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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

  

 

 

 Hơn 20 giữa năm không ngừng học tập, không 

ngừng vươn lên, không ngừng thực tiễn, không ngừng cảm 

ngộ, cuối cùng trải nghiệm đối với tứ trụ mệnh lý càng sâu. 

Tứ trụ mệnh lý là một phương pháp dự đoán căn cứ giờ 

sinh của mỗi người để hiểu số mệnh. Xác suất đúng là 

tương đối cao, hệ thống nghiên cứu nghiêm mật, phạm vi 

dự đoán khá rộng, nhưng cùng lúc lại tương đối khó nắm 

bắt.  

 

 Giờ sinh một người đều dùng một tổ Thiên can địa 

chi để biểu thị, như vậy liền có bát tự, cho nên còn gọi là 

"Bát tự". Từ trên lý luận mà nói, trong tứ trụ tổ hợp thiên 

can địa chi khác nhau có thể đạt tới 2 x 12 mũ 8 (tức 

859963392) loại. Tổ hợp đặc biệt tứ trụ thiên can, địa chi 

của mỗi người đều đối ứng với đặc định sinh mệnh của 

người đó. Cho nên trong tứ trụ chứa đựng toàn bộ tin tức 
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cả đời một người, giống như mật mã sinh mệnh vậy. Sau 

khi bài xuất tứ trụ, người suy đoán lại tra ra Nhân nguyên 

Thiên can giấu trong địa chi, bài xuất đại vận, lưu niên, lắp 

đặt Thập Thần, bài xuất trạng thái Nhật can ở các địa chi 

như trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan… Thông 

qua âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa trong tứ trụ mà  

toàn diện phân tích, căn cứ mức độ suy vượng của Nhật 

chủ tìm ra Dụng thần. Lại tham khảo cát hung thần sát 

trong Mệnh cục để suy đoán cụ thể giàu nghèo quý tiện và 

cát hung họa phúc cho Mệnh chủ. Mấy ngàn năm nay, 

người dự đoán đã chứng minh loại dự đoán này là cực 

chính xác. Đoán chính xác tứ trụ có thể nghiệm chứng dĩ 

vãng, có thể dự đoán tương lai. Cho nên nói tứ trụ đã là hồ 

sơ ghi chép kinh lịch trong quá khứ của một người, lại có 

thể nói chi tiết về cuộc sống tương lai của người đó. 

 

 Quyển sách này là bút ký học tập nghiên cứu của 

người viết, gần 20 năm qua, tại học tập và trong thực tiễn 

thu thập và chỉnh lý hơn hai ngàn Mệnh ví dụ. Là nghiệm 

chứng, quy nạp tổng kết quy luật dự đoán và khẩu quyết 

đoán Mệnh của tiền nhân, ta đem hơn hai ngàn cái Mệnh 

ví dụ tiến hành phân loại, cũng tiến hành xác thực mệnh lý 

phân tích và lời bình. 

 

 Đặc điểm của quyển sách này là một ví dụ là một 

chân quyết, cái gọi là chân quyết kỳ thật chính là tổng kết 

kinh nghiệm và quy luật đoán Mệnh của tiền nhân. Trong 

quyển sách này công khai Manh phái bí quyết, giang hồ 

phái đoán Mệnh bí quyết và tráp phái đoán Mệnh khẩu 
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quyết, còn có tổng kết quy luật và ứng dụng thực chiến của 

phái truyền thống. 

 

 Quyển sách này chia làm 15 chương, từ các góc độ 

khác nhau, khía cạnh khác biệt mà chỉ ra phương pháp và 

kỹ xảo đoán Mệnh khác biệt, là tư liệu học Mệnh mà người 

yêu thích học Mệnh khó được. Ta tin tưởng nếu dụng tâm 

đi đọc, đi nghiên cứu, đi thực tiễn, đi tổng kết các phương 

pháp và kỹ xảo trong quyển tư liệu này, kết hợp chính mình 

dự đoán, đề luyện ra nội dung thích hợp cho bản thân, 

thành lập phương pháp và công thức dự đoán của mình, có 

lẽ ngươi sẽ có được kết quả mong muốn. 

 

 Khi sáng tác quyển sách này, ta được ân sư Tô Quốc 

Thánh chỉ đạo và cổ vũ, đồng thời được bạn bè và tiên hiền 

trong Dịch giới đại lực ủng hộ và trợ giúp, tham khảo và 

trích dẫn cổ kim một chút dịch kinh trứ tác và tư liệu, ở 

đây, cùng nhau biểu thị cảm tạ! 

 

 Cao Đức Thần tháng Giáp Tý năm Mậu Tý  
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CHƯƠNG THỨ NHẤT, TRỰC 

ĐOÁN BÁT TỰ VÍ DỤ MẪU 

GIẢI 
 

 

  

 

 

Trong quyển « Manh phái cầu chân giảng nghĩa » đã 

nói qua, cái gọi là Tứ trụ trực đoán pháp chính là không 

cần phân tích ngũ hành vượng suy, không cần lấy Dụng 

thần, chỉ nhìn tứ trụ bát tự, ngay cả đại vận cũng không 

cần, trực tiếp rút ra tin tức tượng cả đời người này từ trong 

tổ hợp tứ trụ bát tự. Loại phương pháp này, nói thẳng rõ 

ràng là có tính thực dụng mạnh, xác suất chuẩn xác cũng 

tương đối cao, một mực là Manh nhân tốc đoán tứ trụ, dựa 

vào cái này mà duy sinh một hạng bản lĩnh giữ nhà, nếu có 

thể dung hội quán thông, linh hoạt lấy tượng thì sẽ có thể 

đạt tới cảnh giới thần đoán.  
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Kỳ thực chỉ cần là dùng Tứ trụ ngũ hành phê Mệnh, 

vô luận phái nào cũng đều không thể rời khỏi quy luật âm 

dương, ngũ hành. Đối với cái gì là Manh phái mệnh lý? 

Trong quyển Giảng nghĩa đã có nói qua, nói ngắn gọn, 

Manh phái mệnh lý là tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của 

giang hồ phái, tạo thành một số kết luận cố định, xác suất 

chuẩn xác cực kỳ cao, chỉ cần nhìn qua can chi, hoặc một 

loại tổ hợp nào đó sẽ có thể thiết khẩu trực đoán.  

 

Mặt khác có một số thần sát cũng có thể rất nên xem 

để đoán ra một số chuyện. Pháp không cao thấp, dự đoán 

dựa vào cảm ngộ, cơ sở không tốt thì cảm ngộ sẽ không 

tốt.  

