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LỜI NÓI ĐẦU

KHÔNG THEO HỌC LỤC THAO TRÊN GIẤY, 
KHÔNG BẮT CHƯỚC HỦ NHO KHIÊN CƯỠNG 

ĐI BỔ CHÚ NGŨ KINH!

Ta, Sở Thiên Vân Khoát! Đây là bút danh thôi, chất chứa 
ý chí tự sâu trong tâm; Sở Thiên vốn người Nam Cương, còn Vân 
Khoát có hàm nghĩa khá giống “chỉ nên làm một việc, kết thúc ở 
việc nên làm” như của Tô Đông Pha. Lúc nhỏ còn đi học khoảng 
năm 14 tuổi bản thân đã đọc cổ thư Tử Vi Đẩu Số toàn thư, sau khi 
lớn lên đi làm những lúc rảnh rỗi có đọc khá nhiều thư tịch về Đẩu 
số của Nam phái, ngoài bốn mươi tuổi nhận thấy việc dùng Tinh 
Thần với Cách cục của Nam phái làm trọng tâm trong phán đoán 
suy luận nhưng lại thấy khiên cưỡng còn nhiều thiếu sót, liền lui về 
ở ẩn dốc lòng chuyên tâm đọc tìm hiểu và sửa tập Bắc phái Hà Lạc 
Tử Vi Đẩu Số! Bản thân ta, luôn suy nghĩ nên vận dụng Bắc phái 
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Đẩu số thế nào, coi đó như sinh mệnh cuộc đời này, đến nay bỗng 
chốc đã hơn hai mươi năm!

Bắc phái Hà Lạc Tử Vi Đẩu Số thừa kế Thái cực âm dương 
Hà Lạc, tối trọng lý khí tượng số! Sử dụng Cung Tinh Hóa tam vị 
nhất thể làm cơ chế luận mệnh! Cũng dùng Lộc Quyền Khoa Kị tứ 
hóa tượng xâu chuỗi ngang dọc toàn cục, coi đó là dụng thần. Trong 
hệ thống tứ hóa Bắc phái, bao gồm ba hệ thống lớn là “hệ thống tứ 
hóa năm sinh”, “hệ thống tự hóa” với “hệ thống phi cung”. Sử dụng 
tượng tứ hóa năm sinh làm Thể, hệ thống tự hóa với hệ thống phi 
cung làm Dụng, chúng được dùng đan xen phối hợp ra vào trong 
luận mệnh. Cái tự hóa với phi cung nó được dùng như đôi cánh, đều 
phải quy về Thể, thiếu một thứ cũng không được!

Sau giai đoạn Ất Dậu Bính Tuất  ta trong căn nhà nhỏ nghiên 
cứu trau dồi khoảng hơn mười năm nữa công phu Bắc phái Đẩu 
số được nâng cao thêm, ta đã lấy Tử Thiên Học Đường làm đường 
hiệu1, lấy Sở Thiên Vân Khoát làm bút danh, trước thì tham gia diễn 
đàn thuật số chấp bút viết bài, về sau thì đăng một loạt bài viết trên 
blog của mình, với lối viết hành văn trong sáng lý lẽ rõ ràng, được 
độc giả Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan trích dẫn nhiều. Kể từ  
đó, ta  đã coi việc giảng bài, viết lách với  luận mệnh  như  là nghề  
nghiệp của mình! Khoảng bảy năm sau cuối năm Tân Mão, có tiên 
sinh Trần Nhạc Minh từ Quảng Đông qua Hồng Kông vượt biển 
đến Đài Loan theo ta học tập, đây chính là duyên khởi cho người 
viết với vùng Hương Cảng. Thiện duyên cũng từ đây mà nên. Từ đó 

1  LC chú: Đường hiệu là tên gọi của phòng lớn, tương tự giảng đường của 
một khoa trong trường đại học nay. Thời xưa nó được dùng như tên gọi cho một 
dòng họ, một gia đình.
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về sau, hàng năm đều có đến Hồng Kông tổ chức giao lưu ngắn hạn 
Bắc phái Đẩu số, giao lưu giới thiệu một cách có hệ thống về Bắc 
phái Đẩu số với đông đảo bạn hữu yêu thích thuật số vùng Hương 
Cảng. Nếu như nói ta Sở Thiên Vân Khoát là người đầu tiên đến 
Cảng dẫn giới Bắc phái Đẩu số hệ thống tự hóa cũng không có quá, 
trong thời gian từ thiện duyên dẫn khởi này đã phát triển mở rộng 
thêm, trước thì viết bài tạp chí thuật số, sau thì mở lớp giảng dạy 
video tương tác từ xa giữa Hồng Kông với Đài Loan. 

Ngày nay ở Hồng Kông công ty sách Đinh Đa là một đơn vị 
hàng đầu trong xuất bản các loại thuật số đất Cảng với Đài Loan! 
Hơn nữa giương cao ngọn cờ phát triển Bắc phái Hà Lạc Đẩu số, 
không chỉ có thế, còn có các môn sinh ở đất Cảng, giữ mối liên lạc 
qua lại, có kiến nghị xuất bản sách vượt biển! Cũng may mắn bản 
thảo tuy dài nhưng lại có thể vẽ được đồ hình! Dùng “Đồ - Phổ - 
Quyết – Lệ” làm phàm lệ2, có thể truyền bá mở rộng cho Bắc phái 
Đẩu số! “Đồ” là đồ hình mô phỏng minh họa dẫn lối, “Phổ” chính 
là văn từ giảng giải thuyết minh bổ khuyết cho đồ thuyết, “Quyết” là 
trích yếu sơ lược bí quyết được sử dụng trong Bắc phái Đẩu số, “Lệ” 
là dùng thực bàn luận chiến. 

Sở Thiên Vân Khoát tuy là người thời nay nhưng phong cách 
lại cổ điển. Ý tuy là cổ xưa nhưng thường thấy không thay đổi, tuy là 
con người thời nay nhưng vẫn mang nét truyền thống. Từ trước đến 
nay vẫn luôn trung trinh kiên định, một thân một mình, thường thở 
dài con đường vào Bắc phái Đẩu số thật sâu xa huyền bí, giống như 
con đường ra dương quan phía tây nơi đại mạc bao la bụi mù, phóng 

2  LC chú: Phàm lệ là bài viết ở đầu cuốn sách trình bày thể lệ biên tập và 
nội dung. 
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tầm mắt nhìn về nơi xa, biết là có thể chết nhưng vẫn cứ đi! Nhưng 
mà trời đất ngang dọc mình ta độc hành, chưa từng sợ tiêu nát kiếm 
gãy! Nhân dịp hoàn thành cuốn sách này, lấy đây thay cho lời tựa.

Tháng năm năm Ất Mùi

Sở Thiên Vân Khoát cẩn thức
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CUỘC GẶP GỠ LẠ KỲ VÀ MỐI QUAN HỆ KỲ LẠ CỦA 
TÔI VỚI KỲ NHÂN ĐẨU SỐ 

(1 DẠNG NHƯ TAM KỲ GIA HỘI)

Nên hình dung như thế nào về lão sư Sở Thiên Vân Khoát 
đây? Mượn thơ của Lục Tượng Sơn để hình dung: “Ngửa đầu tựa 
Nam đẩu, xoay lưng dựa Bắc cực. Ngẩng đầu ngắm sao trời, thế gian 
chẳng ai thế!” Thầy của ta là thiên tài cơ trí, như một kỳ nhân cô đơn 
lẻ bóng đứng trên ngọn núi cao sừng sững!

