúng canh tác  trồng trọt, nghiền củ mài, nấu rượu, giấy mực ...

Đầu thời Đường, Viên Thiên Cương cùng với Lý Thuần Phong 

của Ti Thiên Giám, là hai nhà thiên văn tinh tượng chiêm bốc trứ danh, 

mọi thứ tinh thông. Cả hai đều tinh thông ngũ thuật huyền học trung 

quốc như Âm Dương, Ngũ Hành, Bát Quái, Phong Thủy, Tướng Thuật, 

Tử Vi Tinh Tượng ... 

Hai ông không những có thể tiến đoán mệnh vận cá nhân mà còn 

có thể đoán được sự hung suy của quốc gia. Cũng chính vì vậy, thiên 

văn lịch toán học trở thành tri thức bí mật nơi chốn hoàng cung  thâm 

sâu, không có lưu truyền ra dân gian. 

Như trong quyển 11 Tấn Thư có nói: “thiên thể nghi tượng thiên 

văn, từ đời này sang đời khác, là cung cấm bí sử”. Trong Chức quan chí 
của Cựu Đường Thư cũng có nói: “tất cả các cổ vật bí ẩn, sách thiên văn, 

vượt quá trách nhiệm của mình đều không được phép giữ”. 

Chú:

• Sách thiên văn chính là chỉ Thiên văn tinh tượng (bao gồm 

cả Tử Vi tinh tượng) với Hà đồ và Lạc thư ... Nếu không phải 

trách nhiệm của mình thì không được giữ. Tuyệt học xưa nay 

rất nhiều, đều là chỉ truyền một đời, như Đạt Ma đến Trung 

thổ, cũng là một hoa nở năm cánh, dừng ở sáu. 
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• Văn Thành công chúa rất am hiểu tinh thông huyền học, có 
người nói Đại chiêu tự và Tiểu chiêu tự khi xây dựng bà đều 
căn cứ theo nền tảng phong thủy học của Trung Nguyên. 

• Vua Thổ Phồn đã từng phái bốn người đến Đường triều học 
tập “bốc toán sinh tử, pháp tượng niên nguyệt tứ thời”, sau khi 
có thành tựu trở thành bốn học giả của Thổ Phồn. 

Văn Thành công chúa khi đi có mang theo thiên văn lịch toán 
thư,  trong Hán Tàng sử tập có ghi “sách chiêm bốc lịch toán có 64 
quyển”, trong Mã Ni bảo huấn thì chép rằng “ngũ hành đồ kinh 80 bộ”, 
còn trong Hiền Giả Hỉ Yến thì ghi “Thiên văn tinh toán thư tịch mang 
theo 80 bộ Chiêm tư lịch pháp, Ngũ hành trân bảo mật tinh minh đăng, 
Mật ý căn bản chi tinh, Trân bảo chi đống, Chủ kiền tống thuật  và bộ 
Hoàng thố ...”  

Theo như tàng truyện của Phật giáo thì Lục độ mẫu chính là 
công chúa Văn Thành, còn Bạch độ mẫu là công chúa Xích Tôn (người 
Nêpan), cả hai đều được gả cho Tùng Tán Cán Bố. 

Năm 710 công nguyên, Kim Thành Công Chúa của Đường triều 
lại được gả đến Thổ Phồn, lang quân là vua đời thứ tư của vương triều 
Thổ Phồn, lần đi này bà cũng mang theo nhiều thư tịch thiên văn với 
lịch pháp. Căn cứ theo Hiền Giả Hỉ Yến thì thấy ghi rằng “đại thể sách 
vàng mang đi có Mộ nhân kim toán, Đạt na lộ ngõa đa, Thị đệ bát thập 
số lý, Bác đường bát thập số lý lánh xưng. Ngoài ra bà còn đem theo 
Toán học thập tục thánh điển, Bát chi và các thư tịch về Ngũ hành, Bát 
quái, Cửu cung, Thất diệu, Nhị thập Bát tú...
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Kim Thành Công Chúa là đưa người Hán đến Thổ Phồn truyền 
bá và dạy toán học với phong thủy học. Cũng mang được các thư tịch 
như Mao Thơ, Lễ Ký, Tả Truyện, Chiêu Minh Văn Tuyển ... từ Đường 
triều đến, nó trở thành tàng văn với phiên quốc, đối với sự phát triển 
văn hóa Thổ Phồn có ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời Thổ quốc cũng học 
được lục thập giáp tý của Trung Nguyên để ghi nhớ năm, còn có cả nạp 
âm ...

Những thư tịch này sau khi được lưu truyền đến thổ, tất nhiên 
sau đó thổ sẽ bang giao văn hóa với ngoại quốc như Ấn Độ, Hy Lạp ...

A- SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ KHÁI NIỆM ĐỊNH LUẬN 
MỆNH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ TÂY PHỔ

Rất rõ ràng, thiên văn tinh tượng loại này là cùng loại, có cùng 
tính chất, có bộ phận đến từ sự giao lưu văn hóa trong thời gian dài 
của các dân tộc trong lịch sử, như Trung Quốc có 12 cung trong Tử Vi 
Đẩu Số thì chiêm tinh thuật của Ấn Độ, Hy Lạp cũng có 12 cung tương 
đồng. (Chỉ là thứ tự bài bố khác biệt còn nội hàm thì khác biệt không 
nhiều lắm)

Trong bách khoa thư mở của Anh có ghi chép và lưu trữ lại, dưới 
đây là bảng biểu minh họa đối chiếu:

Hy Lạp 12 cung
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Thứ 

Tự
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tên

Gọi

Life

W
ealth 

Siblings

Pảents

C
hildren

H
ealth

M
arriage

D
eath

Travel  religion 

O
ccupation  honrs

Benefits  fliends 

Losses  enem
ies 

Ấn Độ 12 cung 

Thứ 

Tự 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tên

Gọi

Bady

W
ealth

Siblings 

Relatives

C
hildren 

Enem
ies 

M
arriage 

D
eath 

Religion 

O
ccupation 

G
ains 

Lossen 

Trung Quốc 12 cung 

Thứ

Tự 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tên 

Gọi

M
ệnh cung 

H
uynh Đ

ệ cung 

Phu Th
ê cung 

Tử N
ữ cung 

Tài Bạch cung 

Tật Á
ch cung 

Th
iên D

i cung 

N
ô Bộc cung 

Q
uan Lộc cung 

Đ
iền Trạch cung 

Phúc Đ
ức cung 

Phụ M
ẫu cung 
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Chú:

12 cung trong Đẩu số của Trung Quốc và 12 cung trong chiêm 

tinh thuật của Ấn Độ với Hy Lạp không hoàn toàn giống nhau, trong đó 

vẫn có sự khác biệt.

Chiêm tinh thuật Hy Lạp từ thế kỷ 2, 3 CN đã truyền đến Ấn Độ.

Mà trong những năm đầu niên hiệu Trinh Quán thời Đường, ở 

Khang Cư quốc Tây Vực có một vị thuật sĩ tên là Lý Bật Đạo, lại đem  
Xa Tư Kinh của chiêm tinh thuật Ấn Độ mang vào Trung Quốc, hình 

thành một loại thiên văn tinh tượng, tinh chiêm ở Đường triều kỳ thực 

đã có sự giao lưu giữa các nền văn hóa (bao gồm cả Văn Thành và Kim 

Thành mang du nhập vào Tây Tạng). Theo dòng lịch sử có thể thấy 

không có dấu vết gì cho thấy Đẩu Số do Trần Hi Di làm ra. 

Lý do là bởi Trần Hi Di còn chưa sinh ra thì Đẩu Số đã có rồi. 

B- TRẦN HI DI LÀ AI?

Nói tới Tử Vi Đẩu Số, đều chỉ Trần Hi Di, nhưng Trần Hi Di dù 

sao cũng không nhiều người biết đến. 

Sông Hoài cuồn cuộn dòng nước xiết, nước xoáy hai bên bờ sông, 

thổ địa màu mỡ, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, nơi đây được ví 
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như dòng sữa mẹ, từng sản sinh ba vị danh nhân đạo gia lão tổ là Lão 

Tử, Trang Tử, Trần Hi Di, hình thành nên nét văn hóa độc đáo cho vùng 

đất này. (ở đây là chỉ ven bờ sông ở Bạc Châu thuộc tỉnh An Huy ngày 

nay)

Chú:

• Lão Tử sinh sáng sớm ngày 15 tháng 2 năm 571 TCN, mất 

sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm 471 TCN, hưởng thọ 100 tuổi. 

An táng ở thôn Hòe Lý của Thái quốc xưa. Vốn là người huyện 

Qua Dương thuộc Bạc Châu của tỉnh An Huy ngày nay, từng 

viết Đạo Đức Kinh với 81 chương năm ngàn chữ. 

• Sử cũ kể rằng sau Lão Tử khoảng 200 năm (năm 369 TCN), 

thì Trang Tử sinh ra, trong Sử Ký có ghi “Trang Tử, người đất 

Mông, tên là Chu”. Sinh tại Mông Thành nay là An Huy, từng 

viết Trang Tử. 

• Trần Hi Di sinh tháng 10 năm 871CN tức năm Tân Mão (niên 

hiệu Hàm Thông năm thứ 12 Đường Ý Tông), mất ngày 22 

tháng 7 năm Đoan Củng thứ 2 Tống Thái Tông (tức năm 

989CN), mất tại Trương Siêu Cốc trên đỉnh núi Liên Hoa 

Phong, hưởng thọ 118 tuổi (năm Kỷ Sửu).

Trần Hi Di sống trong thời cuối Đường chiến loạn cắt cứ <Ngũ 
Đại>, từ Chu Ôn khởi binh soán Đường năm 907, cho đến binh biến 
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Trần Kiều năm 960 Triệu Khuông Dẫn khoác hoàng bào thành lập 
vương triều Bắc Tống, tổng cộng có Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, năm 
triều đại hưng vong. Trong thời Ngũ Đại, các hoàng đế tiếp nối nhau, 
đều là từ chối phụng mệnh không ra làm quan. (Tôn Tư Mạc cũng là 
không làm quan)

Bốn lần từ chối phụng mệnh:

Lần thứ nhất, hậu Đường Minh Tông

Lần thứ hai, hậu Chu Thế Tông

Lần thứ ba, Tống Thái Tổ

Lần thứ tư, Tống Thái Tông

•Phong cách của người ẩn sĩ•

Chú:

Trần Hi Di là sống ở cuối Đường triều, cũng chứng kiến thăng 
trầm thời Ngũ Đại, không phải là sinh cuối thời Ngũ Đại , Tống sơ. 

Cùng với Lý Hư Trung đều là người Đường triều, Hàn Dũ trong 
Mộ Chí có nói khá rõ về Lý Hư Trung.

C- TRẦN HI DI KHI CÒN SỐNG

Trần Hi Di bác học đa tài, tinh thông dịch học, tướng học, y học, 
dưỡng sinh thuật, là một nhà triết học, dịch học gia, tự nhiên khoa học 
gia. 
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Trong lĩnh vực triết học với Đạo giáo Trung Quốc, ông được tôn 

sùng với vị thế chỉ sau chí tôn Đạo giáo Lão Tử, Trang Tử.

Người đời sau tôn ông là “Thiểm Bác” lão tổ. (Ông tôn sùng hệ tư 

tưởng của Lão Trang) Sư phụ của Trần Hi Di là một “cao đạo” không 

phải tăng sư, là một ẩn sĩ học giả uyên thâm. Cũng đều ẩn cư thâm sơn, 

cũng là một người yêu thích thơ ca, tinh thông Phật hiệu. 

