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Lời tựa
Sau khi Tử vi Đẩu số mệnh vận phân tích được xuất bản, do 

trong đó có đưa ra một số quan điểm mang tính cơ cấu đối với việc học 
tập Đẩu số, nó đã trở thành một trong những sách rất cần đọc khi học 
tập nghiên cứu phi tinh tứ hóa cả ở trong và ngoài nước. Người viết 
cũng nhận được rất nhiều thư thăm hỏi cùng ý kiến trao đổi của những 
người cùng sở thích đến từ Đại lục, Nhật Bản, Malaixia, cuốn sách đối 
với họ có trợ giúp rất lớn giúp họ có đột phá gỡ được nút thắt khi học 
tập Tử vi Đẩu số, năng lực được nâng cao rõ rệt, thậm chí có người còn 
coi đó như sách giáo khoa!

Bởi vì trong sách phân tích một số trọng điểm khi luận đoán 
hành vận nhưng vẫn cần phải ra một sách thực lệ thiên, người viết 
cũng nỗ lực sưu tập án lệ làm tư liệu biên soạn. Bởi người viết lớn 
tuổi, tiếng Trung đưa vào chậm, đến năm 2012 lúc gần hoàn thành thì 
máy tính đột nhiên bị treo hỏng, không thể cài đặt lại hệ thống, các tệp 
lại không được sao lưu cộng thêm không nhớ mã, hệ thống mới mở ra 
được tên tệp nhưng lại không mở đọc được nội dung tệp, trong lòng 
nghĩ chắc ông trời không muốn cho xuất bản, thế là ngừng bút không 
viết nữa. Thế nhưng ông chủ Lâm của Tiến Nguyên thư cục liên tục 
thúc giục, thế rồi những người cùng sở thích cũng viết thư, Fb nhắn 
hỏi khi nào xuất bản thực lệ thiên? Mắt thấy đông đảo bằng hữu nóng 
lòng chờ đợi, trước cũng có bạn hữu đã rỉ tai thông tin ra, thực không 
viết cảm thấy áy náy phụ lòng mong đợi của mọi người. Thế là lần 
thứ hai cầm bút thỉnh thoảng viết, tất nhiên trong quá trình viết sẽ 
khó tránh sơ suất, rất mong được thứ lỗi. 

Tử vi Đẩu số quả thực dễ học nhưng khó tinh thông, tùy 
theo thời gian nghiên cứu tiếp xúc với các án lệ với nhiều dạng 
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khác nhau sẽ phát hiện phạm trù ứng dụng thực tế vượt qua 12 
cung, rốt cuộc Tử vi Đẩu số ứng dụng cực hạn ở đâu? Mong muốn 
độc giả có thể phát huy sức tưởng tượng đột phá khi ứng dụng 
không còn gò bó trong khuôn thức cũ, giúp cho khả năng luận 
mệnh càng thêm tinh thâm! Mệnh lệ giảng giải có thể từ nhiều 
phương diện, từ nhiều góc độ để đi sâu mới có thể chu toàn, người 
viết dốc hết khả năng bản thân nhưng sợ rằng vẫn chưa được đầy 
đủ vẫn còn thiết sót, rất mong nhận được phản hồi đóng góp ý kiến. 

Người viết không muốn quyển sách này rơi vào tình trạng 
khó xử trong các trường hợp phân tích chung, mà còn bởi vì độc 
giả của cuốn sách này phải nghiên cứu thêm trong nhiều năm, và 
có một phần về trắc nghiệm mệnh lệ, tách biệt “án lệ sự tình” khỏi 
“mệnh bàn”, và người đọc có thể làm những gì họ có thể. Để xem 
liệu bạn có thể khán ra được sự ánh xạ dấu tích chuyện đang khán 
với mệnh bàn hay không (có câu trả lời), sau đó tham khảo cách 
phân tích của người viết, tất sẽ trải qua quá trình “suy nghĩ trước 
khi học”, điều này sẽ khắc sâu ấn tượng hơn cho việc học. Mệnh lệ 
trong sách có một số đã ẩn thông tin ngày sinh, nếu dấu tích chuyện 
có khác biệt với hiểu biết của độc giả, xin các độc hữu hãy rộng 
lòng thứ lỗi. Sách này là đàm luận theo kinh nghiệm của người 
viết, hy vọng có thể giúp cho người yêu thích có lòng muốn thâm 
nhập nghiên cứu tứ hóa phi tinh Tử vi Đẩu số những hữu ích trong 
học tập, cũng chúc mọi người học tập có thành tựu. 

Từ Tăng Sinh

07 – 07 – 2016 
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NGƯỜI VIẾT MỞ LỚP GIẢNG DẠY ĐẨU SỐ

Người viết về hưu có thể làm thêm công việc nữa, tránh 
thời gian trống, người viết mở lớp cùng với độc giả kết duyên, tùy 
vào trình độ độc giả có thể chọn lựa cho mình lớp thích hợp ... 

•	 Tứ hóa phi tinh Tử vi Đẩu số: từ cơ sở căn bản như bài bố 
mệnh bàn, giải thích mệnh bàn (Can Chi, sinh khắc, Cung vị), 
chức năng và biến hóa của 12 cung nhân sự, tính chất các sao 
(bao gồm cả giải thích sự nghi hoặc trong Tử vi Đẩu số toàn 
thư), tứ hóa năm sinh, tứ hóa tượng các cung, cách cục ...

•	 Lớp phi tinh tứ hóa luận mệnh: động bàn tứ hóa tượng diễn 
dịch biến hóa, quan hệ hỗ động của tứ hóa, giải thích như thế 
nào về động thái giữa Cung – Tinh – Hóa tượng thành nhân 
sự vật tượng hoặc hình dạng, cách dùng tứ hóa chuyển hóa, 
nguyên thần cung, động bàn biến hóa 12 cung có phối hợp án 
lệ giải thích. 

•	 Lớp nghiên cứu và thảo luận các ví dụ thực tế: chủ yếu giảng 
giải thuần túy thực tế án lệ, người tham gia học cần có các kỹ 
năng kỹ xảo về hóa tượng, giảng giải lấy cung lập tượng xem 
xét các dạng sự kiện cùng với các loại hóa tượng có liên quan 
là chính. 

Nếu như người đối với các lớp nói trên có hứng thú, hoan 
nghênh mọi người có thể liên hệ theo ~

Điện thoại: 0911133639 hoặc 04-22632397

Email: ez.way@msa.hinet.net    Line: ID: ziwishyu

Wechat: ID : ziwidoso hoặc Facebook Từ thị Phi tinh Tứ 
hóa Tử vi Đẩu số. 
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HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ
LỜI MỞ ĐẦU
Học Tử vi Đẩu số đối mặt mệnh bàn, nhất định phải hiểu 

rõ ràng chức năng các ký hiệu đại biểu trong mệnh bàn mới có thể 
căn cứ từ mệnh bàn triển khai luận mệnh. 

Ất.                            Tử Nữ 
Vũ Khúc
Phá Quân

Đà La 

Bính.                    Phu Thê
Thái Dương

Lộc Tồn
Tả Phụ 

25 - 34

Đinh.                      Huynh
Thiên Phủ

Kình Dương
Địa Kiếp

15 - 24

Mậu.                         Mệnh
Thiên Cơ 
Thái Âm

Hóa Lộc          Hóa Khoa 
Hữu Bật  

Giáp.                    Tài Bạch
Thiên Đồng

Hóa Quyền
hạn Mệnh cung

45 - 54

Kỉ.                       Phụ Mẫu 
Tử Vi

Tham Lang 
Thiên Việt 

Quý.                       Tật Ách

hạn Huynh Đệ
Địa Không

tháng 3

Canh.                         Phúc 
Cự Môn

Hóa Kị 

Nhâm.                           Di

tháng 2
Văn Xương 
hạn Phu Thê

Quý.                       Nô Bộc 
Liêm Trinh

Thất Sát 

tháng 1 

Nhâm.                       Quan
Thiên Lương

Văn Khúc 

Tân.                            Điền
Thiên Tướng

Thiên Hình
Hỏa Tinh 

Mệnh bàn Tử vi Đẩu số có nhiều ký hiệu khác nhau, như: 
Tinh diệu, Thiên can, Địa chi, tên cung, đại hạn. Người mới học 
thường thường bị những ký hiệu này khiến cho váng đầu hoa mắt, 
không phân rõ được những ký hiệu này chủ quản chuyện gì? Chức 
năng ra làm sao? Chúng ta nghe những lời giảng giải thì đều biết tự 
thuật một việc, phải có các yếu tố: nhân, sự, thời, địa, vật  mới có 
thể minh xác. Cùng lý mệnh bàn dùng để suy lý mệnh vận của con 

lưu niên Đẩu quân

cung Mệnh mười 
năm đại hạn từ 45 
đến 54 tuổi

lưu niên Mệnh 
năm Mùicung nhân sựcan cung

hóa tinh

Ký hiệu trên mệnh bàn

tinh diệu

tháng 2 năm Mùi
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người, cũng có thể từ trong mệnh bàn  suy lý cho ra những yếu tố 
này, tự thuật cụ thể sự kiện mà mệnh tạo gặp. Bởi vậy các nhân tố 
trên mệnh bàn như Tinh diệu, Thiên can, Địa chi, tên cung, đại hạn 
... có thể phân biệt biểu hiện các yếu tố: nhân, sự, thời, địa, vật, từ 
đó có thể miêu tả sự kiện được rõ ràng hơn. 

Cho nên, ký hiệu trên mệnh bàn cùng năm yếu tố có mối 
quan hệ, phân giải mệnh bàn chính là tìm mối quan hệ giữa những 
ký hiệu với các yếu tố, trong đó Địa chi chủ chưởng thời gian, vì 
thế chúng ta mới nói giờ Tý, giờ Ngọ ... Sự kết hợp giữa Tinh diệu 
với Cung vị có thể hiển hiện hình tượng sự vật, ví dụ như Liêm 
Trinh ở cung Quan Lộc đại biểu pháp luật, ở Điền Trạch đại biểu 
điện khí đồ dùng, ở Phu Thê đại biểu đặc trưng hình dáng phu 
quân, vì thế Tinh diệu nó sẽ tùy theo Cung vị mà có sự cải biến 
về hình tượng, phải nằm lòng Tinh diệu mới có thể vận dụng linh 
hoạt, tùy theo góc độ sự tình sự việc muốn khán mà chuyển hóa 
tượng của sự vật rồi nói cho người hỏi mệnh biết, đây là mấu chốt 
cần nắm. 

Còn Thiên can tương đối phức tạp, trên cơ bản nó biểu hiện 
quan hệ không gian, dùng từ “biểu hiện” vẫn còn có chút không 

ở năm nào đó tháng 

nào đó nơi nào đó gặp 

được bạn học cũ nhiều 

năm đã không gặp

⇨

Thiên can Nhân

Địa chi Sự 

Tinh diệu Thời 

Tên cung Địa

Hạn niên Vật
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thích hợp, bởi vì nó còn liên quan đến cơ năng nhân tố thời không, 
do vận đồ là động thái biến hóa, mười hai canh giờ lúc nào cũng 
đang động, lưu niên cũng đang động. Trong sự chuyển biến của đại 
hạn lưu niên lưu nguyệt, làm sao có thể liên kết mối quan hệ trong 
đó, lúc này cần có sự trợ lực từ Thiên can, mà ước số liên kết những 
động thái biến hóa của vận này chính là tứ hóa. 

Cái gọi là tiên thiên thùy tượng là Bản mệnh phi hóa, ví dụ 
như bản mệnh Tài Bạch phi xuất hóa Lộc tại Tuất vị, thì thùy tượng 
của Tài Bạch – hóa Lộc ở Tuất vị. Khi đại hạn bàn chuyển động mà 
cung Tài Bạch đại hạn lại ở đúng Tuất vị, lúc này chính là ứng thùy 
tượng tiên thiên Tài Bạch hóa Lộc, đây chính là mối liên kết trong 
quan hệ giữa tiên thiên với đại hạn, như thế mới không lo lắng bay 
loạn xạ, các hóa khác như Quyền, Khoa, Kị cũng tương tự. 

Cùng lý đại hạn cũng sẽ phi xuất tứ hóa thùy tượng, lại 
cùng phối hợp với thùy tượng tiên thiên mệnh cục phi hóa sẽ hình 
thành nên con đường phi tinh võng lộ, thông qua liên kết này khởi 
xuất thời không nhân tố. 

Muốn phân giải được hình tượng nhân sự vật, cần nắm 
được hàm ý giữa Cung với Tinh tượng, như hướng đến người hỏi 
mệnh nói: “Tật Ách của ngươi có Liêm Trinh hóa Kị bay tới ... cẩn 
thận có tổn hại sức khỏe”, loại giải thích này sẽ khiến cho người 
nghe mơ hồ, chúng ta cần phải căn cứ Tinh = Liêm Trinh, tượng 
hóa tinh = Liêm Trinh hóa Kị, hóa tượng = Kị xung ~ hung, tên 
cung = Tật Ách, giải thích được ra tật bệnh tâm huyết quản, sẽ làm 
cho người nghe cảm thấy dễ hiểu hơn. 