 

Xem bát tự phải bắt được yếu hại, trực đoán bát tự 

nhất định phải cùng sử dụng ba loại tri thức tổng hợp:  

 

1. Chủ yếu vận dụng Âm Dương Ngũ Hành sinh 

khắc chế hóa  

2. Xem tổ hợp dùng kinh nghiệm kết luận; 

3. Dùng thần sát tương quan để cùng đoán.  

 

Xem bát tự có thể tùy ý từ cái chữ nào đó bắt đầu. 
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Một, Xem thê cung thê tinh, 

trực đoán quý tiện phẩm 

hạnh. 

 

 Ví dụ 1: Nam Mệnh: Ất Tị Giáp Thân Giáp Tý Đinh 

Mão 

 

 Đoán: Từ Nhật trụ của người này tới tay, nói về 

trình độ văn hóa: Vợ người này văn hóa không cao, bởi vì 

Tý tại thê cung, Thân là thê ấn sinh thê. Vợ có việc làm 

chính thức (Tị hỏa) lại có thu nhập khác khá lớn, (Đinh 

Hỏa là Tinh Tinh chi Hỏa) bởi vì Mão là thực thần của thê. 

Giáp Mộc trước 32 tuổi không có ấn, cho nên văn hóa 

không cao, sau có ấn chứng tỏ về sau có học tập. Thê mẫu 

là trung kim, trung kim bị Tý tiết, Tị hỏa khắc, sức khỏe 

nhạc mẫu không tốt. Nhạc phụ thông minh, bởi vì có Ất 

Mộc Chính Ấn sinh Tị (Tị là nhạc phụ) 

 

 Ví dụ 2: Nam Mệnh: Canh Dần Ất Dậu Giáp Tuất 

Giáp Tý 

 

 Đoán: Người này thê tinh ngũ hành thuộc thổ tọa 

thê cung, đối với chồng trung thành; Tuất sinh tử địa, vô 

minh hỏa sinh phù, không lộ can; không đắc địa, không có 

văn hóa (văn hóa tiểu học lớp 3) không có năng lực là 

người phụ nữ của gia đình. Tý là mắt chủ Ấn, tức mẫu tinh, 

Tuất thổ lân cận Tý thủy tương khắc, chứng tỏ quan hệ mẹ 
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chồng nàng dâu không tốt. Dậu Tuất tương xuyên, tình cảm 

vợ chồng không hòa thuận, thường xuyên cãi nhau, nhưng 

không có tin tức ly hôn. (người này là bạn bè của người 

viết) 

 

Hai, Trong cục Quan tinh mịt 

mờ, khó hiển quý với người. 

 

 Ví dụ 3: Nữ Mệnh: Nhâm Tuất Bính Ngọ Ất Sửu 

Mậu Dần 

 Đoán: Người này Thương Quan đương lệnh, tính 

cách cởi mở, là người hào phóng, giỏi kết giao, đối xử với 

mọi người có tình, bình thường cười cười nói nói. Người 

này Ấn tinh bị xấu, trình độ không cao, không có văn bằng, 

người này Quan tinh không hiện, không thể làm quan cũng 

không có công việc chính thức, Thực Thương sinh Tài, là 

người làm ăn buôn bán cầu tài (bán hàng), Quan tinh giấu 

tại trong khố, chồng cũng không có năng lực, không bằng 

bản thân mệnh chủ (thực tế chồng không có công việc, 

người này phải nuôi). Người này tuy không có minh quan, 

nhưng lại có ám tàng không ít Quan Sát, cho nên khẳng 

định có bạn trai bí mật. Thực Thương lâm không khố, bất 

lợi cho Tử tức (phản hồi đến nay vẫn không có con) (người 

này là nhà hàng xóm của vợ) 

 

 Ví dụ 4: Nữ Mệnh: Nhâm Thìn Nhâm Dần Tân Sửu 

Mậu Tý 
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 Thai nguyên: Quý Tị; cung Mệnh: Quý Mão: Thân 

cung: Quý Mão. 

 

Đại 

vận: 

Tân 

Sửu 

Canh 

Tý 

Kỷ Hợi Mậu 

Tuất 

Đinh 

Dậu 

 7 17 27 37 47 

     

 Đoán: Đây là Mệnh độc thân, không có hôn nhân, là 

người thành kính Phật giáo, hiện tại vẫn là trinh nữ (phản 

hồi chính xác). Đầy bàn Thương Quan, trong cục không 

Quan, phối ngẫu cung ngộ hợp, những cái này đều là tin 

tức hôn nhân không thuận lợi, cô độc. Thương Quan đại 

biểu cho con cái, tọa không vong khố địa thì ý vị là không 

có khả năng có con. Niên chi Thìn thổ là thủy khố, mà 

Thiên can lạc Nhâm thủy, chính thức đại biểu bộ phận sinh 

dục nữ, Thìn thổ không vong thì mang ý nghĩa không có bị 

tổn hại, không vong dù cho Tuế vận gặp xung cũng không 

thể phá. Nữ tính Thực Thương vượng không Quan, trong 

cục nếu có Tý thủy, Mão mộc, đi vận Tuất thổ, Hợi thủy là 

tiêu chí quy y phật cửa. 

 

 Đoán: Tuy nhiên cô gái này cũng đã có chuyện yêu 

đương, chỉ là bị người từ bỏ. Mặc dù không có Quan tinh, 

nhưng là cung hôn nhân, cung phối ngẫu không có quan hệ 

không vong xung tuyệt, cho nên sẽ có yêu đương. Nhưng 

là cung phối ngẫu ngộ hợp, tại đại vận Canh Tý lần nữa 

ngộ hợp, nên có nghĩa là bị người yêu vứt bỏ. 

 

 Đoán: Người này cấp độ văn hóa tương đối cao, có 

văn bằng. Bởi vì Ấn tinh lâm Thân lưu nhập Nhật chủ. 
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Người này cả đời phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, luôn 

luôn đi lại, là thiên mã hành không. Thai nguyên không, 

Ấn tinh Thìn thổ không, cung Mệnh, cung Thân gặp hình. 

 

 Đoán: Tài tinh tại Nguyệt lệnh không xuất lộ, Thiên 

can Nhâm thủy sinh, có ý nghĩa là cực kỳ cẩn thận giữ tiền, 

người này tính tình hẹp hòi, là loại người thần giữ của. 

Người này tính cách cổ quái, hay nổi giận.  

 

Người tới xem xác hoàn toàn đúng. (đây là ví dụ phê 

Mệnh của lão sư Tô Quốc Thánh) 

 

 Ví dụ 5: Nam Mệnh: Giáp Thìn Nhâm Thân Ất Mão 

Đinh Sửu 

 

 Thai nguyên: Quý Hợi. Cung Mệnh: Nhâm Thân. 