Nói ngắn gọn hơn thì bản thân ông ấy là kế thừa tư tưởng của 

Lão Trang, mở đường cho lý học triết học Tống Minh. Hơn nữa những 

người sau còn phát triển thành một chi phái trường phái riêng, từ Thiệu 

Khang Tiết, cho đến Chu Hy của triều đại Nam Tống ...

Ông ấy không vào triều làm quan, chỉ chú tâm đạo gia dưỡng 

sinh, không phải là chuyên tâm về tinh tượng vì tinh tượng chỉ chủ 

yếu ở trong cung đình mới có thể tiếp xúc nhiều, ví dụ như Lý Thuần 

Phong ... nhưng Hi Di tiên sinh lại cũng am hiểu tinh tượng chiêm bốc.

Tóm lược cuộc đời:

• Trần Hi Di năm 63 tuổi bái biệt hương thân (khi đó cha mẹ 

đều đã mất, chỉ còn có một anh trai), năm Thanh Thái hậu 

Đường (tức năm 934CN) mang theo một số Chu Dịch, Lão, 
Trang ... một thân một mình rời nhà bôn ba vạn dặm tới thánh 

địa Đạo giáo - Vũ Đương sơn - vùng Quân châu Hồ Quảng 

(nay là Đan Giang Khẩu HỒ BẮC).
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• Khi tới đây ông từng được hai vị “cao đạo” dị nhân chỉ điểm 

là “Tôn Quân Phỏng” và “Lộc Bì Xử Sĩ”, hai người này nói với 

ông ấy rằng “trên núi Vũ Đương có hang Cửu Thất, có thể 
ẩn cư. Nếu như ngươi ẩn cư núi này tu luyện có thể đắc đạo 
thành tiên. (Hai người này nghe nói là cao đạo có tiếng thời 
Bắc phương Ngũ Đại, Tống sơ)

• Trần Hi Di sau khi đến hang Cửu Thất trên núi tu đạo hữu 
đắc, có viết Cửu Thất Chỉ Huyền Thiên, tại đây ông có đề một 
bài thơ: “Vạn sự nếu trong tay, Trăm năm trò chuyện tình, 
Bâng khuâng nhớ về nam, Khắc ghi hang đá này”. 

Nhớ về nam chính là chỉ Đế vị, hoàng đế cổ đại đều lấy tọa 
Bắc triều Nam làm tôn chỉ, danh từ Nam đồ của ông ấy cũng 
là lý ở đây. 

• Bộ Cửu Thất Chỉ Huyền Thiên quả thực truyền cho Trương 
Bá Thụy là đệ tử học phái. 

Tử Dương, người Thiên Thai CHIẾT GIANG, người này tinh 
thông Bách gia điển tịch, người đời sau  xưng là Nam Tống 
chi tổ. 

• Xem tới xem lui theo dõi dấu tích lý học thì Trần Hi Di về cơ 
bản không thấy có liên quan gì đến trứ tác Đẩu Số. Các tác 
phẩm của ông ấy  viết cũng rất nhiều, muốn trò chuyện cũng 
nói không hết. Ví dụ Tướng học có Nhân Luân Phong Giám, 
vốn có tên là Quy Giám, viết rất hay; thơ về Phật học thì có 
Ngũ Không ...
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• Sau khi Trần Hi Di rời núi Vũ Đương thì đi tới Hoa Sơn. 

Nghe nói thường ẩn tu ở đây cùng với lão sư Lữ Đồng Tân. 

Sau nhiều năm tháng, có một ngày Lữ Đồng Tân ra ngoài tìm 

bạn, khi trở về Hoa Sơn thì thấy Trần Hi Di đã quy tiên thuở 

nào, bỗng khóc không ngớt, rồi có đề mấy câu:

KHÓC TRẦN BÁC 

Ngày ngày cùng quan sát thiên tượng

Người cùng đến Hoa Sơn làm bạn

Ánh sao mờ chẳng lưu chút trăng tàn

Mưa xuân lất phất lòng trống không

Tam động chân nhân về Tử Phủ

Ngàn năm lão hạc thương ngô đồng

Tiên sinh đi rồi còn mình ta

Đông Tây Nam Bắc mấy tri âm

                                                            ***Lữ Đồng Tân***
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Sư thừa

Sư đồ

 
Lão 
Tử 

Trang 

Tử 

Ngụy 

Bá 

Dương 

Tôn

Tư

Mạc 

Cát

Hồng 
Mã
Hòa 

Đào

Hoằng

Cảnh

Chung

Ly

Quyền 

Trương

Bá 

Thụy 

Trương

Vô

Mộng

Trần

Cảnh

Nguyên

Lưu

Hải

Thiềm  

Hà

Thượng 

Công 

Lữ 

Đồng

Tân 

Hà

Xương

Nhất 

Ma

Y

Đạo

Trưởng 

Tôn

Quân

Phỏng 

Lộc

Bì

Xử

Sĩ

Ngũ 

Lão

(ngũ

  long)

Đàm

Tiễu 

Trần Hi Di 

địa 
điểm 
ở Vũ 

Đương
sơn 

truyền 
Thụy 

công 

dòng 
chính
học 
phái

Hi Di 

Tống

Minh

Lý

học 

gia

xem
thêm
Tống

Nguyên
học án

12  

chương 
đầu tiên 
được viết 
từ trăm 
bài thơ 

Rải ở
cao

tăng,
nho
sinh,
quan
sử, lý
học
gia 
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D- CHUYỂN ĐẾN HOA SƠN THÀNH ĐẠI ĐẠO

Trần Hi Di đến núi Vũ Đương năm 934, giai đoạn những năm 
Hiển Đức hậu Chu (954 - 959) thì rời núi Vũ Đương đến Vân Thai Quan 
núi Hoa Sơn. Sử cũ chép rằng lý do Trần Hi Di tiên sinh rời đi là vì (ở 
núi Vũ Đương) tiếng tăm lan xa, không muốn tiếp đón quá nhiều khách 
đến thăm hỏi nữa.