Năm Tân Mão ta ở Hồng Kông giảng Nam phái Tử vi Đẩu 
số, trong lần xem tin tức mới biết thế gian có Bắc phái Tử vi Đẩu số. 
Thông qua mạng internet ta đã tới Đài Loan tìm kiếm hỏi thăm cao 
nhân, mới đầu cũng có bái phỏng một số danh gia nhưng sau khi 
nghe phê mệnh nhận thấy ngôn bất cập nghĩa khiến người ta thất 
vọng! Trái lại, sau khi bái phỏng Sở Thiên Vân Khoát lão sư được 
nghe những lời phê mệnh chân thực không phải nói chuyện phiếm, 
đặc biệt trong lời phê có nói nghề nghiệp bà xã ít được chú trọng, 
khiến bản thân ta không khỏi ngạc nhiên! Đúng là cuộc đời chân 
mây cuối trời mông muội, nhưng khi gặp được lão sư có thể nói là 
duyên kỳ ngộ! Sau khi bái lão sư làm môn hạ, đã được theo học ba 
hệ thống lớn trong Bắc phái Đẩu số: hệ thống năm sinh, hệ thống 
tự hóa và hệ thống phi cung. Khi đó ở Hồng Kông cũng có danh 
gia truyền thụ Bắc phái Đẩu số, nhưng chỉ giới hạn trong phi cung 
tứ hóa! Nghĩ đến việc lão sư chỉ ở Đài Loan thật là có sự tiếc nuối, 
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cho nên đã giới thiệu lão sư đến tụ hiền quán ở Hồng Kông tổ chức 
thuyết giảng một buổi nhằm ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Thìn, tại 
đây đã giới thiệu ba hệ thống lớn của Bắc phái Hà Lạc Đẩu số, đặc 
biệt là hệ thống năm sinh với hệ thống tự hóa, lần đầu tiên chính 
thức công khai giới thiệu đến Hồng Kông. Từ đó về sau hàng năm 
lão sư đều có đến Cảng giao lưu; cho đến khoảng cuối năm Giáp 
Ngọ đã cho ra mắt chương trình giảng dạy video từ xa kết nối Đài 
Loan với Hồng Kông. 

Bình thường quân tử chi giao, độc lai độc vãng, nhưng mối 
duyên với thầy của ta đến nay vẫn còn theo mãi, có thể nói đây là 
thiện duyên, là mối duyên gặp gỡ lạ lỳ! Đó cũng chính là “ba mươi 
năm tới tìm một kiếm khách, vài lần lá rụng có chi; từ sau khi thấy 
hoa đào, cho đến hôm nay càng không nghi ngờ”, khi thanh kiếm 
của thầy đã được rút ra khỏi bao, và cuốn sách được hoàn thành, đó 
như một mở đầu cho một niềm hân hoan hạnh phúc!

Đại bộ đệ tử Trần Nhạc Minh chấp bút
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LỜI TỰ CỦA TIẾN SĨ  ANTHONY W L LAM’S

Tôi rất vinh dự được viết vài điều về sư phụ Yang3, tôi đã biết 
ông ấy khoảng năm năm. Ông ấy rất thân thiện, nhiệt tình, thực sự 
là một người có phẩm cách cao. Mặc dù tôi biết khá nhiều về siêu 
hình học của Trung Quốc như là Bát Tự, Phong Thủy ... nhưng tôi 
lại biết tương đối ít về Đẩu số, đặc biệt là chuyên môn của thầy Yang, 
Bắc phái Đẩu số. 

Với biểu đồ thời điểm sinh ra của 1 người, sư phụ Yang đã 
có thể tìm ra cách của riêng mình và : (1) khẳng định rằng món ăn 
yêu thích nhất của cậu con trai út Justin của tôi là sushi, (2) xác định 
chính xác phong thủy xấu của nhà sư phụ Yim (một bậc thầy về 
kung fu). Tuy nhiên tôi vẫn phải ghé thăm để tìm hiểu thêm. 

Tôi giới thiệu sách này như một tài liệu có giá trị cho bất kỳ 
ai muốn tìm hiểu Bắc phái Đẩu số. Thông qua việc đọc và những 
kiến thức thu được sẽ là một trải nghiệm bổ ích nhất. 

Tiến sĩ Anthony W L Lam
Trợ lý lâm sàng danh dự về Y học Gia đình

Khoa Y học Gia đình & Chăm sóc Ban đầu,
Đại học Hồng Kông.

3  LC chú: Yang và Yim trong nguyên văn là cách phiên âm tên riêng sang 
tiếng Anh, do cùng âm nhưng chữ có nhiều tên khác nhau cho nên ở đây người 
dịch để nguyên văn phiên âm  bản gốc.
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DIỆP TỰ

Sở Thiên Vân Khoát lão sư mười năm mài một kiếm, đại tác 
phẩm Bắc phái Hà Lạc Tử Vi Đẩu Số tung hoành lục cuối cùng cũng 
xuất bản. Âm phù kinh nói: “nhất tuyệt lợi nhất nguyên, dụng sư 
thập bội” (nghĩa là: dứt bỏ bớt đi một nguồn tiện lợi thì việc quân 
(mạnh) hơn mười lần). Lão sư chuyên tâm vào Tử vi Đẩu số mấy 
chục năm liền, thời gian này người vừa giảng dạy vừa viết bài với 
luận mệnh đều tề phát, công lực tinh thuần, đủ để có thể nâng tầm 
đỉnh cao, khí khái tựa như lên tới đỉnh núi cao ngắm nhìn núi nhỏ 
phía dưới. Có thể được theo học Sở Thiên Vân Khoát lão sư chẳng 
khác nào có được phúc phận với cơ duyên lớn. Còn nhớ giữa năm 
Giáp Ngọ, ngày đầu tiên khóa học video online, lão sư chỉ hỏi ta sinh 
tiêu thế rồi người đã lập một bàn rất nhanh, rồi người nói ra thân 
hình tính cách bà xã của ta, cô ấy đã cùng làm việc trong một công ty 
với ta, cùng với một số thuộc tính trong nghề nghiệp của ta ... những 
người bạn học trực tuyến khác cũng ngạc nhiên vào thời điểm đó. 

Lão sư luôn mong muốn Đẩu số phát dương, mà người cũng 
không có màng danh lợi. Trong quá trình giảng dạy, lão sư một là 
luôn tinh xác không mơ hồ khi luận sự, luôn nhiệt tình giải đáp 
mọi vấn đề mà học viên chưa hiểu, hai là người tận tâm dạy học mà 
không cố làm ra vẻ huyền bí, ba là miêu tả lời văn luôn theo thực 
tế! Người luôn chuyên tâm, tận lực dạy bảo, trong cuộc đời ta học 
tập thuật số hơn hai mươi năm cũng chưa từng gặp được ai như 



 13Tử vi Đẩu số
Tung hoành lục

K
ho

Sa
ch

Q
uy

.co
m

thế. Hôm nay tác phẩm của lão sư đã hoàn thành, may mắn vinh 
dự được đọc trước đại tác của lão sư, nội dung phong phú, pháp độ 
nghiêm cẩn, lý luận thực tiễn đều được xem trọng, trên các đồ hình 
đều có lời phân tích, văn phong trôi chảy trật tự rõ ràng, có thể nói 
là văn hay tranh đẹp, rất nhiều giá trị bên trong nó, thực không thể 
bỏ qua! Cuốn sách này thực sự là đứa con tinh thần của lão sư trong 
nhiều thập kỷ, đồng thời nó cũng tiết lộ hàng tá bí mật, vô số đầu 
sách trên thị trường khó có thể so sánh được. Người có duyên có thể 
thu được rất nhiều điều bổ ích trong sách này, và ta chân thành giới 
thiệu nó cho những độc giả yêu mến Đẩu số! Người cùng chí hướng 
có thể cùng nắm chặt tay, đây cũng thay cho lời tựa tại nơi đất Cảng 
này.

Đệ tử Diệp Chí Đồng 

Tháng 09 năm Ất Mùi
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PHẦN 1: BẮC PHÁI TỬ VI ĐẨU SỐ 
ĐỒ TẬP

Phàm lệ:

•	 Đồ tập là phần 1. Thuật rõ đầy đủ quan niệm với nguyên 
tắc của Bắc phái Đẩu số. 

•	 Đồ tập là khởi đầu cấu trúc, dùng đồ dẫn nhập, nhập thất 
thăng đường, nghiên cứu sự sâu xa ẩn tàng của Bắc phái 
Hà Lạc Đẩu số.

•	 Đồ tập vẽ tổng cộng 83 đồ hình, tuần tự tiệm tiến, bao 
gồm các quan niệm cung vị cung chức Tinh Thần với hệ 
thống tứ hóa năm sinh, hệ thống tự hóa và hệ thống phi 
cung tứ hóa. 
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ĐỒ 001 CƠ CHẾ LUẬN MỆNH CUNG TINH HÓA TAM VỊ NHẤT THỂ TRONG BẮC PHÁI ĐẨU SỐ

Ba trụ cột lớn của Bắc phái Hà Lạc Tử vi Đẩu số

H
ệ thống phi cung là D

ụng

Phi cung tinh dùng 36

Hóa tượng 

Cung vị

Tinh Th
ần 

Luận thần sát không cần

Tự hóa tinh dùng 18

Cung vị hoạt bàn chuyển hoán

Cung vị bất đồng khái niệm

Cung vị tịnh điệp thủ tượng

H
ệ thống tự hóa là D

ụng

H
ệ thống năm

 sinh là Th
ể
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CHƯƠNG 1: KHAI MỞ QUAN NIỆM

ĐỒ 001 CƠ CHẾ LUẬN MỆNH CUNG TINH HÓA TAM 
VỊ NHẤT THỂ TRONG BẮC PHÁI ĐẨU SỐ 

A- Bắc phái Hà Lạc Tử vi Đẩu số dùng Cung, Tinh, Hóa tam 
vị nhất thể làm cơ chế luận mệnh!