Nếu là Liêm Trinh hóa Kị xung Điền Trạch, chính là điền trạch 
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bị niêm phong, bởi vì Liêm Trinh = tư pháp, Liêm Trinh hóa Kị = 
quan ti, Kị xung = hung ác, không cát, Điền Trạch = phòng ốc điền 
địa. Tổng hợp lại mà nói phòng ốc bị niêm phong hoặc điền trạch 
có tượng gặp rắc rối pháp luật, lúc này thì mối quan hệ liên kết giữa 
Tinh – Cung – Hóa tượng chẳng phải đã hiển hiện hình tượng sự 
kiện đó hay sao? ! Bởi vậy, tinh túy của Tử vi Đẩu số chính là “tá 
thiên thông tinh giả tượng” có thể hình dung hoặc biểu hiện tượng 
sự vật ra một cách tinh xác hơn. 

Còn thiếu chút nhân tố thời gian, bởi vì sự kiện khi nào sẽ phát 
sinh, hung sự có thể có thời gian phòng bị trước, chuyện tốt thì có 
thể có tính toán nỗ lực. Bởi vậy, sau khi suy tính ra thời gian tượng 
sự vật xảy ra thì phải suy tính cho ra nhân tố trọng yếu, nhưng mà 
làm sao cân nhắc để biết được thời gian sẽ xảy ra chuyện không 
may đó?

 Giả tượng hợp Chi ứng Thời ... một câu đơn giản nói, làm sao 
đem quan hệ tượng sự vật để tìm ra thời gian ứng nghiệm, cái Chi 
này chính là Địa Chi, lúc này chúng ta căn cứ loại hóa tượng nào? 
Từ đây có thể phán đoán ra thời điểm Chi đó ứng nghiệm!

Học tập Tử vi Đẩu số chính là phân giải mối quan hệ trong cấu 
trúc con đường phi tinh giao thoa của Tứ hóa phi tinh với các nhân 
tố Tinh diệu, Thiên can, Địa chi, tên cung, đại hạn ... xem các góc 
độ hóa tượng có hình thành hiệu ứng cát hung hay không? Nó với 
Địa chi (thời gian) tạo thành mối quan hệ gì? Kết hợp Cung với 
Tinh tượng có thể giải thích được ra thời gian nào sẽ phát sinh loại 
hung sự hay cát sự nào. 
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VẬN DỤNG TINH DIỆU
Phần lớn lưu truyền đều là nói Chu lão sư phán đoán suy 

luận thần kỳ, người khác khi nghe được chuyện đều vỗ tay tán 
thưởng, mọi người có thể là nghe nói mà thôi, mà bản thân ta cũng 
cùng bằng hữu trải qua, mọi người có từng nghĩ tới học trò của Chu 
Thanh Hà lão sư đều có điểm tương đồng là người ở hương trấn 
xung quanh đó. Bởi vì trong đó có người cung cấp cho Chu lão 
sư tính toán qua, từ đó phán đoán suy luận, và được người ta ngợi 
ca, nên các dịp gia tộc tảo mộ hay ngày tết tụ hội, hướng thân hữu 
thuật thuyết một truyền mười, mười truyền trăm mà truyền bá ra. 
Ngọn nguồn từ ông chủ một quán chụp ảnh kia nói ra, người này 
sau khi được Chu lão sư tính qua cho, về sau nói lại chuyện luận 
đoán thấy thần kỳ lý thú khiến người nghe cảm thấy có chuyện lạ 
như thế sao? Mong mỏi tìm tòi cho ra, như người viết chính là như 
vậy bị hấp dẫn mà bắt đầu từng bước nghiên cứu Tử vi Đẩu số, tại 
sao Chu lão sư bằng cấp cũng không cao, cũng không thấy đàm 
luận gì về Kinh dịch hay Tống Minh lý học, nhưng sao đoán mệnh 
lại chuẩn xác thế? Có người bị phù thũng nhưng theo lý luận Đẩu 
số lại khó có thể như thế? Mấu chốt trong đó trọng yếu nằm ở ~

•	 Kỹ xảo lập tượng vận dụng linh hoạt
•	 Vận dụng Tinh diệu linh hoạt, bao hàm cả phụ tinh sát diệu
•	 Tứ hóa kỹ xảo 

Những cái này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng khi ứng dụng 
lại có rất nhiều huyền cơ ảo diệu trong đó. 
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KỸ XẢO LẬP TƯỢNG 
Phần lớn mọi người chỉ biết dùng thủ pháp cùng loại Kị  

nhập hoặc cùng loại Kị xung, đem chúng áp dụng vào một đại hạn 
nào đó trên mệnh bàn xem cung nào rồi tra nó, xem hóa tượng cùng 
loại Kị nhập hay cùng loại Kị xung xuất hiện hay không để y theo 
hóa tượng phán đoán suy luận cát hung. 

Thế nhưng mà nếu như không có hóa tượng kể trên xuất 
hiện, cũng không biết phán đoán suy luận làm sao! Kỳ thực còn có 
rất nhiều hiện tượng nhân sinh không chỉ bó hẹp trong 12 cung vị, 
nó lại tồn tại ngay bên cạnh ngay xung quanh ta mà ta không để 
ý tới. Ví dụ như nhận con nuôi, bái nghĩa phụ mẫu, phôi thai phát 
dục bất lương, phong thủy dẫn đến sinh bệnh ... có rất nhiều thứ để 
liệt kê, nhất định sẽ có người cho rằng nhận con nuôi, không phải 
là cung Tử Nữ chủ chưởng việc này hay sao? Cung Tử Nữ có Cự 
Môn tọa là được đấy chứ nhỉ, bởi vì Cự Môn nó vốn là ám tinh 
mà, gọi ngươi là cha nhưng lại không phải là con đẻ của ngươi, đó 
chẳng phải là tinh tượng của ám tinh Cự Môn hay sao!

 Mà bái nghĩa phụ mẫu cũng là khán cung Phụ Mẫu là được 
rồi, cũng giống như vậy, nếu như cung Phụ Mẫu tọa Cự Môn, viên 
ám tinh này còn có ý chỉ đó không phải cha mẹ ruột danh chính 
ngôn thuận, tuy họ cũng là phụ mẫu nhưng trong sổ đăng ký hộ 
tịch họ không phải là phụ mẫu, còn rất nhiều thứ khác, không biết 
những thứ kể trên đối với mọi người nó có đúng với cái nhìn về 
việc nhận con nuôi, cha mẹ nuôi hay không! Hoặc là căn bản sẽ 
không quan tâm đến những vấn đề như vậy! Nếu như tồn tại loại 
suy nghĩ thế này, sẽ làm mất đi rất nhiều manh mối cung cấp thâm 
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nhập thăm dò, cũng làm ẩn đi con đường thông vãng tinh thông 
của Tử vi Đẩu số. Việc này tuy nó là nhỏ nhưng lại tinh vi thâm 
thúy, dễ khiến cho người không để ý tới, thế nhưng cũng có bởi vì 
sùng bái nghĩa phụ mẫu mà thực tế có sự thay đổi vận mạng, thực 
sự không thể nhìn theo thông thường được. Nhưng phải cân nhắc 
cung lập tượng cho sự việc bởi nó có thể không chỉ biểu hiện ở một 
cung vị, mà còn có cung vị khác có thể đem lập tượng, như thế mới 
có thể thoát ra phạm vi 12 cung vị, lúc đó sự suy luận phán đoán sẽ 
được tinh tế hơn, nhỏ nhưng đầy đủ hơn. 

Chia sẻ với mọi người một án lệ bị ung thư đã từng xem 
qua, cô ấy đã được các bác sĩ chẩn đoán chính xác mắc bệnh ung 
thư, muốn toán mệnh để biết xem kết cục sẽ như nào? Có cứu chữa 
được hay không? Hay là số ngày được sống không còn bao nhiêu 
nữa? Thế là, mở mệnh bàn ra để suy đoán cho cô ấy. Nếu là mọi 
người khi nghe đối phương nói đã được chẩn đoán chính xác ung 
thư, có được mệnh bàn rồi thì sẽ bắt đầu từ đâu để tra đây? 

Đương nhiên, ta cũng vậy trực giác cùng với mọi người 
giống nhau đều là từ Tật Ách để tra, thế nhưng khán tới khán lui 
cũng không thấy Tật Ách hay Mệnh cung có hóa tượng cùng loại 
Kị xung hung ác xuất hiện? Nhưng mà bác sĩ đã chẩn đoán chính 
xác rồi, đúng là ung thư, thế là lại từ các cung còn lại xem lại, quả 
nhiên phát hiện cung Điền Trạch hóa tượng có chút điềm hung, 
nhưng không dám khẳng định chắc chắn, nên đã từ tinh tượng cung 
Điền Trạch rồi hỏi: “Môi trường sống  xung quanh nhà cô thế nào? 
Có phải là chung quanh gần đó có đặt một thứ gì, chẳng hạn như 
phiến đá lớn đúng không?” 
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Quả nhiên đúng là có thật, kiến nghị cô ấy nên chuyển nó 
đi, lúc này cha cô ấy đi cùng lại không cho là đúng và nói rằng 
“Sao có thể như thế được?”

Đúng vậy! Loại sự tình này ~ quả thực rất trừu tượng cũng 
rất sâu sắc khó hiểu, hoàn toàn không ăn nhập với lô gic theo phạm 
trù “khoa học”, thảo nào lão nhân gia cũng nghi hoặc, lúc này 
không thể làm gì khác hơn là giải thích cho họ nghe. Vật này ~ 
phiến đá lớn màu trắng, trong phong thủy học nó là vật dùng trấn 
sát khí, nó được gọi là Thạch cảm đương, mọi người thường đặt 
nó dựng ở chỗ đường xung nhằm ngăn trở, hóa giải sát khí xung 
thẳng, phù hộ cho mọi người qua lại, đi xe được bình an. Bản thân 
phiến đá trắng lớn này có sát khí rất mạnh, nhờ năng lượng của bản 
thân phiến đá này, có thể lấy độc trị độc ngăn chặn năng lượng sát 
khí vọt tới. Trên khu vực đảo Kim Môn có rất nhiều Phong sư gia 
ngăn trở gió thổi từ phương Bắc lẫm liệt, giúp cho gia đình bình an, 
thu hoạch cây nông nghiệp tốt hơn. 

Hoặc đi Hương Cảng, cũng sẽ phát hiện rất nhiều trên cây 
cột nền tòa building cũng có tấm bài vị Thạch cảm đương, đúng 
giờ tế bái, phù hộ cho các hộ gia đình trong tòa building  được bình 
an. Nhưng vì những tấm phiến này có sát khí, nên để sát khí không 
gây nguy hại cho chủ nhân, đều sẽ lấy chu sa điểm hồng, hoặc là 
buộc tấm vải đỏ để hóa giải sát khí, nếu không hóa sát sẽ thương 
tổn đến người, người ở xung quanh phiến đá trắng lớn này nên chú 
ý kẻo bị thương tổn, nhẹ thì gia đình không yên sinh bệnh lạ, nặng 
thì ảnh hưởng tính mạng. 

Sau khi nghe ta nói một hồi, ông ấy mới nhớ tới, cũng đáp 
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lại nói rằng hộ gia đình phía trước phiến đá cẩm thạch cũng bị mắc 
ung thư gan, mới vừa qua đời không bao lâu, từ đó mới tin thuyết 
pháp phong thủy cũng có thể đả thương người. 

Kỳ thực, đây cũng không phải là ta phát hiện, trong thời 
gian học tập Chu Thanh Hà lão sư, có từng gặp một ví dụ thực tế 
là vị khách được suy đoán tổ tiên mộ táng không tốt mà ảnh hưởng 
đến sức khỏe của người nhà trên dương thế, theo như mệnh tạo nói 
rằng trong nhà nhân sự bất an, thỉnh thoảng sinh quái bệnh trị cũng 
không hết, hoặc lúc thì phát sinh chuyện lạ mà bị thương tổn, khiến 
cho mọi người trong nhà lo lắng, đi khám bác sĩ cũng không trị hết 
được, nên đến đây hỏi ý kiến người xem có cách nào giải quyết 
được không? Chu lão sư nhìn mệnh bàn một hồi rồi nói: “Ngươi có 
biết không? A công1 ngươi đang bơi lội đó?” “Không có ạ, a công 
tôi đã qua đời rồi.” Lão sư ngẩng đầu chậm rãi nói “Ta là nói hài 
cốt a công ngươi đang no nước đó!” Đối phương tỏ ra khó hiểu 
hoài nghi không tin được, lão sư nhìn rồi lại nhấn mạnh nói “Nếu 
không cải thiện, gia vận vấn đề sẽ càng lúc càng nghiêm trọng!”, 
đương nhiên cũng chỉ bảo cho cách làm. Hai tháng sau đối phương 
có hồi báo nói quả thực như vậy, muốn thỉnh Chu Thanh Hà lão sư 
giúp chọn cho ngày giờ tốt để an táng lại. 