Núi Hoa Sơn sừng sững nằm ở phía Đông dãy Tần Lĩnh nằm ở 
phía Nam của tỉnh Thiểm Tây, từ xưa nổi tiếng là nơi hiểm trở, phía Bắc 
giáp Hoàng Hà, đồ sộ cao vót. Phía Đông có Dương Phong, phía Tây có 
Liên Hoa Phong, phía Nam có Lạc Nhạn Phong, phía Bắc có Vân Thai 
Phong, trung tâm là Ngọc Nữ Phong. Năm đỉnh tựa như cánh hoa, cho 
nên trong Thủy Kinh Chú có viết: “Đỉnh núi có ngàn lá hoa sen, có rất 
nhiều hoa xen lẫn nó, nhìn từ xa mà ngắm thì trông như hoa trạng, nên 
lấy tên là Hoa Sơn”.

Ông ấy ở núi Hoa Sơn mặc dù bản thân tóc đã bạc nhưng không 
có viết nhiều trứ thuật, chỉ viết nhiều trứ tác, tu thành đại đạo. (Hoa sơn 
tác tiên hương)

Các trứ tác của ông ấy được Phạm Trọng Yêm* hiệu chú, học trò 
của  ông cũng kịp thời thu thập chỉnh lý và lưu giữ lại, ở thời Nguyên 
triều tuy có chút thất lạc nhưng trong Tứ Khố Toàn Thư và Chính Thống 
Đạo Tàng còn lưu giữ không ít. 

* Phạm Trọng Yêm (989 - 1052), tự Hy Văn, thụy Văn Chánh, là một nhà chính trị, nhà 
văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống. Ông là người huyện Ngô, phủ Tô Châu 
(nay thuộc Tô Châu, Giang Tô).
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Chú: 

• Trong số các trứ tác của bản thân Trần Hi Di và trong truyền 
thừa thì cho tới bây giờ chưa thấy có bộ sách nào viết về Tử 
Vi Đẩu Số. 

• Trong Tứ Khố Toàn Thư  không có ghi chép lại, chỉ có khảo 
sát qua là bởi vì không có không có quyển sách thực nào, vậy 
làm sao biên nhập được?

• Thiên văn tinh tượng lịch pháp, là thuộc về đế vương học, các 
triều đế vương đều có cơ quan lưu giữ thiên văn tinh tượng 
học. Và nó được coi như thứ quan trọng của triều đình. 

Như thời kì đầu ở Trung Quốc là Ti Thiên Giám, đến thời 
Thanh triều thì đổi thành Khâm Thiên Giám. Giản xưng là 
tinh tượng của đế vương (chiêm tinh) nên không thể lưu 
truyền ra dân gian. 

• Tử Vi Đẩu Số xếp vào nhóm thiên văn tinh tượng, khởi nguyên 
sớm nhất có học thuyết “Thuyết Cái thiên”, như Cửu Cung 
Phú xuất hiện ở Hán triều, ở trong hoàng cung do Hoàng 
Hương chỉnh lý sửa sang lại. 

• Tử Vi có tam viên, đế vương có tam thống là thiên văn, y học 
và kham dư.

• Đẩu Số có tam bảo, (Tinh Thần có tứ tuyệt) (Độn Giáp thuộc 
Binh tượng học)
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Tam
 bảo

Đồ giải Tam bảo

Thuyết
 Cái thiên

Cái 
thiên

Thuyết 
Tuyên dạ

Tuyên
 dạ

Thuyết
 Hồn thiên

Hồn
 thiên

Tử Vi tại Tý ~ Ngọ bàn         <Tử>       <Tham>

Tử Vi tại Tị ~ Hợi bàn          <Cự>        <Nhật>

Tử Vi tại Mão ~ Dậu bàn    <Âm>      <Đồng>

      3 Âm    3 Dương 

Hợp thập “Long đồ ” tam biến 

Trần Hi Di

Trung

Y

Âm Dương
 học thuyết

liên kết 

Địa

 Lý 

Nam 
đẩu 

Bắc 
đẩu 

Đẩu số 
nguyên 

mạo 

Dương tận 
Âm sinh

Âm tận Dương sinh

<Địa hộ> 

<Thiên môn>

thập nhị tích quáiNguyệt tướng 360 đồ

Cự Tử

Âm

 6 9 8 7

5 6

4 5

3 2 1 4

Cự 

Nhật 

9    8    7    6    5    4    1    2    3    
 4

   
  5

    

6

= == = = =

======
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• Khởi nguyên của Đẩu Số là ở “Thiên văn” , “Y học” , “Phong 

thủy”, xuất hiện ở hoàng gia đế vương. 

Mệnh lý ngày nay xuất hiện chỉ là một loại phong tục tập quán 

văn hóa dân tộc lưu truyền trong dân gian. Kể từ sau thời kì 

Minh Thanh  nếu như dùng nhãn quang “Mệnh lý” để khán 

“Đẩu Số” thì không thể nào nhìn ra được sự uyên thâm học 

vấn, bao la rộng lớn của Đẩu Số. 

Bởi vì Mệnh lý chỉ nhìn ở bốn chữ “Thê Tài Tử Lộc” thì nghĩa 

của nó rất hẹp. 

• Tất cả ngũ thuật đều là “Dòng chảy của âm dương”.