Cung Thân: Giáp Tuất 

 

Đại vận: 2 12 22 32 

 Quý Dậu Giáp 

Tuất 

Ất Hợi Bính Tý 

 

 Đoán: Quan tinh lưu nhập Nhật chủ, xem dễ có quan 

vận, nhưng là Quan tinh tuyệt ở Nhật chi trên thực tế chính 

là tuyệt ở Nhật chủ (tác dụng can chi giao nhau) cho nên 

đoán: "Ông là người ăn cơm quan trường nhưng lại không 

có Quan vận".  
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Người tới nói: "Ta đúng là làm việc ở quan trường, 

cũng xác thực không có quan vận, ngài xác thực rất lợi hại, 

tính được rất chuẩn" 

 

 Đoán: Mệnh cục Tỷ Kiếp minh ám có 6 cái, kết luận: 

"Ông có sáu anh chị em”  

 

Người tới gật đầu, Nguyệt trụ là cung Huynh đệ bị 

Nhật chi tuyệt, là cho nên nhất định có người đã không còn 

tại nhân thế."  

 

Người tới phản hồi: "Anh cả tôi đã qua đời." 

 

 "Mệnh chủ Nhật trụ nạp âm là Đại Khê Thủy, ông 

tâm cao chí ngạo, hiện đang bất an, tựa như suối nước bôn 

ba vậy, không ổn định."  

 

Người này gật đầu nói: "Phải"  

 

"Mặt khác Thực Thần của ông lâm Thân lộ can, mà 

Quan tinh Mùi lộ xuất, ông có tâm nghịch phản và đối 

kháng rất mạnh, do đó dẫn đến lãnh đạo không thích, ông 

nói chuyện không nhường người, đi thẳng về thẳng, vốn là 

thiện ý nhưng người khác không lĩnh tình, khiến những 

người khác lại cảm thấy ông là người không dễ tiếp xúc"  

 

Người kia nói: "Quá đúng!" 
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 Đoán: Ấn tinh đắc địa (tọa chi sinh) lưu nhập Nhật 

chủ, Thai nguyên lạc Ấn tinh vượng. "Văn bằng của ông 

rất cao, ít nhất là đại học?"  

 

Đối phương gật đầu. 

 

 Thân cung đối với niên trụ Thiên tỷ Địa xung, đại 

vận Giáp Tuất đối với niên trụ vẫn là Thiên tỷ Địa xung, 

niên chi Thìn là Ấn tinh mộ địa, xung khai mộ địa Ấn tinh 

nhập mộ địa mang ý nghĩa mẹ qua đời, Thìn Tuất tương 

xung thì năm Bính Thìn Thìn điền thực, nhất là năm này 

hành vận có Đại Hao, Điếu Khách, cho nên là ứng kỳ, vậy 

năm ông 13 tuổi thì mẹ qua đời."  

 

"Quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ!" Người tới nói. 

 Đoán: Đại vận Ất Hợi, Hợi Mão tương hòa, mà cung 

phối ngẫu và cung hôn nhân lại tương tuyệt, Hợi thủy ở 

đây làm ra tác dụng thông quan, vận này Thiên tỷ Địa hòa 

với Nhật trụ, mang ý nghĩa nửa người dưới của chính mình 

và người tương hợp, vì vậy vận là vận kết hôn. Năm 1991 

lưu niên Tân Mùi và đại vận Mệnh cục hợp thành khí thế 

Nhật chủ, do đó này năm là ứng kỳ kết hôn. Nhưng cung 

hôn nhân và cung phối ngẫu của nguyên cục tương tuyệt, 

chú định hôn nhân không mỹ mãn. Cho nên đoán: "Năm 

1991 ông kết hôn, nhưng là hôn nhân của ông cũng không 

hạnh phúc, luôn luôn cái vã suốt ngày" 

 

Người tới nói: "Có thể nói vì sao mà suốt ngày cứ 

cãi nhau hay không?"  
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Thời chi không vong thì Thời can cũng sẽ theo 

không. Thời tại Thực Thần Đinh Hỏa, không vong mang ý 

nghĩa khó có con, nhất là cung Tử nữ tại Thời trụ.  

 

Kết luận: "Vợ chồng ông vì không có con mà hay 

cãi nhau."  

 

Người tới đứng lên nói: "Thần! Quá thần! Xin hỏi 

sư phụ có biện pháp nào sao?"  

 

Về sau ta truyền thụ cho người này biện pháp hóa 

giải. (đây là ví dụ phán Mệnh của lão sư Tô Quốc Thánh) 

 

Ba, Sinh khắc đại pháp thiết 

khẩu đoán, Niên Nguyệt Nhật 

Thời tìm thời hạn. 

 

 Ví dụ 6 Nữ Mệnh: Sinh giờ Ngọ ngày 20 tháng 12 

năm 1958. 

 

 Bát tự: Mậu Ngọ Ất Sửu Canh Tuất Nhâm Ngọ 

 

 Đoán: Mệnh này Nguyệt can Ất Mộc khắc Niên can 

Mậu Thổ, Ất Mộc là Tài tinh, Mậu Thổ là Ấn tinh, Tài tinh 

khắc Ấn, Ấn tinh có hại, Ấn tinh là mẹ cho nên đoán Mệnh 

chủ mẹ có tai nạn hoặc sự tình không thuận. Mẹ có tai ương 

phát sinh khi nào cần xem Mậu Thổ bị khắc đại biểu tuổi 
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trẻ. Niên trụ là từ 1 đến 16 tuổi, Nguyệt trụ là từ 17 đến 32 

tuổi, Nhật trụ là từ 33 đến 48 tuổi, Thời trụ là 49 đến 64 

tuổi. Mậu Thổ trong Mệnh cục bị khắc tại Niên can, cho 

nên đại biểu từ 1 đến 8 tuổi, chứng tỏ Mệnh chủ trước 8 

tuổi thì mẹ nhất định có sự tình không thuận, như sinh 

bệnh, thụ thương, phá tài.  

 

Như vậy nghiêm trọng nhất sẽ rơi vào năm nào? 