Đương nhiên mọi người sẽ nghĩ đến làm sao có thể biết 
được mộ phần tổ tiên bị úng nước? Hơn nữa làm sao biết sẽ có liên 
quan đến sự bất an trong nhà? Mọi người ngẫm lại xem cung nào 
có thể thấy được mộ phần tổ tiên úng nước? Cung nào có liên quan 
đến gia vận? Quả nhiên sau khi đã xử lý, người nhà mắc quái bệnh 

1  A công: cách gọi xưa dùng chỉ bố chồng, cha chồng, ông nội, ông, ba, 
cha, bố. 
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có dấu hiệu thuyên giảm dần, hơn nữa gia vận cũng chuyển hướng 
trôi chảy bình an hơn.

Trong phạm vi Tử vi Đẩu số có thể nói Khang Quốc Điển 
đại sư là kỳ nhân cũng từng trải qua chuyện tương tự. Ông ấy 
khoảng năm 1978 cũng mắc ung thư tuyến tụy, đi khám ở các bệnh 
viện nổi tiếng ở Đài Loan đều cho rằng sẽ không còn sống được 
bao lâu. Rồi có một ngày mộng thấy tam thanh đạo tổ muốn ông 
ấy đến Nhật Bản truyền tôn giáo, ông ấy cũng có dự định qua Nhật 
Bản chạy chữa vì khi ấy kỹ thuật y học của Nhật Bản tiên tiến hơn 
Đài Loan, ở phương diện chữa ung thư cũng tương đối có tiếng, 
nhưng vì chi phí qua Nhật chữa chạy không có đủ nên còn do dự. 
Mộng này càng thôi thúc ông ấy quyết định đến Nhật chữa, qua lời 
giới thiệu danh y từ bạn bè, quả nhiên bệnh tình có thể khống chế, 
sau đó như chỉ thị của tam thanh đạo tổ đã ở lại Nhật Bản truyền 
giáo. 

Không lâu sau giới chính trị và doanh nghiệp đã được biết 
đến với những lý luận nhận định chuẩn xác, nhưng vùng đất xung 
quanh Tokyo Nhật Bản  có thể nói là tấc đất tấc vàng, muốn mua 
để xây miếu mà tiền xây dựng lại quá lớn trong khi nguồn tiền thực 
lại không đủ. Vừa đúng lúc này huyện Kì Ngọc có vị đại địa chủ, 
người nhà liên tục mắc quái bệnh, tiêu tốn đã rất nhiều tiền, đi các 
bệnh viện có tiếng khám chữa đều không đạt kết quả. Trong khi bí 
bách sau lại được nghe danh Khang đại sư, liền đến nhà xin cứu 
chữa, Khang đại sư vừa nhìn mệnh bàn lại hỏi hắn, có phải dưới 
một cái cửa sổ nhà có một phiến đá lớn đúng không? Địa chủ gật 
đầu xưng có, thế là nói cho địa chủ chỉ cần sau khi đem phiến đá 
đó mang đi nơi khác thì bệnh tình người nhà sẽ thuyên giảm dần. 
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Địa chủ trở về nghe theo, quả nhiên, trong vòng ba tháng quái bệnh 
của người nhà lần lượt thuyên giảm dần. Thế là rất cảm phục đối 
với Khang đại sư, thế là sau lần giao tương qua lại, sau khi nghe 
được nguyện vọng của Khang đại sư, ông ấy liền quyên một mảnh 
đất ruộng nằm ở Bản Hộ thị làm chỗ để xây miếu. Câu chuyện này 
cũng từng được đăng báo, khiến cho ta bồi hồi nhớ lại năm đó theo 
Chu lão sư thấy tận mắt án lệ, linh cảm dẫn dắt ta tìm tòi nghiên 
cứu ảo diệu trong đó, lúc mà thấy tận mắt mệnh bàn cùng loại, cuối 
cùng chuyển hóa hoạt dụng phân giải vấn đề với bí ẩn của đương 
sự. 

Trước khi dừng bản thảo cũng gặp phải một án lệ, cũng là 
một cô bị ung thư, cũng cùng dạng khi cung Tật Ách hay Mệnh 
cung đều không xuất hiện hung tướng cùng loại Kị xung, mà lại 
mắc bệnh hiểm nghèo. Vì trước đó từng gặp tình huống rồi, nên 
liền xem xét cung Điền Trạch, quả thực Điền Trạch vị bị xung rất 
mạnh, Mệnh với Đại hạn bị phá tan, tiếp tục nhìn Tinh tọa làm sao? 
Vừa nhìn Văn Khúc, Đà La đồng vị, rốt cuộc thì đây hàm ý chỉ gì? 
Văn Khúc là chỉ môn học thuật thiên về nghệ thuật địa lý, Đà La 
giống như con quay xoay không ngừng. Hiện tại rất nhiều người 
trong nhà dùng viên đá để nước chuyển động, lẽ nào trong nhà cô 
ấy lại có đặt viên đá nào đó để nhằm trợ lực cho khai vận, nhưng 
cô ấy lại nói không có! Chẳng lẽ ta phân tích sai sao, nhìn cô ấy lại 
giải thích cặn kẽ và nói: “Ngươi suy nghĩ lại một chút trong nhà có 
nước không, có hình cầu nào đó chuyển động không?” Cô ấy suy 
nghĩ lát rồi nói: “Trong nhà có một cái ao, phía dưới có hình vẽ thái 
cực có tính không ạ?” Ôi! Thế là được rồi, hình vẽ thái cực chẳng 
phải tựa như bánh xe chuyển động đó sao? 
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Nguyên lai, nhà cô ấy là biệt thự có đình viện, chủ nhà đối 
với nền văn minh phương Đông cổ cảm thấy rất có hứng thú, như 
là thần bí Tây Tạng, Ấn Độ cổ, Babylon ... đồ vật đặc thù hoặc đồ 
cổ đều có sưu tập. Bởi vậy ngay trong chính nhà mình có cho đắp 
dựng một cái ao, trên vách còn có vòi nước chảy nổi trên mặt nước, 
róc rách nước chảy vào ao. Tư tưởng không sai, rất có màu sắc 
nhân văn, nhưng ở Tử vi mệnh lý thiết kế này có chút ảnh hưởng 
đến sức khỏe cho chủ nhà, hơn nữa cái ao thiết kế đắp dựng ở phía 
bên phải biệt thự, đối với người có hiểu biết về phong thủy đều biết 
tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, như vậy rất rõ ràng là đã trái nguyên 
tắc cơ bản, lại thêm Điền Trạch mệnh bàn nữ chủ nhân Kị sát xung 
khởi, đương nhiên thương tổn đến nữ chủ nhân! Nhanh chóng bảo 
cô ấy quay về chọn lấy một ngày giờ tốt rồi phá bỏ cái ao đó đi.

Cái ví dụ này nói rõ, có đôi khi việc phân giải hình tượng 
hoặc sự xuất hiện của sự vật dựa trên Cung – Tinh hóa tượng sẽ 
tìm kiếm và tùy theo đối tượng giải thích phù hợp hoặc những thứ 
xuất hiện trong phong tục, sự phổ biến hoặc tin tức hiện tại. Đôi 
khi vẫn không thể đến gần hơn với hoàn cảnh gặp gỡ của người hỏi 
mệnh, nó tựa như sự chênh lệch của nước trong lòng sông với mực 
nước biển. Sự thực những cao thủ cùng với sự nghiệm chứng của 
bản thân, thì chủ yếu nói rõ lập tượng không phải đơn thuần chỉ có 
cùng loại Kị nhập / Kị xung mà thôi, còn cần có tượng sự kiện từ 
hai cung đưa tới.

Trong phong thủy học, cũng có thuyết pháp phòng ở bài 
biện không đúng mà khiến cho người trong nhà bất an! Bởi vậy, 
Điền Trạch với Tật Ách có mối liên hệ đến sức khỏe. 
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Không biết mọi người có từng gặp câu chuyện không có 
cách nào mang thai hoặc phụ nữ mang phôi thai nhưng phát triển 
không đầy đủ mà sinh non hay không, mọi người có ngẫm lại xem 
đâu là nguyên nhân hay không? 

Bởi vì cuộc sống hiện đại thuốc tránh thai mua được một 
cách rất dễ dàng, có rất nhiều cặp vợ chồng còn trẻ muốn được 
tận hưởng sự ngọt ngào như lúc mới cưới trong vài năm, thế là họ 
liền dùng thuốc tránh thai để tránh mang bầu sớm. Kết quả đến lúc 
muốn mang thai, cho rằng ngừng dùng thuốc tránh thai thì có thể 
thụ thai thuận lợi, nhưng mà mãi lại không thụ thai được, lại đến 
bác sĩ cầu thụ tinh nhân tạo. Đương nhiên vẫn có thể thất bại, thế 
là lại quay sang xin giúp đỡ từ mệnh lý, trước có một hồi gặp nhiều 
đôi nam nữ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề mang thai, nhiều 
khi không cách nào cấy thành công, có khi thì phôi thai phát triển 
nhưng không đầy đủ ... 

Với các tình huống này mà suy lý phân loại thì có sự bất 
đồng cung vị, trước có thể là nam nhân tinh trùng quá ít hoặc là thể 
chất người nữ thuộc dạng hư hàn; tinh trùng chưa gặp được trứng 
đã chết trên đường tới, cái này cũng có thể do nam nhân có vấn đề, 
sau là do tình trạng người nữ không tốt. Hoặc thụ thai được nhưng 
phôi thai phát triển kém, đây có thể là do thể chất người nữ không 
tốt, những cái này đều là suy luận theo kiến thức y học cơ bản, 
nhưng trên mệnh lý thì ta từ cung vị nào tìm đến lập tượng? 

Giả như cung Tật Ách xung tới cung Tử Nữ, hoặc trái lại 
có thể chính thân thể ta bài xích phôi thai hoặc là phôi thai với thân 
thể ta không hợp chăng? Thế là xuất hiện hiện tượng bài xích lẫn 
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nhau, nếu quá trình phôi thai dựng dục cần tư dưỡng của mẫu thể, 
một khi trên mệnh bàn có hóa tượng thuật ở trên thì tất sẽ có tình 
huống như thuật phía trên xuất hiện. 

Tìm ra đúng được cung lập tượng trong khi học Tử vi là 
cực kỳ quan trọng, từ phương hướng này có thể giúp cân nhắc cho 
ra giải đáp chính xác, rồi phải tham khảo cung lập tượng của các sự 
kiện khác nhau, cần có sự từng trải làm nền tảng, thông qua kỹ xảo 
phân tích, định nghĩa cho ra sự kiện đối ứng cung lập tượng. Mệnh 
lý không rời xa nhân tình lý lẽ, phân tích cũng là đem nhân tình lý 
lẽ của sự kiện giải thích, sàng lọc, xong kết hợp với cung vị có liên 
quan trong mười hai cung vị trên mệnh bàn, từ đó tìm ra được chỗ 
chứa cát hung họa phúc.

Bởi vậy kỹ xảo lập tượng rất trọng yếu, nắm giữ những 
then  chốt trong đó  cũng không phải là  quá khó, tích lũy kinh 
nghiệm sinh hoạt phong phú với nắm được nhân tình lý lẽ sẽ giúp 
ích khi định cung lập tượng. Các sự kiện để tìm cung lập tượng có 
rất nhiều, cũng có thể từ kinh nghiệm trong sinh hoạt nhân sinh kết 
hợp với lý giải thấu đáo nhân tình lý lẽ có thể phân tích ra được. 

Đương nhiên, lúc luận mệnh, ngoại trừ luận đoán thập nhị 
cung vị cơ bản ra, còn như vấn đề lập tượng tương đối phức tạp 
liên quan do lưỡng cung thì tốt nhất là thông qua phương thức hỏi 
đáp mà phân giải thêm, không nên ngồi ở đó để nghe cố sự, bởi 
như thế thì chỉ có thể phân tích tượng thập nhị cung một cách cơ 
bản mà thôi.
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HOẠT DỤNG TINH DIỆU 
Tử vi Đẩu số là một môn học dự trắc chủ yếu dựa trên 

nguồn gốc và sự phát triển tinh tính và sử dụng khí hóa như một bài 
kiểm tra vi mô. Đặc tính tinh diệu chính là nền tảng của Tử vi Đẩu 
số, thông qua hóa khí tứ hóa mà hình thành sự kiện. Bởi vậy, nắm 
bắt được tinh tính chính là kiến thức cơ bản cần có khi học Đẩu số, 
nếu kiến thức cơ bản không nắm được, về sau dùng kỹ xảo tứ hóa 
phi tinh hoặc cung chức chuyển hoán tất sẽ tựa như hoa lan không 
có rễ vậy, không chỗ nào dựa vào. 

Có người lấy “thập bát phi tinh” Tử vi Đẩu số gọi là Phi 
tinh tứ hóa, bởi vì trong thập can tứ hóa ngoại trừ Tử Vi hệ, Thiên 
Phủ hệ ra còn có bốn viên tinh Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, 
Văn Khúc; những tinh diệu khác như Thiên Hình, Thiên Diêu, Hỏa 
Tinh, Linh Tinh, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La ... không có tham 
gia tứ hóa. Có người cho rằng không cần sử dụng những tinh diệu 
này, mà sáu viên tinh Tử Vi hệ, tám viên tinh Thiên Phủ hệ 6 + 8 
+ 4 = 18, vì thế mới gọi là “thập bát phi tinh”, cũng bởi có nhiều 
tinh diệu không tham gia tứ hóa mà có nhiều người chủ trương 
không dùng đến nhằm tinh giản mệnh bàn để không hỗn loạn khi 
nhìn mệnh bàn. Vì thế những sao nhỏ như “Tam Thai, Bát Tọa, Ân 
Quang, Thiên Quý, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, 
Âm Sát ...” đều bị lược bớt. 