Ban Cố trong Hán Thư Nghệ Văn Chí Chư Tử Lược Tự có 

nói “Dòng chảy của âm dương, các quan chức nắm giữ Cái 
(chưởng thiên văn), kính thuận ngô thiên (chỉ thiên không), 

lịch tượng Nhật Nguyệt Tinh Thần; để dùng cho bách tính thì 

cái này còn rất lâu bởi còn liên quan đến chuyên môn. ”

• Trong đó có một điểm rất đúng trọng tâm: Tử Vi Đẩu Số lịch 

Tần, Hán, Đường đã đầy đủ rồi. 

Đẩu Số không phải là “lịch tượng (lịch pháp) Nhật Nguyệt 

Tinh Thần, để mang cho dân chúng thì ...” sao? Chỉ từ chỗ này 

có thể thấy được một phần “căn nguyên” rồi. 

• Cung cấp các tư liệu là từ góc độ lịch sử để tham khảo.

• Các trứ thuật cả đời của Trần Hi Di: 
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Tiên thiên đồ, Cửu Thất Chỉ Huyền Thiên, Nhân luân Phong 
Giám (Quy Giám), Trần Hi Di trực giải Chu Dịch, Hi Di quan 
không thiên, Âm chân kinh đơn ca chú, Trần Hi Di thai tức, 
Tam Phong ngụ ngôn, Cao Dương tập, Điếu Đàm tập, Xích 
Tùng Tử Bát Giới Lục, Nhập Thất Hoàn Đan, Siêu khổ hải thi, 
Dịch Long Đồ Tự. 

Chú: chính là không có Tử Vi Đẩu Số. 
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CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM TỬ VI 
LỤC HUYỀN KINH MẠCH

đêm tối tĩnh lặng trời quang, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy 
sao, khiến người ta không thể không có cảm giác kỳ diệu 

về sự rộng lớn vô tận, cao thượng, đẹp đẽ của bầu trời.

Vũ trụ, tinh cầu, sinh (thực) vật, con người là những gì vậy? Họ 
hình thành và phát triển như thế nào? Tương lai họ sẽ như thế nào? 
Chuyện như thế muôn hình muôn vẻ, từ cổ chí kim đã có nhiều khoa 
học gia, triết học gia dốc hết tâm huyết, thậm chí là vất vả cực nhọc đổ 
cả mồ hôi xương máu để mong mỏi tìm ra được đáp án. Đặc biệt trong 
dòng chảy lịch sử Trung Quốc có rất nhiều thăng trầm khúc chiết tựa 
núi non trùng điệp là vì đâu? Giống như nhà thơ vĩ đại Khuất Nguyên 
ở hai ngàn năm trước, đã viết nên bộ trường thi Thiên Vấn từ trước tới 
nay chưa từng có, trong đó là 172 câu hỏi “thiên” chí cao chí thượng. Tác 
phẩm này có thể coi là tác phẩm văn chương vĩ đại, lối viết hành văn 
cũng rất tráng lệ.

Lần nữa ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt tinh thần bầu trời, lúc tinh 
quang rực rỡ chớp mắt đã thấy ngay trước mắt ta, tựa như khi mở mệnh 
bàn Tử Vi Đẩu Số đã thấy ngay 18 viên tinh, ánh nhập vào trong đầu, 
giống như phản chiếu một tin tức nào đó về sinh mệnh, chính là muốn 
con người lên tiếng, cách nói thông thường chính là gợi mở “thiên cơ”.



38    Thái Minh Hồng

K
ho

Sa
ch

Q
uy

..c
om

KhoSachQuy..com

KhoSachQuy..com

Trầm tư suy nghĩ về mặt ngữ nghĩa chúng ta không ngại khi nói 

như vậy.

• Kết quả khi “ngẩng lên xem tượng trời” chính là đã sản sinh 

ra Thiên văn học, Tinh tượng học, Chiêm tinh thuật.

• Kết luận khi “cúi xuống xem phép đất” đã sản sinh ra Địa lý 

học, Kiến trúc học, Phong thủy thuật.

• Còn  khi quan sát hiện tượng  chim  muông  thì  xuất hiện  

các  nghiên cứu tự nhiên, số học, chiêm bốc, xem hóa thạch 

... Với những thứ gần gũi với bản thân thì có Y dược học, 

Sinh vật hóa học, Tinh mệnh học, Đơn đạo học ...

• Quan sát những thứ xa hơn, những hiện tượng của vật ở 

bên ngoài thì có Hà đồ, Lạc thư, Bát quái, kỳ môn ... Đem cả 

ba đạo thiên văn, địa lý, con người tam tài hợp nhất thì có 

thể gọi chung là “thiên cơ”.

Nhưng tìm hiểu con người là được ưa chuộng nhất, tại sao? Mà 

trong rất nhiều cái “tại sao” ấy, con người trong ý thức thường rất hay 

chú trọng chuyện  sinh tử, họa phúc, phú quý bần tiện ... của thế gian, 

và rồi rất nhiều câu hỏi “tại sao” được đặt ra. thế rồi rất nhiều người 

khi cảm thấy phiền lòng đã bắt đầu đi tìm đáp án cho “mệnh” của bản 

thân mình, hỏi về cuộc đời ...

Để trả lời câu hỏi phức tạp “tại sao” đó, tiên hiền đã sáng lập 

ra tử vi đẩu số, làm cho người ta tò mò, muốn biết được con người 
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sau này thế nào, đến nỗi cung ứng với nhu cầu cứ kéo dài mãi không 

thôi, khiến cho người đời sau cứ hỏi tới hỏi lui, đây cũng là lý do “toán 

mệnh” tồn tại, hình thành nên một dạng văn hóa đại chúng trong dân 

gian. (Con người cũng là thuộc một trong tam tài mà thôi)

Nếu chỉ đơn giản nhìn ở bốn chữ “Tử Vi Đẩu Số” thì không đủ, 

học vấn chân thực nằm ở “thiên địa” (bao gồm tam đại yếu tố thiên văn, 

địa lý, trung y) thì con người phải hòa cùng “thiên địa” cùng sinh cùng 

tạo. Bằng không con người cũng sẽ bị tạo hóa của trời đất trêu đùa, và 

lại quay về với sự trêu ngươi số mệnh của tạo hóa. Để rồi sau đó cất 

tiếng than thở bất lực, tại sao không? 
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KHÂM THIÊN MÔN 
ĐẨU SỐ VẬT NGỮ

KẾT CẤU ĐẨU SỐ 

Kết cấu của Đẩu Số vốn là từ Nhật Nguyệt Tinh Thần trên thiên 
thượng, là một loại chiêm pháp tinh tượng học, mượn Nhật Nguyệt 
Tinh Thần nhằm để xem sự ứng hợp của năm, tháng, ngày, giờ với con 
người. Mệnh bàn đều là dùng “Tinh Thần” để hiển tượng. 