B- [Cung chức], [Tinh Thần], [Hóa tượng] tam tài luận. 

1- Tam tài là Thiên Địa Nhân, trời có đạo trời, đất có phép 
đất, người có đạo người. Con người vâng mệnh trời, sinh sống trên 
trái đất. Lão Tử nói: “Nhân pháp địa, Địa pháp thiên, Thiên pháp 
đạo, Đạo pháp tự nhiên”, cho thấy đạo của tam tài thiên địa nhân 
chính là đạo của đất trời tự nhiên. 

2- Bắc phái Đẩu số lấy Tinh Thần làm Thiên, lấy Cung vị làm 
Địa, còn Hóa tượng làm Nhân, tam tài đầy đủ mới có thể luận mệnh. 

3- Nếu như lấy bàn cục mà nói, Bản mệnh bàn là Thiên, Đại 
hạn bàn là Địa, Lưu niên bàn là Nhân, đây cũng là tam tài luận.

4- Nếu luận hóa tượng, thì Lộc là Thiên, Quyền là Địa, Kị là 
Nhân (riêng Khoa thuộc tạo hóa, thoát ra khỏi tam tài), đây cũng là 
tam tài luận!
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C- Vận dụng Hóa tượng trong Bắc phái Đẩu số, dùng hệ 
thống năm sinh làm Thể, hệ thống tự hóa và hệ thống phi cung làm 
Dụng.

D- Vận dụng Cung vị trong Bắc phái Đẩu số, thông qua 
Cung vị chuyển hoán với Cung vị trùng điệp, có thể làm sáng tỏ hơn 
ý nghĩa bao hàm của cung vị.

E- Vận dụng Tinh Thần trong Bắc phái Đẩu số, lúc dùng hệ 
thống tự hóa để luận mệnh thì Tinh Thần bài định 18 viên (bao gồm 
14 chính tinh với Tả Hữu Xương Khúc); lúc dùng hệ thống phi cung 
để luận mệnh thì Tinh Thần bài định 36 viên.

F- Trong quá trình vận dụng Bắc phái Hà Lạc Tử vi Đẩu số sẽ 
có những danh từ như [tam tài], [âm dương], [thể dụng], [bản đối], 
[nhân quả], [hiện tượng vật tướng], ... bí quyết vận dụng ở:

1- Nó sẽ biểu đạt chỉ ý nghĩa liên quan đến nó, ví dụ như tam 
tài thì nó vốn là chỉ thiên địa nhân tam tài luận.

2- Cũng có dạng kiểu danh từ mang nghĩa mở rộng, được 
dùng liên kết tương thông, chẳng hạn như Cung Tinh Hóa cũng là 
chỉ tam tài luận. 
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ĐỒ 002 CUNG CHỨC CUNG VỊ LÀ ĐIỂM GIAO HỘI CỦA CUNG TINH HÓA TRONG LUẬN MỆNH

Tân.    Điền Trạch
Liêm Trinh
Tham Lang

Nhâm.  Quan Lộc
Cự Môn

Quý.          Nô Bộc
Thiên Tướng

Giáp.      Thiên Di
Thiên Đồng
Thiên Lương

Hóa Kị
Canh.    Phúc Đức

Thái Âm
Hóa Khoa

Lai nhân cung

Ất.             Tật Ách
Vũ Khúc
Thất Sát

Hóa Quyền
Kỉ.          Phụ Mẫu

Thiên Phủ
Bính.      Tài Bạch

Thái Dương
Hóa Lộc

Mậu.            Mệnh Kỉ.        Huynh Đệ
Tử Vi

Phá Quân

Mậu.        Phu Thê
Thiên Cơ

Đinh.         Tử Nữ 

[Cung] bản thân tức là một cái không gian luận, phạm vi, giới hạn, 
sân khấu! Ví dụ như cung Tài Bạch là thảo luận về tiền tài thông 
thường nắm giữ cần phải thông qua sự tương tác qua lại giữa hóa 
tượng cung Tài Bạch với can chi cung, hóa tượng và sao trong cung 
của tha cung, xem có sản sinh mối liên quan đến tiền tài không, nếu 

có thì chuyện cát hung cũng tương ứng. 

Lộc

K
hoa
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ĐỒ 002 CUNG CHỨC CUNG VỊ LÀ ĐIỂM GIAO HỘI 
CỦA CUNG TINH HÓA TRONG LUẬN MỆNH

A- [Cung], là nguyên tắc cơ chế hoạt động trong luận mệnh 
của Bắc phái, trở thành điểm giao hội của ba trụ cột là Cung Tinh 
Hóa!

B- [Cung], bản thân nó thuộc về không gian luận, phạm vi, 
giới hạn, sân khấu. 

1- [Cung], từ cung có thể dựa theo nguyên tắc nghịch chiều 
của đạo gia mà có thể phân bố sắp xếp mười hai cung chức, mười 
hai cung chức này cũng là chỉ mười hai loại nhân duyên nhân sự vật, 
trong đó bao hàm cả quan hệ thân quyến với công danh lợi lộc ...!

2- [Cung], cũng là cung viên, viên ở đây mang ý như tường 
thấp tường rào. Bởi không có [Cung] thì Tinh Thần không chỗ nào 
dựa vào! Mệnh bàn không cách nào cấu thành, mà Lộc Quyền Khoa 
Kị tứ hóa tượng tản mạn không nơi nương tựa, không cách nào vật 
rơi thành tượng! 

3- Sau khi có [Cung] thông qua khẩu quyết Ngũ hổ độn, có 
thể bài bố sắp xếp mười thiên can trong các cung, đây chính là mười 
hai cung can. Do thiên can chỉ có mười mà phải bài bố ở mười hai 
cung, cho nên bất luận là ở mệnh bàn nào, trong bốn cung Tý Sửu 
Dần Mão tất có hai cặp trùng thiên can là Tý trùng Dần, Sửu trùng 
Mão.
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4- Khi có [Cung], thông qua can cung kích phát, sinh ra tứ 
hóa tượng phi phục vãng lai, lấy đó làm căn cứ có thể biết được tốt 
xấu nghèo hèn khi luận mệnh. 

5- Khi có [Cung], sau khi vận trình nhân mệnh khởi động, 
thì không gian tượng của Bản mệnh bàn sẽ được chuyển hoán thành 
thời gian tượng! Lúc này thời không hợp nhất, mỗi một cung sẽ đại 
biểu cho một cung đó, nó giống như thời gian lưu chuyển một cơ sở 
đơn vị! Cơ sở đơn vị này, lúc này đối với Bản mệnh mà nói thì mỗi 
một cung chịu trách nhiệm mười năm đại hạn, còn đối với Đại hạn 
mà nói thì mỗi một cung đại biểu cho một năm Lưu niên, còn lại 
loại suy thôi. 