Ứng tại lưu niên có Thiên can xuất hiện Mậu Thổ và xuất 

hiện Giáp Ất. Trong giai đoạn từ 1- 8 tuổi, 1 tuổi là năm 

Mậu Tuất, xuất hiện chữ "Mậu" bị khắc, sẽ dẫn động Mệnh 

cục niên là Mậu Thổ. 7 tuổi lưu niên là Giáp Thìn, 8 tuổi 

lưu niên là Ất Tị, Giáp Ất mộc xuất hiện, dẫn động Mệnh 

cục Nguyệt can Ất Mộc cái này chủ khắc, chủ khắc có lưu 

niên Giáp Ất mộc giúp Thân, gia tăng cường độ, vì vậy hai 

năm này hung họa nghiêm trọng. Thế là liền thiết khẩu trực 

đoán: "Cô từ 1đến 8 tuổi sức khỏe của mẹ không tốt, gia 

đình nghèo khó, đặc biệt là khi cô sinh ra (1958) và các 

năm 1964, 1965 sức khỏe của mẹ cô cực xấu, bệnh tật triền 

miên sống vật vờ" 

 

 Mệnh chủ phản hồi: "Mẹ tôi đẻ tôi bị khó sinh và 

sau đó thì sinh bệnh, tý nữa thì mất mạng; năm 64 - 65 mẹ 

bị bệnh liệt giường, trong nhà mắc nợ từng đống, không có 

tiền chữa bệnh, tôi cũng vì thế mà bỏ học" 

 

Đoán: Mệnh cục này còn có một chỗ khắc, Nhật can 

Canh kim hợp khắc Ất Mộc, Canh kim Nhật chủ cũng là 

Tỷ Kiên, Ất Mộc là Tài, chứng tỏ có sự tình Tỷ Kiên khắc 

Tài, đối với nữ Mệnh mà nói, Tài tinh đã đại biểu tiền tài, 
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lại là đầu nguồn của Quan tinh, cho nên đoán Mệnh chủ sẽ 

có nguy cơ về tiền tài và hôn nhân tình cảm. Ứng tại năm 

nào sẽ xuất hiện tai họa này? Nguyệt can đại biểu 17 đến 

24 tuổi, chứng tỏ mệnh chủ tại năm đó có những sự tình 

như thế khiến cho bản thân phiền lòng, nghiêm trọng nhất 

là vào năm nào? Năm 1980 Canh Thân, năm 1981 Tân 

Dậu, dẫn động Nhật can Canh kim đi khắc Tài tinh, cho 

nên "Hai năm này cô lại vì tình cảm, tiền bạc mà lâm vào 

khốn cảnh."  

 

Mệnh chủ liên tục gật đầu cũng nói giai đoạn đó vì 

tình cảm phong ba mà nhảy sông tự sát không thành (đây 

là Cừu Phủ Toàn phê Mệnh) 

 

 Ví dụ 7 Nam Mệnh: Sinh giờ Thìn ngày mùng 1 

tháng 11 năm 1939 âm lịch  

 

 Bát tự: Kỷ Mão Bính Tý Nhâm Ngọ Giáp Thìn 

 

 Đoán: Người này Nhật can Nhâm thủy khắc Nguyệt 

can Bính hỏa, Nhâm là Tỷ Kiên, Bính là Thiên Tài, Bính 

Hỏa bị khắc tại Nguyệt can, đại biểu từ 17 đến 24 tuổi, 

chứng tỏ mệnh chủ từ 17 đến 24 tuổi có việc Tỷ Kiên khắc 

Thiên Tài. Cho nên đoán: "Cậu từ năm 1956 đến năm 1963 

có ở chung với ai đó và sau đó thì kết hôn, sau khi cưới thì 

cô vợ không chung thủy".  

 

Mệnh chủ chỉ là gật đầu. (độc giả từ góc độ khác 

cũng có thể xem ra hôn nhân của người này bất hạnh, nam 

nữ đều phong lưu) 
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 Đoán: Từ địa chi mà xem, Nguyệt chi Tý thủy xung 

khắc Nhật chi Ngọ hỏa, Quý thủy trong Tý là Kiếp Tài, 

Đinh Hỏa trong Ngọ là Chính Tài, Ngọ hỏa bị khắc chính 

Tài tại Mệnh cục Nhật trụ, Nhật trụ đại biểu từ 33 đến 48 

tuổi, giai đoạn này Mệnh chủ sẽ xuất hiện sự tình Tỷ Kiếp 

xung khắc Chính Tài, tức sẽ xuất hiện vấn đề về hôn nhân, 

hoặc vợ chồng cãi lộn. Năm nào phát sinh? Năm 1978 Mậu 

Ngọ, tức thời điểm thê tinh xuất hiện, vợ cậu không từ mà 

biệt, tám thành là bỏ trốn với tình nhân.  

 

Mệnh chủ gật đầu nói chuẩn. 

 

Bốn, Sát ở trước thất thân 

trước hôn nhân, Thực Thương 

Niên Nguyệt đa phần kết hôn 

muộn 

Bát tự quá mạnh hoặc quá yếu, hoặc trong cục hợp 

nhiều và hình xung quá mức, nhất là biểu hiện tại cung hôn 

nhân và cung phối ngẫu thì hôn nhân không thuận, có tai 

họa, có thể trực đoán. Phía dưới là một số người mà ta hiểu 

cực rõ, có người là hàng xóm, có người là đồng hương, có 

người là người thân. 

 

 Ví dụ 8 Nam Mệnh 

 

 Bát tự: Canh Tuất Tân Tị Kỷ Hợi Ất Hợi 
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 Đoán: Thực Thương tại Niên Nguyệt trụ nên không 

có khả năng tảo hôn. Đại vận Thương Quan bất lợi kết hôn. 

Nguyệt trụ và Thời trụ Thiên khắc Địa xung, biểu thị 

Nguyệt trụ vận hạn (thời thanh niên) có một cái tử quan. 

 

 Ví dụ 9, Nữ Mệnh: 

 

 Bát tự: Nhâm Dần Kỷ Dậu Quý Dậu Mậu Ngọ 

 

 Đoán: Thất Sát ở trước, thất thân trước hôn nhân. 

Người này Kỷ thổ Thất Sát trước Mậu Thổ Chính Quan, 

thất thân trước hôn nhân. Lưu niên Kỷ Mão và Nhật trụ 

Thiên khắc Địa xung, không thể kết hôn. 

 

 Ví dụ 10, Nam Mệnh (cưới lần thứ hai) 

 

 Bát tự: Ất Tị Đinh Hợi Ất Dậu Ất Dậu 

 

 Đoán: Mậu Thổ trong Tị Chính Tài bị xung, lại hợp 

nhập thê cung (Tị Dậu ám hợp), đối tượng của người này 

là cùng người khác rời đi, lại cùng anh ta là rổ rá cạp lại. 

Dịch mã gặp xung vào Niên Nguyệt, thời niên thiếu nhiều 

lần chuyển nhà. 

 

 Ví dụ 11 Nữ Mệnh (đoán nhiều lần yêu đương 

mới có thể kết hôn) 

 

 Bát tự: Ất Tị Quý Mùi Kỷ Sửu Giáp Tuất 

 



 

 
35 

 Đoán: Dị tính tinh (người khác phái), tại Niên 

Nguyệt trụ lại không thể nào hợp nhập phu cung, ít nhất 

phải trải qua hai, ba lần yêu đương mới có thể kết hôn 

(người này Ất Mộc phu tinh tại Niên Nguyệt trụ, Nguyệt 

Nhật phu tinh bị xung). Phu cung bị xung, khả năng tảo 

hôn hoặc ở chung. Cung Huynh đệ gặp xung, anh chị em 

có hao tổn. 