Rốt cuộc loại hình thức tinh giản mệnh bàn này có chỗ 
thiếu hụt gì hay không, hay là có uẩn khúc gì? 

Trước tiên cần làm rõ quy tắc bài bố trong Tử vi Đẩu số: Tử 
Vi hệ, Thiên Phủ hệ lấy tháng sinh, giờ sinh, Tả Phụ Hữu Bật lấy 
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tháng sinh mà định, Văn Xương Văn Khúc thì lấy giờ sinh để định, 
mọi người có nhìn thấu tinh diệu của ngày sinh hay không. Có 
người sẽ nói Tử Phủ tinh hệ lấy tháng sinh với canh giờ định xuất 
Mệnh cung, lại từ ngũ hành cục của Can chi Mệnh cung kết hợp 
với ngày sinh tìm ra vị trí cung để an Tử Vi tinh, bởi vậy không cần 
phải xuất tinh hệ ngày. Nhưng mà ngũ hành cục định mệnh bàn 12 
Địa chi phối một tháng 30 ngày, lấy Hỏa lục cục mà nói, nếu như 
suy tính tinh hệ ngày, ước chừng năm ngày sẽ có ngày lặp lại, hợp 
lý chăng? Nếu như lại càng tinh giản mệnh bàn với mười tám viên 
tinh, tỷ lệ phát sinh trùng mệnh bàn sẽ tương đối nhiều lên, như vậy 
tương đối khó cho việc phân loại hình tượng sự kiện. 

Hơn nữa trong các cổ tịch về Tử vi Đẩu số từ Thượng Hải 
Nghiễm Ích bản cho tới Trúc Lâm thư cục ở Đài Loan, đều đem các 
sao nhỏ viết kèm trong câu văn khi giải thích, trong khi đọc các cổ 
thư mọi người có thường đọc được hay không, như ~

- Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung nhân tài cầm đao, gặp 
Dương Đà tất cô khắc ...

- Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược.
- Nhược tứ sát Kị tinh xung phá xảo nghệ bình thường 

chi nhân.
- Phá Quân Dương Linh tài lộc tá duyên đồ cái khất
- Hình sát Liêm Trinh ở Quan Lộc, nan đào.
- ......

đều có bóng dáng sao nhỏ như Dương Đà Hỏa Linh, nếu như đem 
câu cú trước sau đối chiếu để xem, có tứ sát Kị tinh phá tan với 
không có xung phá thì thành tựu trong các câu văn biểu hiện tượng 
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đối kém xa, như Thất Sát “Tả Hữu Xương Khúc nhập miếu củng 
chiếu chưởng sinh sát chi quyền”, nhưng nếu “nhược tứ sát Kị tinh 
xung phá xảo nghệ bình thường chi nhân”, hai cái này thành tựu 
quá chênh lệch, từ trong lời bình trong cổ tịch đến xem, muốn phân 
chia mệnh cách cao thấp thì những sao nhỏ này là nhân tố tham 
khảo không thể xem thường. 

Giả như các vị có máy vi tính giúp lập mệnh bàn, có thể thử 
nhìn một chút, nếu như không thêm vào những sao nhỏ này thì khả 
năng trùng lặp mệnh bàn sẽ tăng lên rất nhiều, có người cho rằng 
tứ hóa vạn năng, nhưng cho dù có đem tứ hóa phi tinh đại nhập, 
bởi vì tứ hóa can cung với sinh niên tứ hóa có sự tương đồng, can 
cung đại hạn phi xuất cũng có tương đồng, nếu không có thêm sao 
nhỏ sẽ rất khó phân sự khác biệt nhỏ ở trong đó, chẳng lẽ số mạng 
của những người này đều giống nhau sao? Giả như thêm những 
sao nhỏ vào, thì sẽ phát hiện, có sự phân cách rõ ràng, lúc này hiện 
tượng trùng lặp mệnh bàn đã giảm đi rất nhiều. 

Lời bình trong Tử vi Đẩu số toàn thư, cũng cho thấy nếu 
như thiếu những sao nhỏ này làm nền, hình tượng hoặc hình thái 
sự kiện phát sinh sẽ có nét khác biệt, vậy đối với sao nhỏ sao có thể 
không dùng chứ? 

Nhiều giả thuyết tinh tế về Chu Thanh Hà lão sư đã được 
lưu truyền trên internet, điều này khơi dậy sự tò mò của nhiều  
người ham thích học Đẩu số. Tại sao ở Đài Loan có rất nhiều môn 
phái sử dụng tứ hóa phi tinh luận đoán vận cát hung nhưng phi tinh 
tứ hóa của Chu Thanh Hà lão sư lại độc đáo nhất, luận đoán chính 
xác tiếng đồn gần xa, nó không phải từ ngữ tinh mỹ, không dẫn 
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dụng nhiều từ trong cổ tịch để tổng hợp, mà dùng những từ ngữ rất 
đại chúng, thuyết minh sự ảo diệu của Đẩu số. Sử dụng tinh diệu 
khi luận đoán không chỉ có mười tám viên, những viên tinh như 
Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, Thiên Hình ... thông thường cũng 
được dùng, chỉ là Chu lão sư không có máy vi tính để lập mệnh 
bàn, đều là bài bàn trên tay, quy tắc bài bàn trên tay người rất tinh 
tường, cho nên dù không có ghi sao nhỏ vào trên mệnh bàn thì 
người cũng nhớ và vận dụng chúng ở trong đầu rồi. 

Tinh diệu trong Tử vi Đẩu số được phân sắm vai diễn có 
tính then chốt, cho nên cần nắm nằm lòng tính chất của sao rồi 
thông qua sự “hóa khí” để làm hiển hiện hình tượng sự vật sự kiện 
nhân sự. 

Tinh diệu với Cung vị kết hợp, biểu hiện ra hình tượng sự 
kiện sự vật, làm nhân sự vật trong mệnh bàn được hiển hiện rõ nét, 
rất nhiều người hỏi: cung Phu Thê của ta tọa a b tinh, phối ngẫu 
của ta sẽ là loại hình nào ... đối với người mới học Đẩu số thì đây 
đều là dùng tinh diệu để luận mệnh. Bởi vậy trên thị trường có rất 
nhiều sách đều là dựa vào loại luận điệu này mà viết thành, đối với 
người ham thích  học tập Đẩu số khi mới nhập môn sẽ dễ nhận biết 
về tính chất của tinh diệu; thế nhưng ngày sau bắt đầu khán bắt đầu 
luận mệnh cho người thì sẽ phát hiện việc vận dụng tinh diệu vượt 
quá xa so với nhận thức kiến thức nhập môn. 

Ví dụ như Thiên Cơ chủ về trí tuệ, đại biểu chuyển động 
trục, bởi vì trí tuệ nhất định phải không ngừng động não tìm tòi 
nghiên cứu suy nghĩ, ở Thiên Di chính là chỉ xe cộ, bởi vì xe cộ 
có trục bánh đà, ở Tài Bạch chính là dùng trí tuệ phát tài ... Hoặc 
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như Thái Dương là nguồn sinh lực, đèn điện, trái tim, mắt hoặc đầu 
não, tùy cung vị ứng dụng mà chuyển hóa hình tượng hoặc hình 
dạng, khi đó có thể ứng dụng tính chất của tinh diệu mở rộng hơn 
tinh tế hơn xác thực hơn, gần gũi hơn với hình tượng nhân sự vật 
trong đời sống thường ngày. 

Tinh diệu nó không có chết không bất biến, nó là có hoạt 
tính, động thái tùy thời đại tiến bộ mà diễn hóa, ví dụ như Thái 
Dương tại sao lại đại biểu đèn điện? Thời kỳ Tử vi Đẩu số mới có, 
cũng chưa có đèn điện, tại sao chúng ta biết nó đại biểu đèn điện, 
một khi Thái Dương hóa Kị, trong thiết bị chiếu sáng dễ có trục 
trặc, dạng hiện tượng này khi luận đoán ra nhất định sẽ khiến người 
hỏi mệnh kinh ngạc nhất thời, với người hiểu biết thì cái này không 
có gì ghê ghớm, nhưng nó lại mang đến hiệu quả bất ngờ. 

Tinh diệu nó cũng tùy cung vị mà chuyển hoán đặc tính 
hình dạng, chính là hiện tượng loại suy diễn hóa, gọi tắt là “loại 
hóa”, loại hiện tượng này là một cách thức tiến lên phía trước, dẫn 
khởi thay đổi tiến bộ theo thời đại. Bây giờ có các thuật ngữ mới 
như thẻ ghi nợ, lưu hành đổi tên, rồi người hâm mộ thần tượng, 
người yêu cái đẹp, người chuyển giới ... các nhóm dân tộc mới xuất 
hiện. Mọi người cũng có thể nghĩ cách tìm ra dấu hiệu xem ai có 
thể có thẻ ghi nợ, hoặc ai là người chuyển giới ... Những cái này 
phải cần cộng đồng người yêu thích học tập Tử vi Đẩu số  cùng 
nhau nỗ lực công tác thống kê quy nạp ra, mang đến cho Tử vi Đẩu 
số sức sống mới. 

Đây mới là học tập nắm chắc từng góc độ tính chất của 
tinh diệu ~ hiện tượng loại hóa. Ngoại trừ hiện tượng loại hóa ra, 
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tinh diệu cũng sẽ tùy vào cung vị Địa chi khác nhau mà làm tăng 
thêm hoặc giảm đi tính chất vốn có của nó, rõ ràng nhất chính là 
Thái Dương, Thái Âm nếu như rơi vào cung vị miếu vượng thì bản 
chất của nó hoặc thuộc tính chính diện sẽ được cường hóa. Thái 
Dương ở ban ngày chiếu sáng vạn trượng phổ chiếu bốn phương; 
ban ngày chính là năm Địa chi vị như Mão Thìn Tị Ngọ Mùi, thí 
dụ như quang minh, bác ái, chiếu cố chúng nhân cho nên khi Thái 
Dương tọa Mệnh rơi vào những cung vị kể trên sẽ có các đặc tính 
này. Nếu như tọa Mệnh ở cung vị bị lạc hãm thì sẽ có hiện tượng 
tựa như ảm đạm không ánh sáng, chẳng hạn như suốt đời vô pháp 
phát quang phát nhiệt. 

Đương nhiên Thái Dương Thái Âm còn phải tham chiếu 
canh giờ sinh ra, xem là người sinh ra ban ngày hay ban đêm. Đặc 
biệt là Thái Âm lại còn thêm một điều kiện nữa là có sinh ra lúc 
trăng tròn hay không, nếu có sinh ra vào ngày trăng tròn, cát càng 
thêm cát. Vấn đề miếu hãm của Thái Dương Thái Âm cùng những 
tinh diệu khác có khác biệt, suy tính là ban ngày hay ban đêm, mà 
vấn đề tinh diệu miếu hãm của nó cùng với sự sinh khắc chế hóa 
của ngũ hành có mối liên hệ. 

Quan hệ sinh khắc chế hóa của ngũ hành, ta nghĩ các vị rất 
rõ ràng, không hề lắm lời, bởi vì lạc nhập Địa chi có ngũ hành, bản 
thân tinh diệu cũng có ngũ hành. Địa chi giống như thổ nhưỡng, 
tinh diệu có thể được ví như hạt mầm, rơi vào thổ nhưỡng thích 
hợp, cành lá sẽ phát triển thành cây to lớn, rơi vào thổ nhưỡng 
cằn cỗi sẽ phát triển còi cọc, cây nhỏ cành khô lá vàng. Chúng ta 
thoạt nhìn sát tinh hung ác, như lạc nhập vào nơi miếu vượng cũng 
sẽ phát huy tính chất đặc biệt chính diện của nó, mà không gây 
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nguy hại cho chủ nhân, cát tinh mà lạc nhập nơi lạc hãm trái lại sẽ 
có nguy hại với nhân sinh, vì thế vấn đề miếu hãm của tinh diệu 
không nên xem nhẹ.

Lấy Kình Dương làm ví dụ, không nghi ngờ gì nó chính là 
một viên sát tinh, “tính hay nóng vội, quái gở, xa cách người thân, 
từ ân thành oán. Nhập miếu tính cương quả quyết, cơ mưu, dũng 
cảm gan dạ, chủ quyền quý”. Còn  thuyết “phá tướng cương cường, 
quả quyết dũng lang, cơ mưu giảo trá, hoành lập công danh, năng 
đoạt quân tử chi quyền”, theo kinh nghiệm của ta thì Kình Dương 
độc tọa, tính tình quả thực không tốt, rất dễ cùng người đối chọi 
gay gắt, khiến cho không vui mà xa cách, thế nhưng nó là ngoài 
sáng tới, sẽ không đâm sau lưng đả thương người, nếu cư Thổ vị 
Thìn Tuất Sửu Mùi ngũ hành Thổ sinh Kim, có thể nói là tầng tầng 
lớp lớp đất dày đem Kình Dương Kim chôn, giảm thiểu tính sắc 
bén của Kim đả thương người, bởi vậy ngữ khí nói chuyện theo 
kiểu sắc sảo đã giảm đi, trở nên trầm ổn hơn, như thế cũng giảm đi 
sự tranh chấp với người khác! Động một chút là rùm beng, đối đầu 
nhau, thế nhưng bản chất vẫn tồn tại chỉ là có sự che đậy lên thôi. 
Bởi vậy tính chất đặc biệt {cơ mưu giảo trá, hoành lập công danh, 
năng đoạt quân tử chi quyền} vẫn tồn tại, cơ mưu giảo trá có thể lý 
giải được, thế còn {hoành lập công danh} thì sao? 