6- Khi có [Cung], có thể làm cho Tinh Thần với Tứ hóa tượng 
tề tụ giao hội, cho nên mới nói “Cung Tinh Hóa tam vị nhất thể”!
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ĐỒ 003 CUNG TINH HÓA TAM VỊ NHẤT THỂ TRÙNG ĐIỆP SẢN SINH TƯỢNG Ý

Tứ hóa tượng nhập cung = [tượng cung] = Lộc nhập Tài Bạch

Các Tinh Thần nhập cung = [tinh cung] = Cự Môn nhập cung

Tứ hóa tượng nhập tinh = [tinh tượng] = Vũ Khúc hóa Quyền

Hợp này là cung tinh hóa tam vị nhất thể trùng điệp sản sinh 
tượng ý

Tân.    Điền Trạch
Liêm Trinh
Tham Lang

Nhâm.  Quan Lộc
Cự Môn

Quý.          Nô Bộc
Thiên Tướng

Giáp.      Thiên Di
Thiên Đồng
Thiên Lương

Hóa Kị
Canh.    Phúc Đức

Thái Âm
Hóa Khoa

Lai nhân cung

Ất.             Tật Ách
Vũ Khúc
Thất Sát

Hóa Quyền
Kỉ.          Phụ Mẫu

Thiên Phủ
Bính.      Tài Bạch

Thái Dương
Hóa Lộc

Mậu.            Mệnh Kỉ.        Huynh Đệ
Tử Vi

Phá Quân

Mậu.        Phu Thê
Thiên Cơ

Đinh.         Tử Nữ 

Lộc

K
hoa
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ĐỒ 003 CUNG TINH HÓA TAM VỊ NHẤT THỂ 
TRÙNG ĐIỆP SẢN SINH TƯỢNG Ý 

A- Hiệu quả trùng điệp của [Cung Tinh Hóa tam vị nhất 
thể], liền sản sinh tượng ý qua lại:

1- Thông qua sự trùng điệp của Cung Tinh Hóa tam vị nhất 
thể mà sản sinh tượng ý, gọi là “tứ hóa phi phục”.

2- Mệnh bàn đi qua vị trí [trùng điệp] do Cung Tinh Tượng 
sản sinh tượng ý có thể tổng hợp như sau:

•	 Như theo phương ngang trục không gian thập nhị cung 
phi phục vãng lai. 

•	 Như theo phương dọc trục thời gian thì Bản mệnh bàn + 
Đại hạn bàn + Lưu niên bàn phi phục vãng lai. 

•	 Vì thế bàn cục Đẩu số, khắp nơi trên dưới nhiều tầng 
mặt đan xen tạo thành tượng ý. 

B- Tứ hóa tượng nhập cung gọi tắt [Tượng cung], tạp thành 
tượng ý giữa tượng với cung chức có sự qua lại, tượng đều phải y 
theo cung mà đứng. Tứ tượng là Lộc Quyền Khoa Kị, không giới 
hạn ở tượng tứ hóa năm sinh hay tượng tự hóa hoặc tượng của phi 
cung.

C- Tinh Thần nhập cung gọi tắt là [Tinh cung], hình thành 
Tinh Thần với Cung chức tượng ý qua lại.
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1- Tinh Thần đối với hệ thống tự hóa mà nói, Tinh dùng 18, 
còn đối với hệ thống phi cung thì Tinh dùng 36.

2- Tinh Thần nếu không có tượng năm sinh hoặc không có 
phi hóa tượng tự hóa, thì chỉ là đủ tinh tính mà không đủ chất cũng 
vô cùng mênh mông. 

D- Tứ hóa tượng nhập Tinh Thần gọi tắt là [Tinh tượng], 
hình thành Tứ hóa tượng với Tinh Thần tượng ý qua lại.

E- Sau khi hợp nhất [Tượng + Cung] + [Tinh + Cung] + 
[Tượng + Tinh] hình thành Cung Tinh Hóa tam vị nhất thể, sản 
sinh liên động tượng ý, từ đó có thể kết hợp hệ thống tự hóa hoặc hệ 
thống phi cung ứng dụng luận bàn cục mạch lạc rõ ràng. 

1- Hệ thống tự hóa, lấy khí ngự cung! Lập tiêu, thẩm khí, độ 
thế, ứng cung, lấy hóa khí điều khiển cung vị. 

2- Hệ thống phi cung, lấy cung ngự khí! Lập tiêu, định 
hướng, tìm cung, phi hóa, lấy cung vị điều khiển hóa khí. 
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ĐỒ 004 HÀ ĐỒ PHỐI TỬ VI ĐẨU SỐ THẬP NHỊ CUNG CHỨC

Huynh Đệ cung 
số 2 

hai bảy chung lối 
Hỏa

Thiên Di cung 
số 7

Tài Bạch cung 
số 5 

năm mười ở giữa 
Thổ

Điền Trạch cung 
số 10

Bản Mệnh cung 
số 1 

một sáu chung 
gốc Thủy

 Tật Ách  cung 
số 7

Phu Thê  cung 
số 3 

 ba tám là bạn 
Mộc

 Nô  Bộc  cung  
số 7

  Tử  Nữ  cung  
số 4 

bốn chín làm bè 
Kim

Quan Lộc cung 
số 9

Cung vị trong Bắc phái Đẩu số có đầy đủ sự tinh hoa súc tích Âm 
dương Hà Lạc.

Số dụng Hà đồ nhất sinh nhất thành, nhất lục là cộng tông vị.

Số của Hà đồ không quá 10! Phúc Đức 11, quá 10 giảm 10 còn lại 1 
thuộc về Mệnh cho nên Mệnh Tật với Phúc Đức một đường, Phụ Mẫu 
12 quá 10 giảm 10 còn lại 2 thuộc về Huynh cho nên Huynh Thiên với 
Phụ một đường.
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ĐỒ 004 HÀ ĐỒ PHỐI TỬ VI ĐẨU SỐ 
THẬP NHỊ CUNG CHỨC

A- Cung vị trong Bắc phái Đẩu số có đầy đủ sự tinh hoa súc 
tích của Âm dương Hà Lạc, Tứ hóa tượng với Tinh Thần cũng đều 
thế cả. 

B- Số dụng trong Hà đồ, xuất phát từ nhất sinh nhất thành: 
sinh là số sinh, thành là số thành! [Nhất lục chung gốc Thủy], [Nhị 
thất chung lối Hỏa], [Tam bát là bạn Mộc], [Tứ cửu làm bè Kim], 
[Ngũ thập chung đường Thổ]!

1- [1 với 6 chung gốc Thủy], lấy Hà đồ phối với Cung chức, 
thì Mệnh 1 là tính, Tật 6 là tâm là Thể, Mệnh 1 Tật 6 cùng cây cùng 
gốc; Mệnh Tật chung gốc, cùng cây cùng gốc nhưng cành nhánh 
khác nhau, cho nên Mệnh Tật chủ tâm tính. 

2- [2 với 7 chung lối Hỏa], lấy Hà đồ phối với Cung chức, 
chính là nói cùng chung chí hướng! Đạo cũng chính là con 
đường. Xuất ngoại Thiên Di đều phải khán Huynh Đệ, cho nên 
mới có câu bốn biển đều là anh em, do đó Huynh 2 Thiên 7 đều 
chủ biến thiên. 

3- [3 với 8 là bạn Mộc], lấy Hà đồ phối với Cung chức, bạn có 
hàm ý kết giao thành nhóm, chữ bạn này （朋）là từ hai chữ nguyệt 
(月）kề vai mà thành, nguyệt cũng là thịt, mang hàm ý có quan hệ 
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xác thịt, cho nên Phối 3 Nô 8 trước thì làm bạn sau mới kết hôn, sau 
hôn nhân có thay đổi, trở thành tương kính như tân. 

4- [4 với 9 làm bè Kim], lấy Hà đồ phối với Cung chức, sẽ có 
tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho nên Tử 4 Quan 9 có thể đàm luận 
đào hoa ngoại tình hoặc đàm luận về nghề nghiệp hợp tác làm ăn.

5- [5 với 10 chung đường Thổ], lấy Hà đồ phối với Cung 
chức, trước phải có tiền sau mới cất giữ được, cho nên Tài 5 Điền 10, 
Tài động Điền tĩnh! Hàm ý tương hỗ 5 với 10 ký gửi ở Hà đồ trung 
ương Thổ, cũng dẫn dụ Tài Điền vốn là có đất tất có tiền.