 

 Ví dụ 12 Nữ Mệnh (cả đời có quan hệ tình cảm 

tay ba với người khác phái) 

 

Bát tự: Mậu Thân Giáp Dần Kỷ Tị Kỷ Tị 

 

 Đoán: Thiên can Giáp Mộc Chính Quan và Mậu Kỉ 

thổ Tỷ Kiếp hình thành quan hệ khắc hợp, hình thành cục 

diện tranh chấp với Nhật can Kỷ thổ. Mà địa chi Tị Thân 

lại hợp, Dần Thân xung, không thoát ly được quan hệ với 

Chính Quan phu tinh, do đó thể hiện luôn có tình cảm tay 

ba với người khác phái. 

 

Năm, Manh phái bát tự xem ý 

đồ đến, Manh sư ở đây đoán 

Mệnh. 

 

 Ví dụ 13: Nữ Mệnh, Quý Sửu Ất Sửu Tân Dậu Kỷ 

Sửu 
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 Đại vận: Mậu Thìn 

 

 Đoán: Mệnh chủ Tết năm 2007 đến nhà cầu xem, 

người viết trực đoán ý đồ đến: "Cô là vì việc con mà tới."  

 

Đối phương liên tục gật đầu.  

 

Từ bề ngoài xem, cô gái này Mệnh bát tự không 

Quan tinh, lại một mảnh lạnh lẽo ẩm ướt chi khí, tựa hồ 

hôn nhân không thuận, sinh dưỡng con cái cũng khó, 

nhưng phân tích tỉ mỉ thì bát tự Thân vượng Ấn vượng, Tài 

và Thực Thương là Hỉ Dụng thần, Quan Sát là Kỵ, đã Quan 

Sát là Kỵ, Mệnh cục lại không xuất hiện, thì ngược lại chủ 

hôn nhân mỹ mãn.  

 

Mệnh cục Ấn tinh trùng điệp, lại một mảnh lạnh lẽo 

ẩm ướt, liền có tin tức "Ấn nhiều già không con", lại xem 

cô gái này kết hôn ứng tại năm 1998 Đinh Sửu, nhưng từ 

năm 1998 đến năm 2007 là đại vận Mậu Thìn, Thìn thổ là 

mộ địa của Tử tức tinh, thêm nữa Mệnh cục Tử tức tinh 

Quý thủy tàng tại Sửu thổ bị khắc nghiêm trọng, có thể biết 

vận này có con cũng khó nuôi.  

 

Năm 2008 Mậu Tý, bắt đầu giao vận Kỷ Tị, Mệnh 

cục từ lạnh biến ấm, Tử tức tinh không còn nhập mộ, lưu 

niên Tý thủy là Tử tức tinh xuất hiện, Tý Sửu hợp, hợp 

động cung Tử tức, do đó biết năm 2008 có hi vọng sinh 

con.  
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Mệnh chủ sốt ruột cầu con, người viết đề nghị năm 

2007 có thể mang thai, nhưng nhất định phải đẻ vào năm 

2008, sớm nhất là sau mùa xuân. Đồng thời người viết đáp 

ứng lời mời đi Giang Tô giúp Mệnh chủ chỉnh sửa phong 

thủy âm dương trạch, qua đó mà xu cát tị hung, giữ thai tốt 

đẹp, hóa giải nhân tố bất lợi tổn hại con trong bát tự.  

 

Đầu tháng 2 âm lịch năm 2008, chồng Mệnh chủ 

điện thoại tới báo hỉ, nói vợ quả nhiên thuận lợi sinh hạ 

một cậu con trai, cảm kích vạn phần. 

 

Ví dụ 14: Nam Mệnh, Bính Tuất Giáp Ngọ Đinh Tị 

Bính Ngọ 

 

 Đại vận: Canh Tý 

 

 Tháng 11 năm 2005, con trai của Mệnh chủ đến nhà 

cầu xem việc của bố, người viết đi thẳng vào vấn đề: "Cậu 

là vì bố bị thụ thương mà tới."  

 

Người cầu xem liên tục gật đầu.  

 

Mệnh này là chuyên vượng cách, Tài Quan là Kỵ. 

Tài chủ khắc vợ, khắc bố, phá tài, bệnh tổn thương. Quan 

Sát chủ cãi vã, Quan tai, khắc con cái, tổn hại thanh danh, 

bệnh tật tổn thương tai nạn. Vì Mệnh chủ tuổi tác đã đến 

hoa giáp, cho nên bệnh tổn thương khả năng khá lớn. Thêm 

nữa năm 2005 lại nhập đại vận Canh Tý, là vận phá cách, 

đa phần chủ hung tai. Hung tai lại hay phát sinh ở năm đầu 

tiên giao vận, năm này đại vận và Thời trụ Thiên khắc Địa 
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xung, Thời trụ đại biểu hạn vận lão niên, hạn vận gặp xung 

càng chủ hung. Vận Canh Tý, Canh là Tài, Tý là Quan Sát, 

đều có thể xếp vào tin tức bệnh tật tổn thương tai nạn, đến 

cùng là bệnh tật hay là tổn thương? Niên vận gặp khắc 

nhiều nên đoán là bệnh, gặp xung nhiều thì đoán là tổn 

thương, Mệnh này Thiên can khắc, Địa chi xung, đại vận 

khán Địa chi, cho nên lấy xung làm chủ, ứng lấy tổn 

thương tai nạn mà đoán. 

 

 Ví dụ 15: Nam Mệnh, Tân Hợi Tân Sửu Ất Tị Bính 

Tuất 

 

 Đại vận: Đinh Dậu 

 

 Đoán: Đầu hè năm 2004 Mệnh chủ đến nhà cầu 

xem, người viết gặp người này là thái nhược cách (quá yếu 

cách) (giả từ), Tài Quan thổ kim là Dụng, quá khứ 10 năm 

hành Mậu Tuất hảo vận, do đó có thể thấy Mệnh chủ hữu 

duyên với phú quý, 10 năm vừa qua Mậu Tuất vận là tài 

vận, chứng tỏ Mệnh chủ tài vận tốt.  

 

Từ năm 2004 bắt đầu giao đại vận Đinh Dậu, Dậu là 

quan vận, chứng tỏ 10 năm sau này có số làm quan, năm 

Giáp Thân Thân kim lại là Quan Sát, đại vận và Mệnh cục 

Tị Dậu Sửu tam hợp kim cục, Tuế vận Dậu Tuất trong 

Mệnh tam hội kim cục thành công, năm này Quan Sát 

vượng cực, tất có tin vui đề bạt thăng quan, người viết thiết 

khẩu trực đoán: "Cậu nhất định là vì việc thăng quan mà 

tới."  