Hàm ý chính là thành quả của đoạt công lao, giành được 
phần thắng. Trong lúc mọi người tất cả đang bận bịu, dốc lòng dốc 
sức làm, mà hắn lại ở bên quan sát, lúc mà thượng cấp đến thị sát 
đột nhiên hắn lại đứng ra tỏ vẻ đang dốc sức làm, khiến cho cấp 
trên nghĩ những thứ này công lao của hắn không hề nhỏ, thử hỏi 
điều ấy có làm người khác tức giận không? Người làm thật buồn 
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bực không lên tiếng công lao bị cướp đi, thậm chí thượng cấp còn 
tưởng rằng công lao của hắn rất nhiều, còn đưa hắn vào trong danh 
sách được xét công lĩnh thưởng, đây đương nhiên là chỉ hiện tượng 
cung Quan Lộc, rơi vào những cung vị khác cũng sẽ tùy cung vị 
chủ chưởng sự vụ mà hiển hiện ra. 

Sau này mọi người có thể lưu tâm một chút, công ty hoặc 
trong đơn vị bộ phận có hiện tượng người cướp công tranh công, 
người được thưởng các thứ xem có liên quan đến Kình Dương 
không? Hiện tượng này là sự hiển hiện bản chất sở thuộc của Kình 
Dương, đây là biểu hiện “hoành lập công danh” trong hành vi ở 
ngày thường; nếu như ở tứ mộ vị sẽ trầm ổn thu liễm hơn, không 
đến nỗi dương nanh múa vuốt, diện mục tranh chen biểu hiện ra 
ngoài. 

Loại tính chất đặc biệt này của tinh diệu sẽ tùy theo ngũ 
hành của cung vị lạc nhập khác nhau mà làm cho biểu hiện tính 
chất đặc biệt được cường hóa hay giảm đi, đây được gọi là hiện 
tượng “chất hóa”, đó là hiện tượng khiến cho tính chất của tinh 
diệu cường nhược biến hóa. Thế nhưng trong Tử vi Đẩu số toàn 
thư, dùng miếu vượng lợi hãm để gọi tên, cho nên khi học tập tinh 
tính phải nắm được nhân tố then chốt lợi hãm cùng đầu mối biến 
hóa ~ ngũ hành sinh khắc chế hóa, điều này mọi người có thể tìm 
hiểu thêm trong các sách Đẩu số khác. 

Trước từng nói qua mệnh lý không có giống số lý, số 
lý 1 + (-1) = 0, nhưng Tử vi Đẩu số mệnh lý, cũng một viên 
cát tinh cùng một viên hung tinh sẽ có cát hung tương hỗ, trở 
thành vô cát vô hung, ngược lại là cát hung sự vật sẽ cùng tồn tại, 
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đây là quan niệm trọng yếu trong học tập Tử vi Đẩu số, nó giống 
như “Khoa Kị không Kị” nghe nhiều nên thuộc cũng không phải 
là hàm ý tượng Hóa Khoa tiêu trừ Hóa Kị vô hình! Nó là hai loại 
hiện tượng cùng tồn tại, ví dụ như: có người sinh trọng bệnh (Hóa 
Kị) được lương y (Hóa Khoa) đúng bệnh hốt thuốc, mừng vì bệnh 
được giải trừ nguy cơ dần dần, “Khoa Kị không Kị” cùng với nhận 
thức về “bình an vô sự” là có khác biệt. 

Kỳ thực, còn có rất nhiều phú văn cổ đại tiên hiền lưu truyền 
đến giờ, như Thái vi phú, chức năng tính chất tinh diệu hoặc luận 
mệnh cát hung đàm, nhưng trong đó có không ít câu đoạn mệnh 
truyền miệng có tính lầm ngộ của cổ nhân, chẳng hạn như Thất Sát 
Hỏa Tinh mọi người biết đó là câu gì không? Nhân tài cầm đao đó! 
Thế nhưng phải biết rằng những lời này là trong Chư tinh vấn đáp 
nói về sao Vũ Khúc, cũng chính là nói lúc Vũ Khúc Thất Sát Hỏa 
Tinh hợp cùng một chỗ mới cấu thành nhân tài cầm đao2. Tin rằng 
độc giả đọc thuộc Tử vi Đẩu số toàn thư hẳn là nghe nhiều nên 
thuộc, nhưng mọi người không biết có thể vận dụng nhuần nhuyễn 
hay không vậy? 

Bởi vì có người phản ứng sách cổ với người hiện đại cách 
xa nhau thực trạng quá, cần giải thích mới lại, bằng không nếu 
nghe theo quan điểm cát hung thời cổ với hiện đại không cách nào 
ăn nhập dẫn đến rất nhiều người không muốn đi sâu nghiên cứu 
những ẩn chứa thú vị trong sách cổ, ta chỉ có thể nói: Tử vi Đẩu 
số toàn thư là kết tinh kinh nghiệm đặc biệt quý báu của cổ nhân, 
là cổ thư có giá trị nghiên cứu đặc biệt ý nghĩa. Do người hiện đại 

2  Ý chỉ vì tranh chấp tiền bạc mà cầm đao, vì tiền mà gặp nạn gặp trắc 
trở. 
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không hiểu được ý nghĩa cổ văn, một số tác giả lại đem giải thích 
thành bạch thoại văn, không đi sâu giải thích thấu triệt dẫn đến 
người đọc cảm giác nó vô vị khô khan, nó giống như tổ hợp của 
câu “nhân tài cầm đao” rất nhiều người chưa từng được gặp hoặc 
chưa được nghiệm chứng qua dẫn khởi những câu phú văn này nó 
có chân thực hay không?!

Ta tại sao đem những lời này giải thích chứ? Bởi vì mấy 
chục năm trước có vị là ông chủ ra ngoài đầu tư xem sách của ta mà 
đăng môn thỉnh giáo, vừa gặp đã hỏi ta “Có thể nói một chút ngày 
hôm nay trên đường ra ngoài ta sẽ gặp phải hoặc phát sinh chuyện 
gì không?” Làm ta ngây người tại chỗ, cứ như ta là thần tiên vậy! 
Thần tiên cũng không thể đáp cho ra thuyết phục được, mệnh bàn 
phải có tượng mới có thể đoán ra được. Thế là trước tiên nói về 
mệnh cục mệnh bàn, phân giải cho hắn nghe, tựa hồ khó thỏa lòng 
hắn, hắn lại nói một câu “Có thể nói ra xem trong lòng ta đang 
muốn làm chuyện gì không?” Liên tiếp ra chiêu, không trả lời cũng 
không được, thế là từ vận đồ đại hạn tra được, vừa nhìn cung Tài 
Bạch bị xung rất mạnh, lại vừa rồi tình hình tài chính nước Mỹ có 
biến động, thế là rất tự tin viết lên trên mệnh bàn hắn bốn chữ nhân 
tài cầm đao, hắn nhìn một lượt rồi gật đầu mỉm cười, sau đó hắn 
tiếp tục hỏi tại sao chắc chắn viết xuống bốn chữ này?

Bởi vì năm này vừa khéo hạn niên trùng điệp, mà năm này 
cung Tài Bạch lại có Vũ Khúc Thất Sát ở Dậu cung, còn có sát 
tinh tối trọng yếu là Hỏa Tinh, tổng hợp lại phù hợp với điều kiện 
nhân tài cầm đao. Đương nhiên còn có hóa tượng cũng thành lập, 
thế là phát sinh tranh chấp tiền bạc không trả, dẫn tới quay vòng 
tài vụ gặp khó khăn, vì thế mới tìm mệnh lý sư giải mối nghi hoặc 
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trong lòng, đương nhiên lúc đó cũng chỉ khuyên hắn nên bình tĩnh, 
không nên xung động, bằng không thêm nhiễu loạn, hậu quả càng 
thêm trầm trọng.Tổ hợp Vũ Khúc Thất Sát này gia thêm Hỏa Tinh 
chính là nhân tài cầm đao, lại còn thêm Kình Dương thì đích thị là 
nhân tài bị kiếp, Linh Tinh đồng cung bị kiếp nhân tài ... các thuyết 
pháp này có khác biệt chút, nhưng người viết đều nhớ nằm lòng 
nó tựu chung đều chỉ vì tiền mà gặp rắc rối dẫn khởi tranh chấp, 
giảm bớt phải nhớ nhiều loại trong đầu. Nếu không có ba viên sát 
tinh trợ trụ làm ngược, cũng sẽ không có tranh chấp mạnh về tiền 
bạc như thế. 

Khép lại mệnh lệ Vũ Khúc Thất Sát gia ngộ ba viên tinh 
này, còn có một người là sinh viên đại học bị một tập đoàn lừa đảo 
lừa mất hết khoản tiền hắn khổ cực nhịn ăn nhịn tiêu làm công 
dành dụm được để chuẩn bị cho xuất ngoại học tiếp.

Mọi người sẽ nói, hai cái thí dụ này hiện tượng không giống 
nhau! Đúng là nó có khác biệt, xin hỏi mọi người một chút ~ số 
tiền tích cóp dành dụm trong nháy mắt đã không còn nữa, kế hoạch 
tiết kiệm để xuất ngoại học tiếp bị tan biến, nếu là người người sẽ 
phản ứng ra sao? Buồn bực không lên tiếng chấp nhận, hối hận mà 
nhận, hay là hận nghiến răng, muốn bắt những kẻ lừa đảo và trị tội 
chúng sao! Ta nghĩ tất cả mọi người muốn bắt kẻ lừa đảo và trị tội 
chúng! Đây không phải biểu hiện của tâm lý cầm dao vì tiền, cùng 
là một câu “nhân tài cầm đao” cũng có thể được sử dụng để giải 
thích hiện tượng vận mệnh của các bang phái nhân sĩ hắc đạo. Các 
băng đảng thường di chuyển đến địa phận bang phái khác để giành 
lợi ích địa bàn lãnh thổ mà động đao động thương, đánh nhau đoạn 
sát, đây cũng là hiện tượng nhân tài cầm đao. Bởi vậy cùng một 
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câu nói, dùng để hình dung hiện tượng kể trên đều áp dụng, người 
có bội phục trí tuệ của cổ nhân hay không! Cho nên khi đọc cổ thư 
phải nắm được hàm nghĩa từ ngữ, linh hoạt khi vận dụng. 

Kim vượng thịnh túc sát chi khí 
ngưng kết, sát ý thâm sâu mãnh liệt
Dương kim trải qua âm hỏa tinh 
luyện rèn thành binh khí, công cụ sát 
nhân
Kim sinh thủy vượng   dã tâm lớn, 
dân cờ bạc
Thủy hỏa tương khắc   dã tâm lớn, 
dân cờ bạc, bỏ tất cả trứng vào một 
giỏ

Thất Sát, Phá Quân không biết mọi người đối với đặc tính 
của những tinh diệu này có cái nhìn thế nào? Gấp gáp nóng vội, 
giỏi đi săn bắt, ... rất nhiều đặc tính mặt trái, nhưng trên thực tế gặp 
nhiều người có chính tinh tọa Mệnh như kể trên mà cá tính lại rất 
đặc biệt, nó lại không giống với điều thuật ở trên, là tại sao? Bởi 
vì tính chất mỗi một viên tinh đều có mặt chính và mặt trái của nó, 
then chốt nó nằm ở cung vị nó lạc nhập là miếu vượng hay lạc hãm, 
đồng cung với nó là tinh diệu nào. 

Trong cổ thư nói rằng “Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương 
Linh chi ngược”. Cái chữ ngược này, có phải là chỉ “bạo ngược bất 
nhân, tâm tính tàn nhẫn, hung hăng độc địa” vì cái gì sẽ có hiện 
tượng này? Thất Sát ngũ hành thuộc Kim, Phá Quân thuộc Thủy, 
Thất Sát gặp Kim của Kình Dương, kim khí tràn đầy, kim chủ xơ 
xác tiêu điều, kim thế thái vượng đương nhiên túc sát khí anh liệt, 

Thất Sát
kim

thủy
Phá Quân

Kình Dương   Kim

Kình Dương   Kim

Linh Tinh       Hỏa

Linh Tinh       Hỏa
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động đả thương người. Nếu là Thất Sát gặp Linh Tinh, Linh Tinh 
ngũ hành thuộc gì, thuộc Hỏa, Hỏa khắc Kim, đem Canh kim Thất 
Sát đả đánh thành đao sắc bén, đao là công cụ sát nhân mà, đương 
nhiên hai viên tinh này tọa Mệnh thì cá tính tựa như dao sắc bén 
có thể sát nhân. 