Nhật 

Nguyệt

Tinh Thần giờngày

năm

tháng

«Nhân»«Thiên»

tại Thiên: thiên tinh cùng nguyệt 
minh 

tại Nhân: Nhật Nguyệt là kinh vĩ

là :tư tưởng triết học thiên nhân 
hợp nhất

Chú: 

1) Năm, tháng, ngày, giờ <tứ tướng> 
của con người khi đã sinh ra là ứng hợp 
với sự vận hành của thiên thể. 
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Thai 
ngoại {Năm       đối ứng   (Nhật) 

                                [Thái Dương]

Tháng      đối ứng   (Nguyệt) 
                                  [Nguyệt lượng]

Nhật, 
Nguyệt 
Trung 
thiên 
tinh

vận hành 
chính xác 
theo thiên 

địa

Ngày       đối ứng    (Tinh)   [Tử Vi tinh]    Tử Vi hệ 6 viên

                                                      <Nguyệt tướng>   [không gian tọa tiêu]

Giờ       đối ứng     (Thần)   [Thiên Phủ tinh]    Thiên Phủ hệ 8  viên   

                                                       <Nguyệt kiến>   [thời gian lưu chuyển]

2) Dùng Tử Vi hệ định kinh độ, phối hợp Thái dương tinh diễn 
Ngũ tinh, hình thành Thất chính. (Pháp thiên)

Dùng Thiên Phủ hệ định vĩ độ, phối hợp Thái âm tinh nguyệt 
hành 1 năm 12 cung thứ (Hiệu địa)

Tử
Phủ Nhật 

thời gian 
thuận hành Nguyệt 

Phủ

không gian 
nghịch chuyển   

Tử Nhật 

Nhân sinh
 ở Dần

3) Giới thiệu tóm lược  

tháng
Giêng

Chấn 

Nguyệt kiến Nguyệt tướng

hội Thiên Cơ  (Mộc tinh)

2 3

1
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1 Năm 12 tháng (Nguyệt 
lượng làm chuẩn), bắt đầu là lập 
xuân (tháng Giêng).

Khí của quẻ bắt đầu từ 
Cấn mà kết thúc cũng ở Cấn 
(tháng 1 ~ tháng 12)

Tượng của quẻ thì đế xuất 
ở Chấn (nguyệt lượng tọa tiêu)

Cổ nhân viết: “quan sát 
khí tượng” :

Tháng đủ: 30 ngày; Tháng 
thiếu: 29 ngày

Năm trung bình là 354 
ngày, nhuận thì 354 + 30 = 384 
tương ứng với 384 hào của 64 
quẻ. 

Về cơ bản đẩu số lấy lịch 
âm làm chuẩn.

Tử Vi Thiên Cơ nghịch 
hành bàng, cũng chính là chỉ mối 
quan hệ Tử Vi với Thái Dương, 
ứng hợp ra Thiên Cơ tinh, đại 
biểu Địa cầu (Thiên Cơ) đồng 
thời ngày cũng dịch chuyển theo, 
mà Địa cầu là tự chuyển động 
quanh nó theo chiều ngược. 

Một năm dương lịch có 365 
¼ ngày (cần có 4 năm như thế để 
thêm ¼ ngày cho thành 1 ngày), 
cho nên Tử Vi với Thái Dương 
cách nhau 4 ô. Bởi thế mới có sự 
tồn tại của Tý Ngọ Mão Dậu tọa 
tiêu (trời có tứ chính)

TÝ, NGỌ    MÃO, DẬU

nhị chí       nhị phân*

 Hàng ở bên trái là cụ Minh Hồng dẫn giải cho 
hình vẽ phía bên trái trang trước; còn cột chữ 
bên phải là dẫn giải cho hình vẽ phía bên phải. 

Nhị chí là chỉ Đông chí và Hạ chí; còn nhị 
phân là chỉ Xuân phân và Thu phân. 

*
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Tại sao nhất định phải dùng Tả, Hữu, Xương, Khúc? 

Là vì:

Văn Xương xuất hiện ở Bính (3), Tả Phụ xuất hiện ở Nhâm (9)

Văn Khúc xuất hiện ở Kỷ (6), Hữu Bật xuất hiện ở Mậu (5)

3+5+6+9= 23 

(thiên Quý ứng dụng phải phối Tiên thiên Bát quái)

Ẩn tàng trong cơ thể con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, một cặp 
trong đó sẽ quyết định giới tính nam nữ. (Ở thiên can Mậu, Kỷ)

4) Con người (trước khi chưa sinh ra, chưa có đầy đủ năm, tháng, 
ngày, giờ, chỉ là thai nội nhờ người mang với đủ số “tháng”, chờ “giờ” 
chào đời. Bởi vậy trong bài bố Đẩu Số có Tả Phụ với Hữu Bật là hệ “sao 
tháng”  cùng với Xương Khúc của hệ “sao giờ”, cả bốn đều tham gia vào 
tứ hóa, kết hợp với Tử Vi tinh an theo ngày sinh. 