 

 
39 

Mệnh chủ liên tục gật đầu, cũng hỏi: "Năm nay có 

hi vọng sao?"  

 

Người viết nói rõ năm nay sẽ thăng chức, sang năm 

sẽ còn thăng chức nữa.  

 

Không đến một tháng, Mệnh chủ quả nhiên từ 

trưởng phòng ở huyện cục thăng làm cục trưởng, thăng liền 

hai cấp, năm 2005 lại thăng làm phó huyện trưởng. Vì sao 

năm 2005 cũng sẽ thăng chức, bởi vì lưu niên Ất Dậu, địa 

chi và đại vận tạo thành Tị Dậu Sửu tam hợp kim cục, kim 

là quan là hỉ Dụng cho nên Mệnh chủ năm đó cũng giống 

như năm 2004, quý khí tăng nhiều. 

 

Sáu, Manh phái phê Mệnh tìm 

cơ quan, chữ đến đụng chữ 

huyền cơ hiện. 

 

Ví dụ 16: Nam Mệnh giờ Dần ngày 26 tháng 12 năm 

1956  

 

Bát tự: Bính Thân Tân Sửu Mậu Tuất Giáp Dần 

 

Đại vận: Nhâm Dần 3 Quý Mão 13 Giáp Thìn 23 Ất 

Tị 33 Bính Ngọ 43 Đinh Mùi 53 
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Đoán: Quyết nói: "Mậu Tuất Nhật Nguyên đấu 

ngưu sinh, trong tiểu đại hàn cần phụ tinh...". Xem Nam 

Mệnh này, Mậu Tuất Nhật nguyên sinh gặp tháng Sửu, 

Niên Thời Giáp Bính chiếu rọi, từ ấn quyết có thể thấy, hai 

cái chữ này báo cho chúng ta: Tổ tiên Mệnh chủ đại cát, 

cực đắc lực. Thế nhưng Nguyệt Can gặp Tân, làm Bính 

Tân tương ngộ mà bỏ qua Mậu. Bởi vậy có thể đoán: Mệnh 

chủ xuất thân bần hàn, không được tổ lực. Mậu Thổ tự tọa 

Tuất thổ, Tuất bên trong tàng Đinh, Bính Mậu đồng tông, 

Bính Tân tương ngộ, có thể đoán: Mẹ rất phóng túng, phải 

hai lần đò có thể an ổn. Mậu Thổ tọa Tuất sinh Sửu, Thời 

quy Giáp Dần, đoán: Tay không thành gia, tự phấn đấu mà 

đoạt được một mảnh giang sơn, trung niên đại phát võ quý, 

Mệnh, Vận đã định. Sự thật đều như chỗ xem.  

 

Mệnh chủ sinh ở nông thôn, gia đình bần hàn. Đại 

vận Nhâm Dần, lưu niên Nhâm Dần mẹ ngoại tình nên ly 

hôn. Đại vận Quý Mão, lưu niên Giáp Dần, người này có 

người thân làm bí thư chi bộ thôn, đả thông quan hệ, mới 

khiến Mệnh chủ may mắn vượt qua thẩm tra chính trị mà 

nhập ngũ. Đại vận Giáp Thìn, vận trình khó khăn khổ ải 

nhất. Tháng chạp Mậu Thổ lấy ấn quyết nói, không nên 

gặp Thìn thổ. Cho nên trong vận này công việc khá là gian 

khổ, điều kiện bên ngoài cực kém, thường phải ra ngoài 

làm việc. Đại vận Ất Tị, Bính Ngọ, chuyện tốt liên tục, 

công việc hoàn cảnh rất đổi mới. Từ bên ngoài được điều 

nhập về thành phố. Từ trưởng tiểu ban từng bước thăng 

làm cấp chính đoàn. Có thể nói "Lúc tới vận chuyển cá hóa 

rồng, từng bước kim giai thụ gia phong". 
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Tổng quan bát tự toàn cục, niên thời Bính Giáp hai 

đầu kìm, thì về ki tinh, cả đời không có đại tai, tương lai 

con cái chẳng những hiếu thuận có hàm dưỡng, mà lại rất 

thành công. (Manh phái "Ấn quyết" khẩu quyết đoán Mệnh 

pháp chính là trực đoán như vậy, "Chữ đến đụng chữ", cát 

hung rất rõ ràng. Đọc thêm « Manh phái bát tự cầu chân ») 

 

Ví dụ 17 Nam Mệnh: Giờ Tỵ ngày 29 tháng 8 năm 

1967 

 

Bát tự: Đinh Mùi Kỷ Dậu Kỷ Hợi Kỷ Tị 

 

Đại vận: Mậu Thân 8 Đinh Mùi 18 Bính Ngọ 28 Ất 

Tị 38 

 

Đoán: Quyết nói: Bát tự Nhật can bản nguyên nhiều, 

vì Tài gây nên họa xuất La Hầu. Mệnh chủ tại đại vận Bính 

Ngọ, lưu niên Ất Hợi phạm tội cưỡng gian, tại năm đó ngày 

24 tháng 5 bị bắt, ngày mùng 8 tháng 8 bị kết tội, phán tù 

có thời hạn 3 năm. 

 

Ví dụ 18 Nam Mệnh: Giờ Dậu ngày 25 tháng 11 

năm 1957 

 

Bát tự: Đinh Dậu Quý Sửu Tân Mão Đinh Dậu 

 

Đại vận: Nhâm Tý 3 Tân Hợi 13 Canh Tuất 23 Kỷ 

Dậu 33 Mậu Thân 43 
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Đoán: Mệnh chủ tại đại vận Kỷ Dậu, lưu niên Bính 

Tý phạm tội trùng hôn, ngày mùng 1 tháng 2 năm đó bị 

bắt, ngày 20 tháng 6 bị kết tội, phán tù có thời hạn 1 năm. 

 

Ví dụ 19 Nam Mệnh: Giờ Thân ngày mùng 4 tháng 

10 năm 1978  

 

Bát tự: Mậu Ngọ Nhâm Tuất Canh Ngọ Giáp Thân 

 

Đại vận: Quý Hợi 9 Giáp Tý 19 

 

Đoán: Mộc dục trùng điệp gặp quan tinh, tất phạm 

Quan tai ngục tù. Mệnh chủ tại đại vận Quý Hợi, lưu niên 

Bính Tý phạm tội cưỡng gian, tại ngày 13 tháng 5 năm đó 

bị bắt, ngày 16 tháng 9 bị kết tội, phán tù có thời hạn 1 năm 

rưỡi. 