Những câu từ này trong Tử vi Đẩu số toàn thư, nếu như tọa 
Mệnh cung đương nhiên sẽ biểu thị tính cách đặc biệt của người ấy, 
sẽ có hiện tượng như kể trên biểu hiện ở trong thói quen sinh hoạt 
hàng ngày. Nếu như xuất hiện ở cung vị khác, cũng sẽ không biểu 
hiện tính chất đặc biệt trong hành vi của mệnh chủ nói trên, nhưng 
trong cả đời này phải thận trọng đề phòng xuất hiện nguy hại mệnh 
chủ, lúc này cần có “cơ duyên tới dẫn khởi”, cơ duyên chính là 
nhân tố thời gian nào thì sẽ phát sinh chuyện “nhân tài cầm đao”? 

KỸ XẢO TỨ HÓA 
Mệnh bàn bài bố ra, để định tổ hợp các cung tinh diệu mà 

đắc tinh tượng, phản ánh hình hài trạng thái sự kiện trọng yếu gặp 
trong cuộc đời, nhưng chỉ là báo trước một phần mà thôi, khi nào 
thì nó chiếu xạ? Chỉ từ tinh tượng xem kỹ, thì không cách nào suy 
ra. 

Cái này cần hóa tượng đến (hợp Chi ứng Thời), chúng ta 
toán mệnh phải tính ra thời gian nào sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc 
này cần dựa vào “Tứ hóa” dẫn khởi, tìm ra góc độ hóa tượng đặc 
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thù phát sinh hiệu ứng cát hung, như nhân tài cầm đao kể trên, là 
thượng thiên thùy tượng, cũng không phải mỗi ngày, hoặc hàng 
năm đều sẽ phát sinh, mà phải hình thành được góc độ đặc thù giữa 
Bản mệnh – Đại hạn – Lưu niên, mới có thể cảm ứng mà làm nó 
nổi bật lên!

Vũ Khúc
Thiên Tướng

Mệnh cung

Phu Thê
Phá Quân

Quý.
Thiên Cơ

Linh Tinh

Vũ Khúc
Thiên Tướng

Mệnh cung

Phu Thê
Phá Quân

Thiên Cơ

Quý.
Thiên Cơ

Linh Tinh

phi cung ?

phi tinh ?

hạn Phu Thê

hạn Phu Thê

 hạn Mệnh

 hạn Mệnh

phi Phá Quân hóa Lộc

phi Phá Quân hóa Lộc

Thiên Cơ 
Linh Tinh
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Phải phi tứ hóa như thế nào? Cổ nhân nói: “Mượn Can độn 
Tinh”, là mượn can nào? Đương nhiên là Thiên can, cũng chính 
là lợi dụng Thiên can để phi xuất hóa tinh, hàm ý độn tinh không 
biết mọi người nhận thức thế nào? Cái chữ này độc giả có xem qua 
phong thần diễn nghĩa đều biết thổ độn, cũng chính là dựa vào thổ 
làm chất dẫn khởi làm môi trường hoàn cảnh để di chuyển đến một 
vị trí khác. Độn tinh cũng chính là hàm ý này, đều là từ Thiên can 
phi hóa mà ánh xạ đến một cung vị, nhưng đối với độn tinh này 
mỗi người lại có nhận thức khác  nhau, có người nói là phi xuất hóa 
tinh (phi tinh) chính là độn tinh, cũng có người nói độn tinh chính 
là ~ dụng phi cung, nhưng bất kể là phi tinh hay phi cung, đều nói 
rõ một sự thật ~ Đại hạn mệnh bàn và Bản mệnh bàn trong lúc đó, 
sẽ từ Thiên can phi hóa sản sinh tác dụng tương hỗ của hóa tinh dẫn 
phát cát hung, mà dẫn phát cát hung này chính là tác dụng của góc 
độ đặc thù gửi thông điệp đến người. 

Bởi vậy, như trước nói Vũ Khúc Thất Sát Hỏa Tinh đồng 
cung, hiện tượng nhân tài cầm đao, phải thông qua tứ hóa phi tinh 
đến dẫn phát hiển hiện ra, còn như tại sao lại biết “nhân tài cầm 
đao”? ... vì hoàn cảnh có tranh chấp tiền bạc dẫn đến muốn cầm 
đao sát nhân mất! Bởi vì Vũ Khúc là tài tinh, gặp phải Thất Sát 
Hỏa Tinh cùng một chỗ, đem hai loại tinh tính liên kết cùng một 
chỗ, phân giải ra được: quan hệ Nhân (vì tiền) Quả (cầm đao), hình 
dung diện mạo sự kiện rất sinh động rất cụ thể. Đây là chuyện xấu, 
là hung sự, cho nên dùng Hóa Kị đến hiện ra, bởi vậy một khi đại 
hạn Tài Bạch hoặc đại hạn Quan Lộc cung Can là Nhâm thì sẽ phi 
xuất Vũ Khúc hóa Kị xung tới (hóa tượng) tổ hợp nhân tài cầm 
đao, đem tinh tượng hung ác cấp kíp nổ dẫn khởi sự kiện hiện ra. 
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Tứ hóa nó chỉ dẫn vai là chất xúc tác, kích khởi phản ứng 
biến hóa, làm cho sự kiện hiển hiện ra, thế nhưng đó là chuyện gì? 
Cần có sự kết hợp Cung vị với Tinh diệu mới có thể hiển hiện hình 
tượng nhân sự vật tinh chuẩn, nếu như không có sự phụ trợ của 
Cung với Tinh tượng chỉ xem từ tứ hóa tượng thì chỉ có thể biết 
tượng hung hóa hay tượng cát hóa mà thôi. Sẽ không thể thuyết 
minh được tương đối xác thực hình tượng diện mạo nhân sự vật, 
cho nên nắm được tinh tượng, thuần thục định nghĩa cung chức thì 
lúc phân giải hình tượng nhân sự vật có thể hạ bút thành văn.

Tuy nhiên nhận thức của mọi người đối với tứ hóa tựa hồ 
vẫn chỉ tồn tại quanh hóa nhập, hóa xuất, cùng loại Kị nhập, cùng 
loại Kị xung ... hoặc Kị tinh kỳ phổ, nhưng mà nếu như có thể hiểu 
được những khái niệm cơ bản này thôi thì cũng đã là chuyện không 
đơn giản. Như đã đề cập ở phía trước, Tử vi Đẩu số dựa trên nguồn 
gốc và sự phát triển tinh tính là chủ yếu mà lấy hóa khí làm trưng 
nghiệm mệnh lý học, nó khó có thể rời xa tinh tính, tứ hóa khi phân 
giải. Bởi vậy giảng giải kỹ xảo hoạt dụng tứ hóa không thể rời xa 
sự vận dụng tinh diệu một cách linh hoạt. 

Về chuyện Cung – Tinh tượng, mọi người khả năng đều sẽ 
đi mua phiên bản người hiện đại phiên dịch thành bạch thoại văn, 
thế nhưng người viết vẫn tương đối thích đọc cổ văn hơn, không 
phải là ta cứng nhắc, mà là thích nghiền ngẫm sự ảo diệu câu từ cổ 
văn nhằm phát hiện ra lạc thú trong đó, tựa như phía trước có nói 
đến án lệ nhân tài cầm đao. 

Cổ nhân khi làm ra Tử vi Đẩu số sử dụng từ ngữ tương đối 
tinh giản mà vẫn thể hiện được đặc tính các tổ hợp tinh diệu tương 
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đối sinh động không cứng nhắc. Đây là kinh nghiệm kết tinh của 
cổ nhân tiên hiền lưu lại rất nhiều trong sách, học giả Đẩu số ngày 
nay đối với Đẩu số toàn thư được lưu truyền từ thời Tống đến nay 
thường bỏ qua coi nó như giày cũ, ít có người mua được nghiên 
cứu học hỏi, trái lại lại mua nhiều loại sách huyền bí kỳ quái mà 
nội dung rất giản lược, điều này khiến cho người mới học Đẩu số 
hao tổn rất nhiều. 

Năm mà Chu Thanh Hà lão sư kiến nghị ta đọc đệ nhất bản 
thư tịch Đẩu số chính là quyển “Tử vi Đẩu số toàn thư”, khi ấy vẫn 
còn có nhiều tác phẩm lớn của các tác giả khác nhưng không thấy 
được giới thiệu. Toàn thư không có tiêu điểm dấu hiệu, luận đoán 
bên trong đó cũng hư thực khó phân rõ, lúc đó cũng đọc nhưng còn 
nhiều mối nghi hoặc, có hỏi qua Chu lão sư về giá trị cuốn sách, 
người chỉ nói đọc lâu sẽ quen thuộc. Thế là tiếp tục đọc, đi vệ sinh 
cũng không quên xem lướt qua một chút, trải qua nhiều năm thực 
vụ nghiệm chứng dần dần phát hiện ảo diệu trong đó. Như án lệ 
nói phía trên chính là ví dụ điển hình cho vận dụng linh hoạt từ ngữ 
trong toàn thư vào thực tế. Còn rất nhiều câu nói phán đoán suy 
luận ẩn tàng trong Chư tinh vấn đáp, tiên hiền phú văn hoặc trong 
đàm luận cát hung của tinh diệu, chỉ cần dụng tâm sẽ phát giác ẩn 
tàng được ẩn giấu trong đó. 

Vừa nói nhất định nên mua đọc Toàn thư, thế nhưng cần 
phải từ từ nghiền ngẫm mới có thu hoạch, nếu như nóng vội không 
suy xét cho kỹ rất dễ đau đầu bạc tóc mà không thông tỏ. 

Có một số người chỉ học tứ hóa phái, cho rằng Toàn thư 
không dùng tứ hóa nhiều, có dùng cũng rất ít ỏi, nhưng tại sao lại 



K
hoS

ach
Qu

y.c
om

     37
                                                                

Mệnh vận Phân tích
Thực lệ thiên

nói Tử Vi cư Ngọ vô sát thấu, Giáp Đinh Kỷ mệnh chí công khanh? 
Đặc biệt nói Giáp Đinh Kỷ mệnh mới có mệnh công khanh ~ 

	Sinh năm Giáp thì Lộc Tồn tại Dần, và Ngọ cung hình thành 
Dần Ngọ Tuất tam hợp, mà năm Giáp tứ hóa là Liêm Trinh 
Hóa Lộc (ở Tuất: Quan Lộc), Phá Quân Hóa Quyền (ở 
Thân: Phúc Đức), Vũ Khúc Hóa Khoa (ở Dần: Tài Bạch), 
Hóa Lộc Hóa Khoa đều ở trong tam hợp Ngọ cung, Hóa 
Quyền thì chiếu Tài Bạch, đương nhiên cách cục cao, ngày 
sau nhất định là nhân sĩ có địa vị xã hội cao, nhưng chưa 
chắc làm công khanh đại thần, chúng ta có thể phân giải 
là : mệnh cục có tiền đồ phát triển. Tiếp tục xem xét hành 
vận (cổ nhân lấy luận nam mệnh là chính), Tài Bạch thuận 
hành Dậu hạn phi tứ hóa nhập chiếu mệnh tài, đến Tuất hạn 
Mệnh cung can Giáp lại phi hóa Lộc Quyền Khoa chiếu 
Mệnh cung tam phương, liên tục hai đại hạn có cát tượng, 
đương nhiên thăng chức rất nhanh. 

	Kỷ mệnh Lộc Tồn tại Ngọ, mà tứ hóa là Vũ Khúc Hóa Lộc 
ở Dần cung, Tham Lang Hóa Quyền ở Tý vị, các vị vừa 
nhìn cũng biết Lộc Quyền đều chiếu hội Mệnh cung vốn có 
Lộc Tồn, đương nhiên tài lộc dồi dào. 

	Sinh năm Đinh thì Lộc Tồn cũng tại Ngọ, tài lộc quyền thế 
so với sinh năm Giáp Kỷ kém hơn. Tiếp tục xem hành vận 
(cổ nhân lấy luận nam mệnh là chính) nghịch hành Thìn 
hạn Mệnh cung can Giáp ~ phi tứ hóa nhập chiếu Mệnh Tài 
Quan cát tượng, đương nhiên có thể bay lên cao. 

	Như người sinh năm Quý thì Lộc Tồn của Quý ở Tý vị hội 
nhập với Tử Vi ở Ngọ vị Mệnh cung, coi như là không tệ, 
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nhưng Quý làm Tham Lang Hóa Kị cũng nhập Tý vị xung 
chiếu đến Tử Vi ở Ngọ cung. Đây rõ ràng là phá cách, vì 
thế xếp vào tài quan cách trung. Còn như người sinh năm 
Ất, Bính, Mậu, Canh, Tân, Nhâm thì không được xếp vào 
tài quan cách trung, nguyên nhân vì sao? Mọi người có thể 
tự mình dựa theo cách trên để phân tích. 

Bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ góc độ tứ hóa Can năm 
sinh phân bố ở Mệnh cung ra, còn phải xem xét cân nhắc Lộc Tồn 
tinh, viên tinh diệu này nó chủ chưởng tài lộc có tiến nhập tam 
phương Mệnh cung hay không. Trong thực tế sinh hoạt hiện thực 
của thế tục, chỉ tiêu so sánh một người có thành tựu hay không, thì 
tài phú với quyền thế là hai chỉ tiêu trọng yếu. 