Thai
nội {

Năm         y theo năm sinh mà định. (thập can hóa diệu)

Giờ          Văn Xương, Văn Khúc tinh (Văn Khúc thụ mệnh)

Tháng      Tả Phụ, Hữu Bật tinh  (bắt đầu thụ thai)    

                                             Tả Phụ tinh là ‘phôi thai”

Ngày        Tử Vi tinh là tiên thiên tính, 

                                     tính mệnh triết học của hậu thiên mệnh
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THAI NỘI, THAI NGOẠI

Khởi đầu của sinh mệnh bắt đầu ở thai nội, quá trình gần 10 tháng 

của thai nội gọi là thai nhi, giai đoạn lớn lên của thai nhi cùng với mẫu 

thân có cùng một nhịp, cho nên mới viết : không gian. (Chỉ thai nhi 

chưa sinh)

Trong không gian này, bức tranh phân mười thiên can, cũng 

chính là xuất xứ tồn tại của “thập thiên diệu”. Mười thiên can này tức 

là nguyệt tướng của thập thiên nạp giáp (tiên thiên nguyệt tướng nạp 

giáp) lý niệm của nó được biểu đạt ở “Kiền Khôn sinh lục tử”, thập can 

hóa diệu (tức tứ hóa) đều là dùng càn khôn sinh lục tử để diễn hóa, cũng 

chính là mô tả học thuyết “sinh chi giả tính” và “thiên mệnh1 chi vị tính”. 

Khi sinh mệnh được đản sanh, gọi là anh (nữ) nhi (nam), nam có 

nữ có, họ đã hoàn thành thử thách của thập thiên can. Lúc bắt đầu chào 

đời thì oa một tiếng, sinh mệnh cũng bắt đầu, cũng tức là đã được phó  

mệnh. Nhưng ai đã phó mệnh? Không phải là thượng đế, cũng không 

phải thần.  Đó chính là thập can hóa diệu, chỉ hỏi ngươi rằng, số phận 

của ngươi nằm trong khuôn khổ “ký định” của thập thiên can năm đó 

hay sao, điều đó cho thấy có những “hạn chế” và “phạm vi” cho sinh 

mệnh, hay nói cách khác là không thể vượt qua sự tạo hóa của trời đất,  

đó là một loại cảm giác bất đắc dĩ về mệnh hoặc vận. 

Ý chỉ bẩm sinh đã có tính, mệnh trời là tính. Đây là học thuyết được nói tới trong 
Trung Dung.  Tính ở đây là cái mà tự nhiên bẩm phú cho người mà người ta bẩm sinh 
nhận được. Thuộc về “thiên” thì gọi là “mệnh”, phú vào người ta rồi thì gọi là “tính”. 

¹
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Động thái của mệnh vận, hàm ý ẩn tàng có thể phân chia làm:

• Là chỉ mệnh ở trạng thái tĩnh, theo thời gian trôi qua, mà bản 
thân hành động nâng thêm lên hay bớt đi, phấn đấu cho tương 
lai, thẳng đến cuối con đường. 

• Là hai “mệnh” khác nhau trong hoàn cảnh không gian thời 
gian gặp nhau, vì hút nhau chỏi nhau dẫn đến vận thế xuất 
hiện sự sinh khắc biến hóa. 

Như vậy mệnh nằm ở đâu? Nằm ở chính ta. Tượng ở Hà đồ, gốc 
của trạng thái tĩnh. 

Vận nằm ở đâu? Ở trong duyên gặp gỡ, tượng ở Lạc thư, gốc của 
trạng thái động, sự biến hóa có hàng ngàn hàng vạn. 

Từ đây sinh ra số phận, nói một cách thẳng ra thì đều nằm ở trong 
“nhân duyên quả báo” của bản thân mình. 

Cho nên không thể không đi phân giải Tả, Hữu, Xương, Khúc. 
Nó sẽ giúp tìm đáp án ngọn nguồn mệnh. Tả, Hữu, Xương, Khúc có đặc 
trưng: 

1. Sinh mệnh là “thân thể” hình thành từ ngũ uẩn (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức) của bản thân ta mà thành. 

2. Ta vận dụng ngũ uẩn có thể diễn hóa “số” cũng tức là “mệnh” 
của ta là kết quả của “muốn biết nhân của kiếp trước và quả 
nhận kiếp này”.
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NGƯƠI SINH NĂM NÀO

Ngươi một năm kia sinh? Mệnh với vận của ngươi chính là phạm 

vi sở thuộc “một năm kia”, thuật ngữ trong Đẩu Số thì Khâm Thiên 

môn gọi là “Lai nhân cung”, biệt danh là “Ngũ hổ độn”.

Ngũ hổ độn là kết quả của thai nội, mà không phải là thai ngoại. 

Cho nên có công năng “tiên thiên tính”, nó có thể thừa tiên (thừa mạch 

ở quá khứ) khải hậu* (chuyển hóa ở kiếp này) để sinh hóa “cơ năng 

tính”. 

Tử Vi tinh (ngày sinh quyết định Tinh Thần), cũng cần phải 

thông qua Ngũ hổ độn mà cầu xuất, cho nên Ngũ hổ độn đối với Tử Vi 

tinh có tính chất “lập tinh” trước tiên. 

Đồng thời Thiên can của Ngũ hổ độn, chính là Thiên can ngươi 

một năm kia sở sanh, thiên can này cũng đới động mệnh vận của bản 

thân ta, nó được gọi là “Tứ hóa năm sinh”.

Tứ hóa năm sinh nó có thể quyết định mệnh vận cả đời của 

ngươi được không? Đáp án là có. Nhưng nó khai triển vận hành thế 

nào? 

Đồ nhất:

Thừa tiên khải hậu là thành ngữ ý chỉ như thừa kế người trước mà người sau tiếp tục 
sự nghiệp truyền lại. 