 

Ví dụ 20 Nữ Mệnh: Giờ Thân ngày 23 tháng 1 năm 

1962 

 

Bát tự: Nhâm Dần Nhâm Dần Bính Thân Bính Thân 

 

Đại vận: Tân Sửu 8 Canh Tý 18 Kỷ Hợi 28 Mậu 

Tuất 38 

 

Đoán: Quyết nói: Ngày hai mươi ba phạm khốc 

tinh, Khôn Mệnh sinh phùng khắc phu hung; bất luận 

nghèo hèn và vinh hoa, gặp bát tự này thiết đoán tha. 

Chồng của mệnh chủ tại đại vận Hợi thủy, sự nghiệp đại 

triển, từ sở trưởng lên chức làm phó cục trưởng một thị cục 
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công an kiêm sở trưởng trại tạm giam, thật có thể nói là 

danh lợi song thu. Đại vận Mậu Tuất, lưu niên Tân Tị tháng 

3 chồng vì vấn đề kinh tế bị cơ quan kiểm tra song quy. 

Sau khi xem xét công trạng mà được miễn nỗi khổ hình 

ngục, kết quả lấy "Song khai" mà kết thúc. 

 

Ví dụ 21 Nữ Mệnh: giờ Tuất ngày 23 tháng 1 năm 

1950  

 

Bát tự: Canh Dần Mậu Dần Ất Tị Bính Tuất 

 

Đại vận: 2 Đinh Sửu 12 Bính Tý Ất Hợi Giáp Tuất 

Quý Dậu Nhâm Thân 

 

Đoán: Mệnh chủ này tại đại vận Giáp Tuất, tháng 1 

lưu niên Mậu Thìn chồng đảm nhiệm chức quản lý mỏ 

than, từ đây gia vận tốt đẹp. Đại vận Quý Dậu, giờ Tỵ ngày 

29 tháng 10 lưu niên Canh Thìn, chồng vì dính líu đến tham 

ô kinh tế mà bị cơ quan kiểm sát bắt tạm giam, năm 2001 

phán có tội tù 8 năm. Có quyết khác: "Song hổ bài hạ, hổ 

đói xuất."  

 

Ví dụ 22 Nữ Mệnh: Giờ Dần ngày 28 tháng 9 năm 

1950 

 

Bát tự: Nhâm Thìn Quý Hợi Ất Sửu Mậu Dần 

 

Đại vận: Canh Tuất 3 Kỷ Dậu 13 Mậu Thân 23 Đinh 

Mùi 33 Bính Ngọ 43 Ất Tị 53 
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Đoán: Mệnh chủ Ất tọa Sửu Ngưu đoán mộc chi 

kim, Niên Thời Thìn, Dần Long Hổ hai đầu kẹp, vận trước 

thổ kim cũng nối liền. Ấn quyết nói: "Đoán mộc chi kim 

sợ gặp Hổ, tất có nhiều khó khăn." Từ đó có thể biết, Mệnh 

chủ cần phải kinh lịch tai nạn trở về từ cõi chết.  

 

Sự thật: Người này trước 42 tuổi từng có 3 lần đại 

nạn. Đại vận Bính Ngọ, lưu niên Nhâm Ngọ tháng 1 để 

tang chồng. Đại vận Ất Tị, lưu niên Giáp Thân Mệnh chủ 

làm giải phẫu túi mật phân. Cùng năm con gái năm gặp họa 

bỏ mình. 
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CHƯƠNG HAI, PHÚ MỆNH 

BÁT TỰ VÍ DỤ MẪU GIẢI 
 

 

  

 

 

Xem bát tự một người có phải là phú Mệnh hay 

không, phải chăng có tài vận, cổ kim Mệnh sư đều có kinh 

nghiệm và quy luật của chính mình, ví dụ trong Manh sư 

quyết có: "Tài nhiều không giàu, độc Tài có thể chiêu thiên 

kim", "Tài tàng, Quan lộ", "Nam tử cần giấu Tài, nữ tử cần 

lộ Tài; Nữ tử lộ thu không lộ xuất, nam tử lộ xuất không lộ 

thu, nữ tử càng lộ càng có, nam tử càng lộ càng cùng."  

 

Trong « Chích Thiên Tủy » có một câu: "Sao có thể 

biết người phú? Tài vận thông môn hộ", thông môn hộ 

cũng không phải là Tài tinh ở trên "Cửa" mà là Tài tinh 

trong tổ hợp bát tự phát huy thông suốt tứ phương, tác dụng 

tốt đẹp xuyên qua toàn cục.  

 

Người viết quy nạp thành khẩu quyết trong « Manh 

phái kim khẩu quyết » là: Tài Quan tương sinh nhập Nhật 
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chủ, Mệnh chủ khẳng định cư phú trang. Nạp âm Tài nhiều 

thật giàu có, Chính Tài có rễ tượng cự phú. Tài tinh lạc tại 

thai Thân Mệnh, không phá nhất định có tiền lang. Tỷ Kiếp 

trùng điệp Thân lại vượng, trong cục không tài tượng đại 

phú. Quan mang Tài mũ tổ hợp tốt, cũng là người làm quan 

giàu có. Tài Quan lâm khố gặp hình xung, đột nhiên đại 

phát không thể đỡ. Chính Tài không lộ hoặc tọa khố, cần 

kiệm quản gia giữ Tài dài. Tài thủ Nhật chi lại được sinh, 

không phát đại tài cũng yên ổn. 

 

Một,  Thực Thương đến sinh 

Tài, phú quý do trời sắp xếp 

 

Ví dụ 1 Nam Mệnh:  

 

 Thực Tài Nhật Sát 

Bát tự: Quý Tị Giáp Tý Tân Hợi Đinh 

Dậu 

 

Đoán: Người này năm 1986 cầu xem tài vận, ta xem 

Thực Thần trong trụ sinh tài, phú quý do trời định, đại vận 

hành Mão. Đoán người này năm 1984 Giáp Tý và năm 

1985 Ất Sửu nhất định là kiếm được tiền, eo quấn bạc triệu.  

 

Người xem nói: Xác thực như thế, hai năm này mọi 

thứ đều thuận tay, việc kinh doanh nào cứ làm là được. Cái 

này là do: Nhật nguyên tọa Tài, vận hành Tài thì phát. 
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Ví dụ 2 Nữ Mệnh:  

 

 Kiêu Ấn Thiên 

Tài 

Nhật chủ Thực 

Thần 

 

Bát tự: Ất Tị Tân Tị Đinh 

Mão 

Kỷ Dậu 

 

Đại vận: 8 tuổi vận Nhâm Ngọ Quý Mùi Giáp Thân 

Ất Dậu Bính Tuất Đinh Hợi 

 

Đoán: Người này Đinh Hỏa sinh ở tháng Tị, hai tầng 

Kình Dương, hai tầng Thiên Ấn, có thể nói Thân mạnh Tỷ 

Kiếp vượng, đẹp nhất là Thời can Thực Thần bảo vệ Tài, 

phòng ngừa cái khổ quần Kiếp tranh Tài. 28 tuổi đại vận 

Giáp Thân, 38 tuổi đi đại vận Ất Dậu, nhất định có thể phát 

đại tài. Đây chính là Mệnh sư thường nói: "Thực Thần sinh 

Tài, Mệnh đến Phượng Hoàng đài." 