Nhưng tài phú với quyền thế ở trong mệnh bàn là do cung 
Tài Bạch với cung Quan Lộc chấp chưởng, Khoa Quyền có thể 
nói là quyền thế, thời cổ đại thông qua khoa cử để lấy được quan 
chức, đây là tượng trưng của Khoa Quyền. Mà minh  Lộc có thể 
nói là quan chức bổng lộc cấp bậc do chính phủ triều đình ban, 
mà Hóa Lộc cũng được gọi là ám Lộc, nó chính là chỉ khi có quan 
tước quyền lực thì dễ có tặng phẩm phong hậu hoặc là hối lộ, Khoa 
Quyền Lộc hợp có thể nói là loại chức vụ này mang đến tiền tài. 
Như vậy chẳng phải là đã đem tứ hóa vận dụng ẩn tàng dưới Thiên 
can năm sinh của Giáp Đinh Kỷ đó hay sao, nếu không suy nghĩ 
sâu xa rất dễ bỏ quên hình ảnh phi tinh tứ hóa trong Toàn thư. 

Những thứ khác còn rất nhiều, lúc nghiên cứu, đừng ngại 
đào sâu suy nghĩ từ trong câu cú mà miêu tả. Cùng với hoạt bàn 
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chuyển động thì sẽ biết được những lời đoán trong Toàn thư, có thể 
cân nhắc suy xét ứng dụng tứ hóa ở bên trong đó, chỉ là các bậc tiền 
bối không viết rõ ra mà thôi. 

Đây là tiên thiên mệnh cục, lẽ nào trong Tử vi Đẩu số toàn 
thư không có ghi chép luận đoán gì về vận đồ hay sao? Có, trước 
có nói nhân tài cầm đao thì có ý ẩn hàm động thái vận đồ của hoàn 
cảnh gặp gỡ, hơn nữa số lượng còn không ít, chỉ là không có tỉ mỉ 
chi tiết ra, suy xét tinh tế chút, hoặc trong tay không có những án 
lệ chính xác phù hợp để ấn chứng, cho nên không dám xác định 
những lời luận trong Đẩu số toàn thư thật giả thế nào. Bởi vậy 
những lời luận đoán theo kinh nghiệm của tiên hiền đối với ta còn 
có mơ hồ nhưng lại hữu ích, với người có khi nó chẳng vào đâu, 
nhưng đây là người viết nhắc nhở, mọi người nên xem xét bản thư 
tịch cổ Đẩu số toàn thư một cách tỉ mỉ hơn mà thu hoạch cho mình 
thêm. Còn như kỹ xảo vận dụng tứ hóa vào vận hạn, trước tiên xin 
xem thêm “Tử vi Đẩu số mệnh vận phân tích” của người viết rồi 
kết hợp với án lệ được thuyết minh trong “thực lệ thiên” này nắm 
rõ được hơn thủ pháp ứng dụng tứ hóa. 

MỆNH LÝ CỐ SỰ 
Thập niên tám mươi ở Đài Loan vẫn là lưu hành Tứ trụ 

thôi mệnh thuật, cư dân Đài Loan khi mới sinh con trẻ thường hay 
mang Bát tự đến thầy mệnh lý để xem tính cách chủ đạo của con 
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trẻ, thời gian tới sẽ phát triển như thế nào, nhằm có thể bồi đắp. Tập 
tục này đến nay vẫn còn, cho nên khi nghe đến từ toán mệnh đều là 
chỉ “toán Tứ trụ thôi mệnh” tục xưng toán Bát tự hoặc phê Bát tự.

Năm 1949 chính phủ quốc dân từ Đại lục chạy lui tới Đài 
Loan, nhóm lớn quân công giáo thân thuộc hoặc địa chủ thổ hào sợ 
bị chính quyền cộng sản truy quét, đương nhiên những người này 
có thể nói là rồng rắn sống hỗn tạp, trong đó có đủ kỳ nhân dị sĩ, 
tha hương đến Đài Loan. Ban đầu còn có ý định phản công Đại lục, 
nhưng thời gian trôi qua hi vọng phai nhạt dần, do phải cư ngụ tha 
hương lâu dài cho nên ngoại trừ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày ra còn 
phải cưới vợ sinh con, khắp nơi đều cần một số tiền lớn, dẫn đến 
gia sản hoặc vật có giá trị ngang tiền đều đem đi bán lấy tiền mặt. 
Thế là những món bảo bối trong nhà như xem tướng toán mệnh, võ 
thuật, trung y ... bắt đầu nhen nhóm phát triển ở Đài Loan, đặt nền 
móng cơ sở phát triển cho mệnh lý học, trung y Đài Loan hiện nay. 

Các tiền bối trong giới mệnh lý như Vi Thiên Lý (Bát tự), 
Tiêu Tương cư sĩ (diện tướng), ... đều là những nhân vật tiêu biểu 
thời kỳ này, nhưng Tử vi Đẩu số vẫn đang như ẩn sĩ ẩn mình không 
xuất hiện, tại sao vậy? Bởi vì thầy mệnh lý đều không nói rõ môn 
công phu nào sở dụng, hoặc tên gọi không giống như thông thường, 
bởi Tử vi Đẩu số nó là môn học xem tinh mệnh. Do sự phát triển 
của xã hội ngày một mạnh mẽ, dần dần người ta cũng lộ ra đầu 
mối, chân diện mục phía sau cái khăn che mặt cũng dần bị vén lên, 
thời gian dần trôi cái tên Tử vi Đẩu số cũng được nhiều người biết 
đến, lúc này rơi vào khoảng những năm 1980 trở đi. 

Giai đoạn này trên thị trường có một số thư tịch Đẩu số xuất 



K
hoS

ach
Qu

y.c
om

     41
                                                                

Mệnh vận Phân tích
Thực lệ thiên

bản lưu hành, nổi danh nhất là Tử vi Đẩu số do tiền bối Trương 
Diệu Văn viết, sách này nguyên ở Nhật Bản, nhưng bởi có rất 
nhiều độc giả hoan nghênh mà tái dịch thành tiếng trung, ở Đài 
Loan cũng rất thịnh hành. Trong sách tinh tính chủ tinh Tử vi Đẩu 
số được ví von với nhân vật trong Phong thần bảng rất nhiều, ví dụ 
như Chu Văn Vương trưởng tử Bá Ấp tương tự Tử Vi tinh, biểu thị 
tôn quý, khí chất, lúc Chu Văn Vương bị Thương Trụ Vương bắt 
giam, mang hậu lễ hối lộ, hy vọng có thể cứu phụ thân quay về Tây 
Kỳ, nhưng lại gặp phải Đát Kỷ hồ ly tinh (Tham Lang) đeo bám 
dẫn dụ bản thân bất thành, đã đánh mất tính mệnh, đơn giản nhớ kỹ 
đặc tính chủ yếu của tinh diệu, có thể làm cho ấn tượng được sâu 
sắc. Ngoài ra còn có “Tử vi Đẩu số thôi mệnh thuật” của tiền bối 
Bảo Lê Minh xuất bản năm 1982, đều là thư tịch nhập môn người 
mới học nên đọc. 

Đương thời, ở quận Vạn Hoa thành phố Đài Bắc có một 
mệnh lý sư huynh đệ họ Khang đặc biệt nổi danh, khả năng phán 
đoán suy luận tinh chuẩn khiến người khác phải tấm tắc khen. Bởi 
vậy, danh tiếng lan xa, nhân sĩ trong ngoài đến nhà gặp liên tục 
không dứt, nghe nói ông vua kinh doanh Đài Loan là Vương Vĩnh 
Khánh thập niên năm mươi sự nghiệp vừa mới khởi bước thì cũng 
từng tới nhà, bởi vì cái tên nổi tiếng mà khiến cho rất nhiều học giả 
hiếu kỳ tới cửa tìm hiểu hư thực. 

Viện trưởng viện nghiên cứu trung ương khi ấy là Ngô Đại 
Du cũng từng tới cửa muốn thử tìm tòi tham cứu một phen, mà 
phương pháp luận mệnh được áp dụng là Tử vi Đẩu số. Thời kỳ 
đầu do sự thúc đẩy lẫn nhau của việc xuất bản sách với độ chính 
xác luận mệnh thực tế, cho nên trong giới mệnh lý đã xuất hiện một 



K
hoS

ach
Qu

y.c
om

42    Tử Vi Đẩu Số 
Từ Tăng Sinh

“mảnh trời” có địa vị ngang với phương pháp luận mệnh truyền 
thống – Bát Tự là Tử vi Đẩu số. 

Cái này đã phá vỡ quan niệm tiên nhập vi chủ3 của người 
Đài Loan, cho rằng dùng phương pháp năm tháng ngày giờ sinh 
toán mệnh cũng chỉ có Bát Tự mà thôi. Điều này đã dẫn đến sự 
tranh luận xem phương pháp nào luận mệnh chính xác hơn, kỳ 
thực cả hai phương pháp này đều có chuẩn xác có nét nổi bật riêng 
của nó, nó cũng như dự trắc xu thế của thị trường cổ phiếu cũng 
có những công cụ phân tích khác nhau để suy đoán các dạng tình 
thế nhằm phán đoán xu thế trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 
làm cơ sở để xem mua hay bán cổ phiếu. Bởi vậy, cá nhân ta cho 
rằng cả hai loại này đều có sở trường đều có thể bổ khuyết cho luận 
mệnh, đây mới là phương thức tốt hơn cả chứ không phải là bài 
xích lẫn nhau. 

Nhưng mà anh em Khang thị có một người mắc bệnh tráng 
niên mất sớm, người còn lại đã nhanh ý đi khám kiểm tra sức khỏe, 
quả nhiên phát hiện bị mắc bệnh ung thư. Trình độ y học Đài Loan 
những năm 1970 đối với dạng bệnh hiểm nghèo này còn nhiều 
hạn chế, giữa lúc khốn khổ ngồi buồn bên bức tường, không cách 
nào khả thi, Khang tiên sinh nói một đoạn lịch sử thần kỳ, Khang 
tiên sinh trong một đêm nào đó có gặp mộng, trong mộng huyền 
thiên thượng đế chỉ dẫn ông ấy phải đi Nhật Bản cầu y, rồi ở lại đó 
truyền giáo. Lúc đó những nghiên cứu y học về bệnh ung thư của 
Nhật Bản vượt xa so với Đài Loan, quả nhiên sau khi tới Nhật Bản 
căn bệnh ung thư của Khang tiên sinh đã được khống chế, rồi ở lại 
Nhật Bản phát triển, bởi vì từng học ở Nhật lại thêm lưu loát tiếng 
3  Tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ 
đạo, ở đây ý chỉ Bát tự tử bình được dùng rất rộng rãi từ trước, Tử vi Đẩu số chỉ 
mới xuất hiện. 
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Nhật cộng thêm khán mệnh luận đoán ở địa phương tinh chuẩn nên 
danh tiếng cũng từ đó lan xa, được tôn là “Khang đại tiên sinh”, 
dẫn tới có rất nhiều quan chức quý nhân tới nhà thỉnh giáo. 

Ở huyện Kỳ Ngọc gần Đông Kinh Nhật Bản có hộ đại địa 
chủ, trong nhà lớn nhỏ mắc phải quái bệnh, đến các bệnh viện lớn 
ở Nhật Bản chữa trị cũng không triệt để được. Tuy rằng gia tài 
bạc triệu, lại bị quái bệnh hành hạ khiến cho gia đình bất an, rất là 
khổ não, lại được nghe chuyện Khang đại tiên sinh thần toán linh 
nghiệm, bất đắc dĩ đã đến nhà xin giúp đỡ. Sau khi bài bố mệnh 
bàn xong, Khang đại sư liền hỏi địa chủ nơi nào đó trong nhà có 
đặt một phiến đá to hay không? Địa chủ suy nghĩ một chút, nguyên 
lai diện tích nhà rộng, trong kiến trúc đình viện trong nhà thì có 
rất nhiều tạo cảnh cho sân vườn, vừa hay ngay cạnh phòng đang ở 
đẩy cánh cửa sổ ra ngoài thì cạnh đó có phiến đá lớn, liền hướng 
đến Khang đại sư và nói có. Khang đại sư liền nói liền nói chỉ cần 
đem phiến đá đó đi, khoảng ba tháng quái bệnh không thuốc cũng 
sẽ thuyên giảm dần, địa chủ bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe theo 
lời Khang đại sư di dời phiến đá lớn đó đi. Chuyện thần kỳ đã xuất 
hiện, đúng như Khang đại sư suy đoán bệnh được thuyên giảm 
thật, từ đó địa chủ đối với Khang đại sư trong lòng rất tín phục. 
Thế rồi qua vài lần qua lại nói chuyện tâm sự biết được tâm nguyện 
của đại sư, địa chủ đã đem một miếng đất nông ở Bản Hộ thị quyên 
tặng, tạo điều kiện cho Khang đại sư làm Thánh Thiên cung lam 
cung phụng huyền thiên thượng đế. 