6- Số của Hà đồ không quá 10, quá 10 phải giảm 10. Cung 
Phúc Đức thứ tự là 11, giảm 10 còn lại 1, nên Phúc Đức quy về với 
Mệnh là cùng họ. Cung Phụ Mẫu thứ tự là 12, giảm 10 còn lại 2, cho 
nên Phụ Mẫu 12 với Huynh Đệ 2 sẽ cùng ngôi! Còn số 5 cư trung, 
10 là số cuối cùng, sau cuối cùng tất tái sinh duyên khởi mới, tuần 
hoàn không dứt.
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ĐỒ 005 LỘC QUYỀN KHOA KỊ LÀ DỤNG THẦN CỦA BẮC PHÁI HÀ LẠC ĐẨU SỐ

 Bắc phái Hà Lạc Tử vi Đẩu số Thập can hóa diệu biểu

10 Thiên can Lộc Quyền Khoa Kị
Giáp Liêm Trinh Phá Quân Vũ Khúc Thái Dương

Ất Thiên Cơ Thiên Lương Tử Vi Thái Âm
Bính Thiên Đồng Thiên Cơ Văn Xương Liêm Trinh
Đinh Thái Âm Thiên Đồng Thiên Cơ Cự Môn
Mậu Tham Lang Thái Âm Hữu Bật Thiên Cơ
Kỷ Vũ Khúc Tham Lang Thiên Lương Văn Khúc

Canh Thái Dương Vũ Khúc Thái Âm Thiên Đồng
Tân Cự Môn Thái Dương Văn Khúc Văn Xương

Nhâm Thiên Lương Tử Vi Tả Phụ Vũ Khúc
Quý Phá Quân Cự Môn Thái Âm Tham Lang

Bắc phái Tử Vi Đẩu Số lấy Lộc Quyền Khoa Kị tứ hóa làm dụng 
thần

Tứ hóa cũng là hóa khí, sinh hóa biến hóa rất vô cùng!
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ĐỒ 005 LỘC QUYỀN KHOA KỊ 
LÀ DỤNG THẦN CỦA BẮC PHÁI 

HÀ LẠC ĐẨU SỐ

A- Lộc Quyền Khoa Kị tứ hóa tượng, là dụng thần Bắc phái 
Hà Lạc Đẩu số:

Tứ hóa của Tử vi Đẩu số là dụng thần sở tại của Đẩu số. Ở 
đây Dụng chính là dùng Thể dựa vào đó để làm Dụng, còn Thần thì 
sinh hóa biến thiên vô cùng khó lường. Tứ hóa là mượn Can độn 
Tinh, giả tượng hợp Chi ứng thời, khí hóa huyền không phi độ ở 
mười hai cung, dùng tượng để làm sáng tỏ lý, dùng Tinh làm sáng tỏ 
vật, cát hung tốt xấu theo đó thuận lý ứng số mà thành cách cục. Do 
đó khi luận mệnh nhân mệnh, phú quý nghèo hèn họa phúc, đều có 
thể hiểu rõ trong lòng!

B- Bắc phái Tử vi Đẩu số lấy tứ hóa làm dụng thần. Tứ hóa 
cũng là hóa khí, sinh hóa biến hóa cứ thế vô cùng!

1- Tứ hóa phải dựa vào Tinh Thần. Nhưng mà Tinh Thần 
vốn không có bay, nó là do cung can tới kích phát tứ hóa tượng.

2- Lộc Quyền Khoa Kị tứ hóa tượng (bao gồm tượng năm 
sinh, tượng tự hóa, tượng phi cung) đều là mượn các cung can, đem 
tứ hóa tượng độn nhập, dựa vào Tinh Thần tái nhập trong các cung, 
hình thành tứ hóa phi phục vãng lai, sản sinh tượng ý. 
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3- Khi mà Cung Tinh Hóa tam vị nhất thể cùng xuất hiện, nó 
sẽ xuất hiện một hoặc nhiều cái, [tượng ý] của một tổ hoặc nhiều tổ 
xuất hiện. Mà [tượng] chính là căn cứ luận mệnh bàn tối trọng yếu 
trong Bắc phái!

C- Bắc phái Đẩu số lấy [khí tượng số] làm quy tắc chung! Sử 
dụng [nguyên lý pháp kỹ] để trù hoạch trù tính! Thông thường đều 
dùng [lý khí tượng số] để chấp chưởng tổng quản chung toàn bộ uẩn 
nghĩa trong Bắc phái Đẩu số. Có thể tra xét sự vận hành của khí cơ 
trong thiên địa:

1- Có khí mới sinh số, có dụng số thì mới sinh tượng, quan 
sát tượng mới nắm được lý. Sắp xếp trước có pháp rồi theo pháp mới 
có kỹ!

2- Cho nên pháp ở kỹ trước, lý ở pháp trước. Mà tượng ở lý 
trước, số ở tượng trước, khí ở số trước. 

3- Nếu hiểu được quan sát khí, biết số, định tượng, tìm lý, 
luận pháp, dụng kỹ thì Bắc phái Đẩu số có thể trước sau thông suốt 
được. 
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ĐỒ 006 BẮC PHÁI ĐẨU SỐ NÓI CHO CÙNG LÀ BỐN CHỮ THỦ TƯỢNG HỢP THỜI

Ất.           Thiên Di
Thiên Tướng

Hữu Bật

Tài đại hạn 3

Bính.         Tật Ách
Thiên Lương

Hóa Lộc

Tử đại hạn 3

Đinh.      Tài Bạch
Liêm Trinh

Thất Sát

Phu đại hạn 3

Mậu.           Tử Nữ

Huynh đại hạn 3
Giáp.         Nô Bộc

Cự Môn

Tật đại hạn 3

Kỉ.            Phu Thê

Tả Phụ Hóa Khoa

24 - 33
Mệnh đại hạn 3

Quý.      Quan Lộc
Tử Vi

Tham Lang
Hóa Quyền

Thiên đại hạn 3

Canh.   Huynh Đệ
Thiên Đồng

Phụ đại hạn 3
Nhâm.           Điền

Thiên Cơ
Thái Âm 

Văn Xương 
Lai nhân cung
Nô đại hạn 3

Quý.      Phúc Đức
Thiên Phủ

Quan đại hạn 3

Nhâm.   Phụ Mẫu
Thái Dương

Văn Khúc

Điền đại hạn 3

Tân.              Mệnh
Vũ Khúc
Phá Quân

Hóa Kị

Phúc hạn 3

Lộc 

Kị

Dương nữ
Tháng 06 năm Nhâm Tuất

Kim tứ cục

Kị

Kị

Quyền

Quyền
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ĐỒ 006 BẮC PHÁI ĐẨU SỐ 
NÓI CHO CÙNG LÀ BỐN CHỮ

 THỦ TƯỢNG HỢP THỜI

A- Bắc phái Hà Lạc Đẩu số nói cho cùng sự súc tích tinh hoa 
không ngoài bốn chữ “thủ tượng hợp thời”!

B- Nữ mệnh hỏi tình cảm, tình cảm có động ở đại hạn thứ 
ba Dậu vị là cung Phu Thê bản mệnh! (nếu có trùng hợp đơn thuần 
chỉ là nói hùa)

1- Đầu tiên là cung Phu Thê bản mệnh có Tả Phụ Hóa Khoa 
năm sinh là nam tinh (Bắc phái Đẩu số dựa vào hóa tượng phân biệt 
nam nữ), cũng là đại hạn thứ ba đại hạn Mệnh cung. Có tượng tất 
sẽ có vật của nó! 

2- Đại hạn thứ ba đại hạn Mệnh cung, trước tiên có Tả Phụ 
Hóa Khoa năm sinh là nam tinh tọa nhập! Tiếp đó lấy can Kỷ động 
xuất hướng tâm Tham Lang Quyền; hóa đến đối cung Quan Lộc 
cung. Khoa tọa mà động Quyền, đây là Khoa Quyền tổ đối ứng ở 
Phu Quan bản đối nhất tuyến. 

3- Tham Lang hướng tâm Quyền nam tinh, pháp tượng năm 
sinh Quyền là Tử Vi Quyền ở cung Quan Lộc. Tử Vi + Tham Lang 
thành lập một đôi nam nữ, pháp tượng ở cung Quan Lộc, là trong 
công việc mà quen biết. Tham Lang hướng tâm tự hóa Quyền, Tử Vi 
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có Quyền năm sinh, nữ cường nam nhược hoặc nữ chủ nam tòng, 
đây là luận về thế của chủ tòng cường nhược. 

4- Đã có tự hóa tất sẽ có hàm chứa biểu tượng thời gian 
trong đó. Ở đại hạn thứ ba đại hạn Mệnh trùng điệp với Phu Thê 
bản mệnh, động xuất hướng tâm Tham Lang nên ở năm Tị của đại 
hạn thứ ba khi vị trí Tham Lang này trở thành Phu Thê lưu niên thì 
Cung Tinh Hóa cả ba đều có giao cảm, do đó năm Tị trong công việc 
có quen biết được một nam nhân nảy nở tình cảm luyến lưu. Nhưng 
do Tham Lang Quyền lại ly tâm Kị, pháp tượng Mệnh cung, chung 
quy là có đầu mà không có đuôi.

5- Can Kỷ động Tham Lang Quyền chuyển Thiên Lương 
Khoa nhập Tý Ngọ một tuyến cho nên đối tượng yêu đương cầm 
tinh con chuột hoặc con ngựa.