 

Ví dụ 3 Nữ Mệnh: Giờ Mão ngày 23 tháng 8 năm 

1953 

 

 Bát tự: Quý Tị Tân Dậu Giáp Thân Đinh Mão 

 

 Đại vận: Nhâm Tuất Quý Hợi Giáp Tý Ất Sửu Đinh 

Mão Ất Mão Bính Dần 

 

 Đoán: Người này thuộc Thực Thương sinh Tài. 

Khôn Mệnh nhân từ thiện lương, hiền thê lương mẫu, đại 

vận Quý Hợi, lưu niên Tân Hợi, năm này mất mẹ, "Trùng 
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điệp âm thủy diệt Đinh Hỏa, phá hao hình tang tất có họa". 

Mệnh này vận chuyển đông phương thì gia vận chắc chắn 

sẽ chuyển biến tốt đẹp, đại vận Bính Dần, lưu niên Bính 

Tý, cả nhà bỏ nông sang buôn bán, ngắn ngủi vài năm, tiền 

tiết kiệm có thừa, từ nghèo khó bần hàn chuyển thành trung 

lưu. Một đời người công danh lợi lộc, cùng thông thọ thiên 

cũng có Vận Mệnh chú định, không thể không tin. Người 

này Thời quy Đinh Mão hộ Tài chi nhận, lúc tuổi già hưởng 

phúc.  

 

Ví dụ 4 Nam Mệnh: Giờ Sửu ngày 17 tháng 4 năm 

1942  

 

 Bát tự: Nhâm Ngọ Ất Tị Giáp Thân Ất Sửu 

 

 Đại vận: Bính Ngọ Đinh Mùi Mậu Thân Kỷ Dậu 

Canh Tuất Tân Hợi Nhâm Tý Quý Sửu  

 

Đoán: Mệnh chủ nhân duyên đặc biệt tốt, bố mẹ 

cũng có năng lực, anh chị em đều phát đạt, đại vận Đinh 

Mùi, lưu niên Canh Tý kết hôn, vợ hiền thục thấu từ đạt lý, 

vận Mùi, lưu niên Tân Sửu có thai con gái nhưng không 

thành, đại vận Canh Tuất, lưu niên Bính Dần, được trưởng 

bối bạn bè giúp sức xây dựng công ty, năm này đại phát, 

tài sản đạt ngàn vạn. Hành vận lại không có cấm kỵ, không 

đại phú thì đại quý. 
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Hai, Tài tinh nếu có khố, phát 

tài có thể lưu 

 

 Bát tự: Mậu Tuất Nhâm Tuất Nhâm Tuất Bính Ngọ 

 

 Đoán: Người này năm 87 cầu xem, trong trụ Thiên 

Tài lộ can, Tài khố đẩy lưu niên đại vận, đại vận Giáp Tý 

Thực Thần sinh Tài, lưu niên Bính Dần, Dần Ngọ Tuất tam 

hợp thành cục lại lâm khố, đoán năm 96 phát tài trăm vạn.  

 

Người này rất thành thật nói: Đúng, năm ngoái phát 

hơn ba trăm vạn.  

 

Cái ví dụ này chính là ứng: "Tài tinh có khố, phát tài 

có thể lưu" "Tài tinh nhập mộ giàu có thiên kim, Tài khố 

lâm đất tam hợp, tất phát vạn kim" 

 

Ví dụ 6, Nam Mệnh: Tân Tị, Đinh Dậu, Đinh Dậu, 

Tân Sửu 

 

 Đoán: Người này cũng là Mệnh Ví dụ điển hình 

trong « Tích Thiên Long », bây giờ đem nguyên văn trích 

lục ở đây, để độc giả xem xét. Đinh Hỏa sinh tại tháng tám, 

thu kim nắm lệnh, lại toàn kim cục, hỏa suy, mộc cũng vậy. 

Sơ vận Ất Mùi Giáp Ngọ, mộc hỏa vượng, cốt nhục như là 

bánh vẽ, lục thân cũng là mây bay; nhất giao Quý Tị, can 

lộ thủy, chi ủi kim, xuất ngoại kinh doanh, có được cơ hội 

lớn, vận Nhâm Thìn, phát tài hơn mười vạn. Kỳ thực, đây 
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là một cái tòng Tài cách, phàm tòng Tài cách niên vận đều 

thích gặp quan, cũng như tòng nhi cách niên vận đều thích 

gặp Tài vậy. 

 

 Ví dụ 7 Nam Mệnh: Mậu Tuất, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, 

Ất Hợi 

 

 Đoán: Người này Tài tinh ngũ trọng lại đương lệnh 

mà vượng, may mắn Nhật chủ Giáp Mộc trường sinh tại 

Thời chi, khí thông sinh thời, Thời can Ất Mộc tướng đỡ, 

Nhật chủ chi khí càng thông suốt, Ất Mộc làm Dụng thần 

không thể nghi ngờ. Vận Bính Thìn, Thìn chính là có dư 

khí của Ất Mộc, Dụng thần có rễ, kinh doanh đồ trang sức 

phát tài mấy chục vạn, ba mươi bảy tuổi giao đại vận Ất 

Mão, Dụng thần hữu lực, nhận thầu xây dựng công trình 

bỗng nhiên phát tài hơn trăm vạn. Người này thổ là Tài, 

xây dựng công trình phát tài là thích hợp, người này Mệnh 

lý Ngũ Hành không khinh người vậy! 

 

 Ví dụ 8 Nam Mệnh: Nhâm Ngọ, Ất Tị, Đinh Sửu, 

Bính Ngọ 

 

 Đoán: Đinh hỏa Nhật can sinh tại Tị Nguyệt, trong 

trụ Tỷ Kiếp ngũ trọng lại đương mùa mà vượng, Nguyệt 

kiếp Dụng Tài, may mắn Nhật chủ tọa hạ Sửu thổ Tài khố, 

có thể hối hỏa sinh kim, là Nhật chủ sử dụng. Trung vận 

ba mươi năm phương tây mười năm là đất của thổ kim, hối 

hỏa sinh kim, hóa Kiếp sinh Tài, làm ăn phát tài đến trăm 

vạn, là nhà giàu nhất nơi đó. 

 