*
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Kỷ Mậu Đinh Bính

Canh Ất

Tân Giáp

Nhâm Quý

Tân Nhâm Quý Giáp

Canh Ất

Kỷ Bính

Mậu Kỷ Mậu Đinh

Ngươi sinh năm nào?

Đáp: sinh năm Canh 

Ngũ hổ độn đồ Thiên can mệnh bàn 

1) Dùng “Canh” để định vị.

2) Tái thuận bài bố thiên can, thì hình thành được thiên can cho 
mệnh bàn.

3) “Canh” vị gọi là Lai nhân cung.

4) Tứ hóa năm sinh với Lai nhân cung có mối quan hệ mật thiết. 

Đồ nhị:

Ngũ hổ độn nếu là thai nội, vậy nội hàm của nó là gì? Bởi vì là thai 
nội (tiên thiên) có liên quan đến Bát quái, bao gồm cả Hà đồ, Lạc thư.

Kỷ
Khảm 

Mậu
Tốn

Đinh
Chấn

Bính
Ly

Canh
Cấn 

Ất
Đoài

Tân
Khôn

Giáp
Càn

Nhâm Quý

Tiên thiên Bát quái

<1> Giáp ~ Tân địa chi lục 
hợp, là Kiền Khôn định vị  (hợp 9)

<2> Ất ~ Canh địa chi lục hợp, 
là Sơn Trạch thông khí (hợp 9)

<3> Bính ~ Kỷ địa chi lục hợp,  
là Thủy Hỏa bất tương xạ (hợp 9)
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<4> Đinh ~ Mậu địa chi lục hợp, là Lôi Phong tương bộ   (hợp 9)

4x9 = 36 (số định tam thập lục)  (cung nào cũng có thể là điểm bắt đầu)

Nhâm với Quý, phân phối tại Giáp, Ất, trong nạp Giáp ngoại quái.

Đồ tam:

4

3

2

1
Nhâm Quý

Nguyệt
kiến

Nguyệt
tướng

Lạc thư 
9

Hà đồ
10

hợp 19 năm 
có 7 tháng nhuận 

Nhâm có nội hàm khác.

<1> Ngoại trừ nạp ra còn có 
những thứ khác.

<2> Vị trí của Nhâm (Dần 
cung), đại biểu Nguyệt kiến, giao cho 
một năm có 12 tháng.

<3>Nguyệt kiến chỉ nguyệt 
lệnh, bắt đầu ở lập xuân. (Tứ lập)

<4> Nguyệt kiến là Lạc thư, 
Lạc thư dùng tam hợp pháp. Chỉ cần 
dùng sinh số 1, 2, 3, 4 là có 12 nguyệt 
lệnh xuất hiện. 

Bởi vì từng chữ số đều có một tam hợp (4x3 = 12)

<5> Lạc thư là số đại diễn (cũng chính là Dịch có Thái cực)

<6> Từng tam hợp chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa cũng tức trong 
đó có tứ tượng. 
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<7> Tứ tượng 
này mới được gọi là 
Hóa Lộc, Hóa Quyền, 
Hóa Khoa, Hóa Kị. 
Đại biểu cho sự tròn 
khuyết âm tinh của 
Nguyệt lượng. 

<8> Đồ giải:

<9> Đổi lại nhìn bàn Đẩu số với Trung y:

Hóa Quyền 

Hóa Khoa

Hóa Kị

sóc vọng

Lạc thư sóc hối

Thượng huyền
Hạ huyền

Hóa Lộc 

4

3 2

1

B

D

A

C

(1) Thủ túc Thái âm tại vọng, hối, cho nên ngũ tạng đều thuộc 
âm (4, 1)

(2) Thủ túc Dương minh tại thượng huyền, hạ huyền, cho nên lục 
phủ đều thuộc dương (3, 2)

Còn phía “Nguyệt tướng” thì trọng điểm ở:

4

3

2

1

lá 
lách tâm

mật thận

đại 

trường 
tâm 
bao

phổi gan

túc thái âm

thủ dương minh D
ươ

ng
 m

in
h 

túc dương minh

thủ thái âm

Thái
 âm
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Kỷ Mậu Đinh Bính

Canh Ất

Tân Giáp

Nhâm Địa Thiên Quý

Nhân
Thiên can Hợp hóa

<a> Địa chi lục hợp diễn Ngũ 
tinh với Nhật, Nguyệt.

<b> Thiên can hóa hợp làm cho 
“Tứ hóa” hiển tượng ra.

<c> Giáp <-->Kỷ (hợp Thổ) --> 
xem “tượng” Dần Thân Tị Hợi làm 
dụng thần.

Ất <--> Canh (hợp Kim) --> Hóa Lộc

Bính <--> Tân (hợp Thủy) --> Hóa Kị

Đinh <--> Nhâm (hợp Mộc) --> Hóa Khoa

Mậu <--> Quý (hợp Hỏa) --> Hóa Quyền

<d> Đây cũng chính là “thiên thùy tượng” (tức trời buông điềm 
xuống), trọng tâm nằm ở “Tượng” mà không phải là ở “Số”.

Bản chất Tứ hóa nằm ở Lạc thư, tại Nguyệt lượng. [Số]

Hiển tượng của Tứ hóa nằm ở Hà đồ, tại Thái dương. [Tượng]

Biến hóa của Nguyệt lượng nằm ở “Nạp Giáp”, trong nạp giáp bao 
hàm [1] là quái khí, [2] là quái số, [3] là quái tượng; tam tài đầy đủ, toàn 
bộ tam tài này được gọi là [4] quái lý. 

Đây là đặc sắc mà Tứ hóa trao cho, là mực thước trong tinh thần 
của Tứ hóa, nó không phải như thuyết pháp Kiền nạp Giáp Nhâm, 
Khôn nạp Ất Quý ... mà có thể nói hết được. 