C- [Thủ tượng], ở trong mệnh bàn không có chỗ nào mà 
không phải là tượng. Đẩu số Bắc phái có [loại tượng], [thủ tượng], 
[giải tượng] chúng đều xuyến liên theo thứ tự, không ngừng tìm 
kiếm sự đối đãi, càng vì có đối đãi mà có sự ứng hợp với cát hung.

D- [Hợp thời] chính là ứng với thời gian phát sinh.



 33Tử vi Đẩu số
Tung hoành lục

K
ho

Sa
ch

Q
uy

.co
m

 ĐỒ 007: BẮC PHÁI ĐẨU SỐ BAO HÀM BA HỆ THỐNG TƯỢNG SỐ LỚN

Bắc phái Tử vi Đẩu số lấy tứ hóa tượng làm dụng thần trong 
luận mệnh.

Bắc phái Đẩu số bao hàm ba hệ thống tượng số lớn là hệ thống 
năm sinh, hệ thống tự hóa và hệ thống phi cung.

Tượng tứ hóa năm sinh là Thể là tĩnh là âm là tượng tiên thiên

Tượng tự hóa phi cung là Dụng là động là dương là tượng hậu 
thiên

Thể có có thể hướng xuống dưới tìm Dụng, Dụng vốn ứng 
hướng lên trên quy về Thể

Âm dương, động tĩnh, thể dụng hợp nhất, hiển cát hung

Hệ 

Thống

Tự 

hóa

Hệ 

Thống

Phi

cung

Hệ Thống Tượng Tứ Hóa Năm Sinh

Tĩnh    Thể

Động   Dụng 
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ĐỒ 007 BẮC PHÁI ĐẨU SỐ 
BAO HÀM BA HỆ THỐNG TƯỢNG SỐ LỚN

A- Ba hệ thống tượng số lớn là hệ thống năm sinh, hệ thống 
tự hóa và hệ thống phi cung.

B- Trong đó hệ thống năm sinh làm Thể, hệ thống tự hóa và 
hệ thống phi cung làm Dụng. Dụng phải quy về Thể, Thể có thể tìm 
Dụng. 

1- Thể có thể tìm Dụng = như Lộc năm sinh tại thiên thùy 
tượng làm Thể, chuyển tại địa thành hình làm Dụng, đây là cách 
dùng Lộc này. 

2- Dụng có thể tìm Thể = như hướng tâm Lộc hoặc ly tâm 
Lộc, đều phải cần pháp tượng Lộc năm sinh, đây là dùng Dụng 
hướng lên trên quy về Thể. 

3- Tự hóa với phi cung không cần chấp nhất câu nệ ở một 
điểm nào, lại càng không cần tùy nhân đồ mà sợ ân oán, bởi vì vạn 
pháp quy tông. 

C- Hệ thống năm sinh là tượng tiên thiên:

1- Tiên thiên tứ hóa tượng khác với hậu thiên tứ hóa tượng, 
hai cái này nó có sự phân biệt giữa tượng trước với tượng sau.
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2- Tiên thiên, Lộc Quyền Khoa Kị năm sinh là bản chất của 
tượng, bản chất luôn bất diệt. 

3- Bản chất của tượng năm sinh có khả năng có thể biến đổi 
về chất về lượng nhưng về mặt bản chất nó không mất đi mà chỉ là 
khởi phát sự biến đổi mới.

4- Tượng tứ hóa năm sinh bản chất của nó vốn khởi nguồn 
từ Lai nhân cung; hoặc có thể nói cách khác là Lai nhân cung phát 
xạ tượng tứ hóa năm sinh đến các cung. 

5- Sau khi tượng năm sinh được Lai nhân cung phát xạ đến 
các cung, vị trí này chính là chỗ “tiên thiên bố khí”, tại đây có thể 
luận cách cục tiên thiên.

6- Tượng tứ hóa năm sinh là [Thể] là [Tĩnh] là [Âm].

D- Hệ thống tự hóa và Hệ thống phi cung là tượng hậu 
thiên:

1- Hệ thống tự hóa và hệ thống phi cung là tượng hậu thiên 
nhưng mà có phân chia trước sau. 

2- Hệ thống tự hóa là tượng tiên thiên trong tượng hậu thiên. 
Bởi vì tượng tự hóa, vốn xuất xứ từ cung can của các cung trong 
mệnh bàn, biến số của nó có thể tại bản cung hoặc đến đối cung, 
bao hàm lực hướng tâm tự hóa và lực ly tâm tự hóa. Cái tượng tự 
hóa này không có phi động, khi bài bố mệnh bàn nó vốn đã sơ khởi, 
cho nên tượng tự hóa vốn tồn tại bản đối một tuyến, do đó mới nói 
tượng tiên thiên trong tượng hậu thiên. 
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3- Hệ thống phi cung là tượng hậu thiên trong tượng hậu 
thiên. Bởi vì tượng phi cung, cung nó vốn không có bay, mà vốn là 
mượn cung độn tinh để luận bàn, dùng chỗ cung vị để lập hướng, 
từ đó mà phi hóa xuất Lộc Quyền Khoa Kị tứ tượng, do đó mới nói 
hậu thiên tượng có trong tượng hậu thiên. 

E- Hệ thống tự hóa là tượng tiên thiên trong tượng hậu thiên:

1- Tượng hậu thiên, là do cung can của bản cung hoặc đối 
cung hóa xuất, lấy điểm khác biệt ở tượng tứ hóa năm sinh:

•	 Chỗ tượng năm sinh sở xuất chính là do cung can tiên 
thiên của Lai nhân cung.

•	 Chỗ tượng tự hóa sở xuất chính là do cung can hậu thiên 
khác trừ Lai nhân cung.

•	 Tiên hậu thiên cung can nếu khác nhau, tượng số hai cái 
này hóa xuất cũng phân tiên hậu thiên, bản chất số cũng 
khác nhau!

2- Tượng tự hóa hậu thiên, dựa theo tính chất của hướng 
tượng mà phân ra thành tự hóa ly tâm với tự hóa hướng tâm:

•	 Tự hóa do bản cung hóa xuất ngay tại bản cung gọi là tự 
hóa ly tâm lực, đây là duyên tự lực của bản cung.

•	 Từ bản đối nhất tuyến hai cung hóa khí qua lại gọi là tự 
hóa hướng tâm lực, đây là duyên tha lực của đối cung. 

•	 Dù là hướng tâm hay ly tâm thì đó đều là tượng thuyết 
giảng cho sự qua lại giữa bản cung hoặc đối cung, khác 
biệt ở chỗ sự hóa khí có tụ có tán. 
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•	 Tự hóa hậu thiên, mặc kệ hướng tâm ly tâm, đều là hậu 
thiên cung can sở sinh biến dụng. 

•	 Nhưng tượng tự hóa thường thường cải biến tượng tứ 
hóa năm sinh, cũng làm cho cách cục tiên thiên có sự 
thay đổi.

•	 Tượng tự hóa đều phải nhìn về pháp tượng năm sinh, 
sau đó xem sự giao hội, xem phạm vi cung vị để quan sát 
tượng ý hiển thị.

•	 Có tự hóa tất có biến hóa, cũng chỉ là thời không biến 
hóa, trước thì đưa duyên sau thì chặn kéo dài thay đổi.

•	 Tự hóa tuy là bản thân cung đó biến số, trời đất không 
tỏ chớ có lặn lội vượt sông, nhưng tự hóa thực sự có thể 
phản ánh nhân tâm.

•	 Tượng tự hóa hậu thiên lấy tượng tiên thiên năm sinh 
để phân biệt, hai cái này nó có sự phân chia trước và 
sau. 

•	 Tượng tự hóa hậu thiên là [Dụng] là [Động] là [Dương].

F- Hệ thống phi cung là tượng hậu thiên trong tượng hậu 
thiên:

1- Tượng phi cung dù sao cũng là hành vi học:

•	 So với tượng năm sinh, tượng tự hóa và tượng phi cung 
đều thuộc về tượng hậu thiên, duy chỉ có phi cung dù 
sao cũng là hành vi học. Do đó nó thuộc tượng hậu thiên 
của hậu thiên, bởi vậy hệ thống phi cung dùng cung chấp 
chưởng, tiên cung hậu khí.
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•	 Tượng phi cung suy cho cùng khi luận mệnh thì cũng 
phải dựa vào sự hình thành tượng xuất hiện thông qua 
việc lấy cung chức làm Dụng, mượn cung can mà phi 
nhập tha cung, cung nó vốn không có bay, cho nên mới 
nói hậu thiên hành vi học, chung quy không có cuối 
cùng.

2- Tượng phi cung giả thiết là hư tượng nhất định bỏ mà 
không dùng:

•	 Do đó phi cung không gặp tượng năm sinh, không gặp 
tượng tự hóa đều có khả năng là hư tượng.

•	 Gặp hư tượng không cách nào nói cát hung, tất bỏ mà 
không dùng, mặt khác tìm cung vị có liên quan làm 
Dụng. 

3- Tượng phi cung cần thảo luận [Lập cực Thể Dụng]:

•	 Lập cực là dựa vào thời điểm thảo luận chuyện muốn 
nói đến, nhất định cần lấy đây làm gốc làm cơ sở, bằng 
không bàn cục tượng ý đều có sự mơ hồ, không có gốc 
làm cơ sở thì tượng số thấy được tất sẽ có sự hỗn tạp.

•	 Thiên địa nhân tam bàn khi dùng nhất định phải được 
liên kết chặt chẽ Thể Dụng mới có thể thảo luận! Nếu 
như Thể Dụng không rõ, thì tượng quy về sẽ không chỗ 
nương tựa, khi đó làm sao hướng xuống để ứng số?

4- Tượng phi cung cần thảo luận [Lộc Kị nhân quả]: 

•	 Lộc Kị một tổ thuyết giảng nhân quả, bao hàm nhân 
khởi với quả báo.
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•	 Lộc Kị hỗ nhân hỗ quả.

5- Tượng phi cung cần thảo luận [tam dịch hợp nhất]:

•	 Tượng dịch có ba loại gồm [bản dịch], [giao dịch], [biến 
dịch]

•	 Phi cung gặp năm sinh hoặc gặp tự hóa tượng, nhất định 
cần thảo luận sự va chạm tượng tượng [tam dịch hợp 
nhất]

6- Tượng phi cung cũng nhất định cần [tượng thuyết bản 
đối vãng lai]

7- Hậu thiên phi cung tượng là [Dụng] là [Động] là [Dương]

G- [Hệ thống năm sinh] là Thể và [hệ thống tự hóa] với [hệ 
thống phi cung] là  hai cánh vận dụng:

1- Ba hệ thống lớn này nếu có thể phân chia thâm nhập, 
tất vận dụng sẽ được thông suốt thấu tỏ đạo lý, thiếu một thứ cũng 
không được. 

2- Thế nhưng nguyên tắc khi vận dụng, trong lúc dùng hệ 
thống tự hóa để luận mệnh thì Tinh Thần chỉ dùng 18, dùng hệ 
thống phi cung thì Tinh Thần dụng 36. Dùng tự hóa thì dùng tự 
hóa, không nên dùng hỗn tạp thủ pháp phi cung, ngược lại cũng vậy. 
Kiêng kỵ nhất là cùng một phân đoạn, khi dùng lại thấy dùng hỗn 
hợp nguyên tắc với danh từ của cả tự hóa lẫn phi cung. 
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ĐỒ 008 KHÁC BIỆT GIỮA ĐẨU SỐ BẮC PHÁI VỚI ĐẨU SỐ NAM PHÁI

Khác biệt Bắc Phái Hà Lạc Đẩu Số 

với Nam Phái Tam Hợp Đẩu Số

Bắc phái trọng ý tượng,  Nam phái trọng hình thức

Bắc phái trọng ăn khớp lôgic,  Nam phái trọng trưng nghiệm

Bắc phái trọng diễn dịch,  Nam phái trọng nhớ lại

Bắc phái trọng hệ thống,  Nam phái trọng đơn nguyên

Bắc phái trọng đa nghĩa,  Nam phái trọng độc nghĩa

Bắc phái trọng Tứ hóa,  Nam phái trọng Tinh Thần

Bắc phái trọng Thể Dụng,  Nam phái trọng cường nhược

Bắc phái trọng thủ tượng,  Nam phái trọng cách cục

Bắc phái thừa kế Âm dương Hà Lạc, Nam phái chú trọng 
ngũ hành chế hóa

Bắc phái như Thiền tông trọng tâm pháp, Nam phái như Hoa 
nghiêm trọng giới luật
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ĐỒ 009 TỬ VI ĐẨU SỐ ĐỊA BÀN [TĨNH BÀN] ĐỒ

Tị Ngọ Mùi Thân

Thìn Dậu

Mão Tuất

Dần Sửu Tý Hợi

Quan niệm [cung chức] với [vị chỉ] trong Đẩu Số có sự khác 
biệt 

Đẩu số địa bàn lấy phương làm Dụng, chịu ảnh hưởng từ 
“Thuyết Cái Thiên” trong thiên văn từ thời cổ!

Thiên thượng [thập nhị hoàng đạo] án [vòng trời 3600] ánh 
chiếu đại địa, đây được gọi là [phân dã]. Do đó địa bàn 12 ô vị trí, 
mỗi ô 300. 
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CHƯƠNG 2: THẬP NHỊ CUNG VỊ 
ÁO NGHĨA LUẬN

ĐỒ 009: TỬ VI ĐẨU SỐ ĐỊA BÀN [TĨNH BÀN] ĐỒ

A- Khái niệm [Cung] với [Vị] trong Đẩu số có khác biệt!

1- Đẩu số thời kỳ chưa xuất hiện, thời kỳ đó có [thập nhị vị]! 
Nói cách khác, thời kỳ đó có mười hai vị trí được sử dụng, cho đến 
sau này Đẩu số được phát minh, mới có Đẩu số thập nhị cung chức, 
được bài bố ở mười hai vị trí đó! 

2- Bởi vì thời kỳ Đẩu số còn chưa được phát minh, nhà Ân 
đã dùng mười Thiên can với mười hai Địa chi để ghi nhớ năm nhớ 
ngày!

B- Địa bàn trong Đẩu số dùng phương (vuông) bàn, đương 
nhiên là chịu ảnh hưởng từ Thuyết Cái Thiên trong thiên văn học cổ, 
Thuyết Cái thiên cho rằng thiên ở trên địa ở dưới. Ở thời Xuân Thu, 
có người đã đề xướng “Mặt đất vuông vức như bàn cờ, bầu trời che 
lấp như chiếc ô”, cái này chính là “trời tròn đất vuông” trong Thuyết 
Cái thiên!
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1- Thập nhị vị trong Địa bàn của Đẩu số cũng chịu ảnh 
hưởng từ [thập nhị hoàng đạo] trong thiên văn học. Tức là thiên 
thượng có thập nhị hoàng đạo, án vòng trời 3600, ánh chiếu đại địa, 
phân chia thành mười hai phần chia đều, tư tưởng này chính là cái 
mà gọi là phân dã. Địa bàn mười hai vị trí, mỗi ô 30 độ, tổng cộng 
một vòng trời 3600. 

2- [Thập nhị vị] trong Đẩu số địa bàn hoặc tĩnh bàn là cố 
định, tức là nó vĩnh viễn ở các ô vuông địa bàn, nên Đẩu số địa bàn 
vốn mang hàm nghĩa “phương vị” không gian! Đồng thời từ mười 
hai vị trí định vị mới sinh ra các góc độ biến hóa như tam hợp, tứ 
chính, bản đối ...!

3- Mỗi một ô trong Đẩu số đều đại biểu cho đặc tính của 
phương vị với khí tọa của nó, ví dụ Tý vị là Bắc là hàn lạnh. 

4- Đồng thời mười hai vị trí này nó cũng bao hàm cả tính 
chất thời gian trong đó. Khi từ Tý chuyển sang Sửu, lúc này đã 
chuyển hoán động dời, cái này là tính chất luân chuyển liên tục của 
thời gian (không gian chuyển hoán thành thời gian), tức thời gian 
khác nhau xuất hiện!
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ĐỒ 010: MƯỜI HAI VỊ TRÍ ĐỊA BÀN PHÂN THÀNH BA TỔ THIÊN ĐỊA NHÂN

Tị
Nhân

Ngọ
Thiên

Mùi
Địa

Thân
Nhân

Thìn
Địa

Dần vị tam dương đầy đủ là 
nhân vị, Dần vị bao hàm thiên 
tinh lịch pháp được vận dụng 
rộng rãi trong Đẩu số

Dậu
Thiên

Mão
Thiên

Tuất
Địa

Dần
Nhân

Sửu
Địa

Tý
Thiên

Hợi
Nhân

Đẩu số địa bàn phân chia thành Thiên Địa Nhân vị

Tý Ngọ Mão Dậu là thiên vị, Thiên khai ở Tý

Thìn Tuất Sửu Mùi là địa vị, Địa lập ở Sửu

Dần Thân Tị Hợi là nhân vị, Nhân thành ở Dần
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ĐỒ 010: MƯỜI HAI VỊ TRÍ
 ĐỊA BÀN PHÂN THÀNH BA TỔ THIÊN ĐỊA NHÂN

A- Thiên khai ở Tý, nhất dương mới sinh, Địa lập ở Sửu nhị 
dương sinh, qua Sửu đến Dần tam dương khí đầy đủ, vạn vật bắt đầu 
sinh, cho nên Dần là chỗ nhân sinh tức nhân vị. Do đó từ Tý thuận 
thì Tý Ngọ Mão Dậu là tứ chính là thiên vị, từ Sửu thì Thìn Tuất Sửu 
Mùi tứ chính của địa vị, từ Dần thì Dần Thân Tị Hợi tứ chính của 
nhân vị. Cộng lại địa bàn có bốn tổ tam hợp, như Dần Ngọ Tuất thì 
Dần là nhân vị + Ngọ là thiên vị + Tuất là địa vị; mỗi một tổ tam hợp 
của địa bàn đều bao hàm thiên địa nhân tam tài. 

B- Dần vị trong Đẩu số được áp dụng rộng khắp, bao hàm 
khẩu quyết an tinh bài bàn với nguyên tắc vận dụng. 

1- Tử vi Đẩu số khi dùng Ngũ hổ độn để bài bố mười thiên 
can cho mười hai vị trí đều phải bắt đầu khởi từ Dần. 

2- Bởi vì có liên quan đến Ngũ hổ độn cho nên Dần vị kỳ 
thực cũng ẩn tàng sự biến đổi của lịch pháp! 

•	 Sớm nhất triều Hạ lấy tháng Dần làm tháng đầu tiên của 
năm mới, được gọi là [Dần chính tuế thủ chế] gọi tắt là 
[nhân chính]. 

•	 Đến thời nhà Thương thì lấy tháng Sửu làm tháng đầu 
năm mới, gọi tắt là [địa chính]. 
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•	 Đến thời nhà Chu thì lấy tháng Tý làm tháng đầu năm. 
Đây là [thiên chính]! Cho tới thời nhà Tần thì lấy tháng 
Hợi làm tháng đầu năm. 

•	 Nhưng tới thời Hán Vũ Đế đã quay lại dùng tháng Dần 
làm tháng đầu năm! Từ đó về sau ngoại trừ Võ Tắc Thiên, 
Thái Bình Thiên Quốc ra, đại để đều vẫn tiếp tục dùng 
tháng Dần làm tháng đầu năm mới. Tháng Giêng của ba 
nhà Hạ Thương Chu được hợp xưng là [tam chính]!

•	 Cho nên khi có sự thay đổi triều đại đều phải [cải chính 
sóc], đều tuyên bố công khai như một dạng biểu thị sự 
thay đổi triều đại.

C- Lúc lập Mệnh cung trong Đẩu số cũng phải từ Dần vị 
nhân vị mà thuận theo tháng nghịch giờ sinh mà bài định Mệnh 
cung. 

D- Tử vi Đẩu số lấy Tinh Thần nhập bàn cục, khởi Tử Phủ là 
bàn đầu tiên ở Dần cung. Dần vị là nhân vị. 

E- Trong Bắc phái Đẩu số, có thể đem Dần vị coi như một 
cung Mệnh khác để dùng. 
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ĐỒ 011 ĐẨU SỐ ĐỊA BÀN PHÂN TỨ BẠI TỨ KHỐ TỨ SINH ĐỊA

Tị
Tứ sinh địa
Tứ mã địa

Ngọ
Tứ bại địa

Tứ chính địa

Mùi
Tứ khố địa
Tứ mộ địa

Thân
Tứ sinh địa
Tứ mã địa

Thìn
Tứ khố địa
Tứ mộ địa

Dậu
Tứ bại địa

Tứ chính địa

Mão
Tứ bại địa

Tứ chính địa

Tuất
Tứ khố địa
Tứ mộ địa

Dần
Tứ sinh địa
Tứ mã địa

Sửu
Tứ khố địa
Tứ mộ địa

Tý
Tứ bại địa

Tứ chính địa

Hợi
Tứ sinh địa
Tứ mã địa

12 Địa chi Đẩu số địa bàn phân chia thành [tứ bại hoặc tứ khố hoặc 
tứ sinh địa], đều là dựa theo  ngũ hành Trường sinh.

Tý Ngọ Mão Dậu tứ bại địa

Thìn Tuất Sửu Mùi tứ khố địa

Dần Thân Tị Hợi tứ sinh địa



48  Bắc phái Hà Lạc 
Sở Thiên Vân Khoát

K
ho

Sa
ch

Q
uy

.co
m

ĐỒ 011 ĐẨU SỐ ĐỊA BÀN PHÂN 
TỨ BẠI TỨ KHỐ TỨ SINH ĐỊA

A- Đẩu số địa bàn phân chia thành [tứ bại hoặc tứ khố hoặc 
tứ sinh địa], đều là dựa theo  ngũ hành Trường sinh vị hoặc Mộc dục 
vị hoặc Mộ khố vị của thập nhị Địa chi mà nên.

B- Đại để mà nói, bởi vì mười hai Địa chi có sự áp chế khí 
khác nhau, cho nên:

1- Nhập Mệnh tứ bại, dễ tự do khai mở ý tưởng nhưng 
thành bại phập phồng, bởi vì Tý Ngọ Mão Dậu vị vốn là [tứ chính 
vị] = chính Đông chính Tây, khí của nó tương đối tinh thuần, hơn 
nữa Tý Ngọ còn là trục tuyến của không gian, Mão Dậu là trục 
tuyến của thời gian (Mặt Trời mọc ở hướng Đông mà không phải 
ở hướng Tây). Do đó, mới nói phập phồng nhấp nhô. 

Còn như cổ nhân cho rằng Tý Ngọ Mão Dậu chủ đào hoa, 
đó là bốn vị trí này, là vị trí của Mộc Dục trong ngũ hành thập nhị 
Trường sinh quyết, Mộc dục còn nghĩa là tắm rửa nên tất sẽ trần 
thân, cho nên xưa nay người ta đều coi đó như tượng trưng cho một 
dạng đào hoa.

2- Nhập Mệnh tứ khố, lao lực nhiều mà bảo thủ, nhiều khi 
cố chấp chẳng chịu thay đổi, khắc khổ chịu được vất vả. 
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3- Nhập Mệnh tứ mã, thường hay thay đổi động dời mà bôn 
ba dịch mã.

C- Nếu nói địa khí của Địa chi bất đồng, tọa Mệnh tự cũng 
có một số bất đồng nhỏ về đặc tính. 
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ĐỒ 012 ĐẨU SỐ ĐỊA BÀN PHỐI CẦM TINH THỦ NGUYÊN THẦN VỊ ĐỒ

Tị
Cầm tinh rắn

Nguyên thần vị

Ngọ
Cầm tinh ngựa
Nguyên thần vị

Mùi
Cầm tinh dê

Nguyên thần vị

Thân
Cầm tinh khỉ

Nguyên thần vị

Thìn
Cầm tinh rồng
Nguyên thần vị

Dậu
Cầm tinh gà

Nguyên thần vị

Mão
Cầm tinh mèo
Nguyên thần vị

Tuất
Cầm tinh chó

Nguyên thần vị

Dần
Cầm tinh hổ

Nguyên thần vị

Sửu
Cầm tinh trâu
Nguyên thần vị

Tý
Cầm tinh 

chuột
Nguyên thần vị

Hợi
Cầm tinh lợn

Nguyên thần vị

Nguyên thần vị giống như [Nguyên thần cung] mà Đạo gia nói
Nguyên thần vị lấy vị trí cầm tinh của bản thân mệnh chủ tức 

sinh niên
[Lai nhân cung] với [Nguyên thần vị] được xem ngang hàng 

nhau
Nguyên thần vị lấy bản thân Địa chi để mệnh chủ lập căn cứ
Nguyên thần vị là tương đồng Mệnh cung, tối kỵ bị tha cung 

xung