Lúc đó ở Đông Kinh đất đai có thể nói là tấc đất tấc vàng, 
đất ở vùng ven Đông Kinh giá cả cũng như nước lên thì thuyền 
lên, lại có địa chủ khảng khái quyên tặng đất xây miếu, việc tâm 
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nguyện xây miếu có thể coi đã tiến một bước dài. Nhưng do công 
trình xây miếu không phải là nhỏ, cần có sự thông qua cho phép 
xây của chính phủ Nhật Bản, nhìn vẻ ngoài thì quá trình tây hóa 
của Nhật bản khá thành công nhưng bên trong thì cũng phong bế 
truyền thống nhiều. 

Ở góc độ tôn giáo, tôn giáo ở Nhật Bản vốn là Thần đạo 
giáo, đối với tôn giáo ngoại lai rất bài xích, Phật giáo là bởi vì theo 
Đường triều cường thịnh học tập mà được truyền vào Nhật bản, 
đạo Thiên Chúa còn lại là theo giao thương tàu thuyền mà du nhập 
vào. Cho nên khi Khang đại sư muốn được chính quyền huyện Kỳ 
Ngọc đồng ý cho xây dựng công trình, người phụ trách vừa nhìn 
biết đó là xây miếu thờ Đạo giáo, lại nghe được câu chuyện vô 
cùng kì diệu về Khang đại sư, ông ấy trước mặt các đồng nghiệp 
trong văn phòng nói rằng: “Trên vai ta cũng có tật cũ, đi khám 
chữa bác sĩ cũng không dứt hết, giả như Khang lão sư có thể trị hết 
cái tật này, ta sẽ đóng con dấu phê chuẩn!” 

Bởi vì, Khang đại sư ở Nhật Bản vốn được rất nhiều bằng 
hữu trong giới chính trị kinh thương ủng hộ, sự từ chối theo cách 
này có thể ngăn những người có quyền lực trong giới chính trị với 
kinh doanh nói giúp, và từ đó cũng có thể khiến bản thân rút lui. 
Nhưng mà Khang đại sư tuyệt không phải là loại đèn lúc tỏ lúc mờ, 
ông ấy cũng lập ra mệnh bàn nói vài điểm về nó, rồi nói với người 
phụ trách phải y theo căn dặn của ông mà điều chỉnh cải biến. Quả 
nhiên bệnh mãn tính nhiều năm sau vài tháng dần biến mất, mọi 
người trong văn phòng chăm chú quan sát tất cả đều thấy, khó có 
thể chối từ, cuối cùng đồng ý đóng dấu phê duyệt. Đến năm 1989 
thì Thiên Thánh cung cũng hoàn công, trở thành cung miếu Đạo 
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giáo bậc nhất Nhật Bản tọa thờ phụng huyền thiên thượng đế, còn 
trở thành một trong những cảnh điểm4 của địa phương. 

Hồi đó, giai đoạn thiết kế xây miếu, trước phải xác định 
phương hướng miếu môn, đến xem xét khu vực xung quanh thì 
không ngờ đó là cánh đồng không có đường cái làm lối vào, vậy 
tọa hướng nên chọn như thế nào đây? Bởi vì phụ cận cũng không 
có đường cái lớn, thế là cung thỉnh Khang đại sư đến quyết định, 
lúc đến miếu, nhìn đông nhìn tây, Khang đại sư đưa tay và chỉ: 
chính là hướng này, mọi người nhìn theo hướng tay đại sư chỉ, tất 
cả đều là ruộng lúa, hoàn toàn không có đường, khách hành hương 
muốn ra vào phải làm thế nào? Nhưng lão sư quyết định mọi người 
tuy có nghi vấn cũng đều tuân phụng, chấp hành, sau khi miếu 
được xây xong thì đồng ruộng phía trước cũng có thay đổi, có 
một con đường thẳng tắp đi qua phía trước cửa miếu, đến chỗ gần 
cửa miếu tách ra hai bên trở thành một đường cái ngang, những 
nghi vấn trước đây của mọi người nay đã khiến họ kinh ngạc, rằng 
Khang đại sư bằng khả năng đoán trước sở trường biết sẽ có con 
đường được mở tới hướng miếu hay sao? Hơn nữa đứng ở hai bên 
trước cửa miếu nhìn phía trước một mảnh trống trải, cũng là hướng 
nhìn rất đẹp, điều này khiến cho mọi người phải thán phục thần cơ 
diệu toán của Khang đại sư. 

Điền Trung Giác Vinh (Tanaka Kakuei) từng là Thủ tướng 
Nhật Bản, nhưng bởi vì liên quan đến bê bối nhận hối lộ của tập 
đoàn Lạc Khắc Hi Đức (Lockheed – vụ bê bối hối lộ năm 1976), 
đối mặt truy cứu pháp luật, trong ngày bị tuyên phán tội danh hối 

4  Ý chỉ nơi tôn kính của địa phương, vừa là địa điểm tâm linh vừa là 
điểm thu hút du khách tham quan công trình về tâm linh tôn giáo. 
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lộ được thành lập đã khiến cho tâm trí hao tổn không thôi, cũng tới 
cửa xin giúp đỡ xem có cách tốt nào xu cát tị hung hay không? Kết 
quả án này kéo dài rất lâu sau đó, mặc dù năm 1983 bị viện tư pháp 
Đông Kinh tuyên phạt bốn năm tù giam5 và bị phạt 500 triệu Yên, 
cho đến khi qua đời năm 1993 cũng không nhập giam phục hình, 
do nhân vật chính qua đời nên đương nhiên án này cũng tuyên cáo 
kết án. 

Mục đích nói ra những chuyện xưa này, chủ yếu nằm ở dẫn 
đạo độc giả tự hỏi: “Rốt cuộc Tử vi Đẩu số ứng dụng cực hạn ở 
nơi nào?”

Đồng thời cũng ngẫm lại xem, luận pháp Tử vi Đẩu số 

5   Tanaka tiến hành một chiến dịch lật đổ thủ tướng Sato bằng cách yêu 
cầu tổ chức đại hội đại biểu của LDP sớm hơn dự kiến vào năm 1971. Tại đại hội 
này, các đại biểu LDP nhất trí bầu Tanaka vào chức vụ chủ tịch đảng để thay thế 
cho Sato. Và trong kỳ bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 7/1972, Tanaka chính 
thức trở thành vị thủ tướng thứ 64 của nước Nhật. Lên nắm quyền, ông ta bắt 
đầu loại bỏ nhiều đối thủ ra khỏi các chức vụ trong chính phủ. Tuy vậy, đến năm 
1974, Tanaka cũng dính dáng đến vụ tai tiếng liên quan đến một kiều nữ geisha 
khi sử dụng tên của người phụ nữ này để mua nhiều đất đai, bất động sản tại 
thủ đô Tokyo. Vì vậy, Tanaka buộc phải từ chức thủ tướng vào tháng 11/1974. 
Tanaka còn phát huy quyền lực ngầm trên chính trường Nhật thêm vài năm nữa 
trước khi bị sụp đổ bởi một loạt tai tiếng liên quan đến tham nhũng, hối lộ và hối 
mại quyền thế, trong đó nổi tiếng nhất là vụ Tanaka nhận hối lộ 1,8 triệu USD từ 
Hãng Chế tạo máy bay Lockheed của Mỹ để gây áp lực buộc Hãng Hàng không 
Nhật (JAL) mua các máy bay chở khách loại L1011 của Hãng Lockheed. Vì sự 
việc này nên Tanaka bị truy tố và bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Cho dù đang thụ 
án nhưng Tanaka vẫn gây áp lực buộc Thủ tướng Yasuhiro Nakasone phải bổ 
nhiệm 8 thành viên của phe cánh mình vào các chức vụ quan trọng trong nội 
các chính phủ. Tanaka bị thất sủng vào năm 1987 khi chính thức bị tước bỏ chức 
vụ đại biểu Quốc hội. Thất vọng, Tanaka lao vào rượu và mắc phải nhiều chứng 
bệnh như tiểu đường, cao huyết áp. Nhân vật được đánh giá là có quyền lực nhất 
trên chính trường Nhật suốt 3 thập niên liền qua đời vào ngày 16/12/1993 sau 
một cơn đột quỵ.                                                            
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phong thủy học hình dạng như thế nào đây? Bởi vì như phía trên 
có nói tới đại sư hoặc một số sách, sử dụng góc độ tương tự phương 
diện phong thủy phương vị học để luận cát hung cung Điền Trạch 
trong Tử vi Đẩu số, phương thức này có chuẩn xác không? Từ 
trong luận đoán của Khang đại sư, có đoán ra được tâm ý ban đầu 
của người hay không? 

Lúc đầu xây miếu, vị trí miếu đều bị ruộng lúa xanh biếc 
vây quanh, làm sao đặt ra được hướng cửa miếu vậy? Làm sao có 
thể đoán trước ra thời gian tới có đường cái lớn xông thẳng mà đến 
chứ? Làm sao biết tảng đá trưng bày tạo cảnh ở sân vườn sẽ làm 
bị thương người? Mấy vấn đề này nên giải thích như thế nào đây?

Chu Thanh Hà lão sư cũng có suy đoán thần kỳ tương tự, 
khoảng năm 1984, có một vị khách trung tuổi là diễn viên, bởi vì 
người trong nhà cứ ốm đau liên miên, đi khám bác sĩ chữa trị  hay 
cầu thần xem bói đều không thể hết được, liền tới xin giúp đỡ từ Tử 
vi Đẩu số. Chu lão sư bài xuất mệnh bàn xong, tỉ mỉ xem kỹ một 
phen, liền ngẩng đầu nói với vị khách rằng “A công của ngươi đang 
no nước”. Người khách nghe xong kinh ngạc đáp rằng: “A công tôi 
qua đời rồi ạ!”Chu lão sư liền cười nói: “Ta là nói quan tài của a 
công ngươi đang bị úng nước, muốn con cháu giúp đỡ, chỉ cần xử 
lý tốt, bệnh thống sẽ có chuyển biến tốt”. Người khách tựa hồ còn 
hoài nghi, nét mặt không được vui nhưng vẫn quay trở về, sau đó 
khoảng mấy tuần lễ có gọi điện thoại đến với giọng điệu vừa kinh 
ngạc vừa cảm kích: “Về đến nhà vẫn còn bán tín bán nghi, sau khi 
thỉnh giáo chuyên gia mộ táng, chọn ngày giờ tốt quật khai mộ ra, 
phát hiện đất dưới đó ướt át, quan tài nổi trên mặt nước, thế là đã 
cạy nắp quan ra, quả nhiên thi thể ngập nước, đã mời người xử lý 
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tốt rồi.” Đương nhiên gia đình bất an, bệnh tật ốm đau triền miên 
sau khi xử lý vấn đề mộ táng trong khoảng nửa năm sẽ dần dần 
được giải quyết.

Vấn đề là, làm sao phán đoán ra: mộ táng tổ tiên không 
tốt gia đình bất an, ốm đau dây dưa có mối liên quan mật thiết gì 
chăng? Người học khoa học được học tính logic khách quan chắc 
chắn sẽ nói là “liên quan kéo dài”, nhưng án lệ này về sau đúng là 
khốn nhiễu được bọn họ giải quyết rồi, nếu như gượng ép phương 
thức để cho ra quan hệ liên kết giữa hai cái này, cũng tất sẽ không 
cách nào giải quyết vấn đề khốn nhiễu ấy! Ta nghĩ sở dĩ Tử vi Đẩu 
số được gọi là huyền học, chính là bởi quan hệ nhân quả loại này 
không ăn nhập với suy lý logic khách quan của khoa học, nó vượt 
khỏi phạm trù suy lý thường thức mà làm cho người vô pháp lý 
giải, cho nên nó mới được gọi là huyền học!

Có đúng là chuyện mà khoa học không giải thích được thì 
đều có thể dùng huyền học để giải thích hay không? Trái lại cũng 
chưa chắc, có một số việc vẫn là không cách nào giải quyết, nghe 
nói qua một câu chuyện thực tế, có vị danh y vì trị liệu một vị mắc 
chứng ung thư, giúp hắn xoay chuyển, thế là lại càng thấy cảm kích 
hơn, rồi những người cũng mắc chứng ung thư được nghe về câu 
chuyện thần kỳ của danh y ấy đều tìm đến mong muốn được chữa 
trị. Tất cả mọi người đều đem hy vọng duy nhất ký thác cho ông 
ấy, ngẫm lại xem, trong thời gian ngắn hắn phải gánh vác rất nhiều 
trọng trách quá! Ngừng chẳng ngừng được, kết quả cuối cùng vị 
danh y này đổ bệnh, thân thể suy nhược, danh tiếng cũng bởi thế 
mà suy giảm, lòng tốt ban đầu nay lại thành hậu quả xấu, bởi vì 
một số lượng lớn bệnh nhân ùa về, trị không hết lại khiến hắn có 
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lỗi, các vị ngẫm lại xem, đang làm cái gì đó trong xã hội mà lại như 
ong vỡ tổ thì loại hiện tượng này có nghiêm trọng không? 

Ngay cả đưa y học vào trong phạm trù khoa học nó cũng 
còn có cực hạn, huống chi là huyền học, cho nên bất kể là khoa 
học gia hay huyền học gia, vẫn là nên thật thà kiên định một chút, 
không nên vì kiếm tiền, dối ta gạt người nói khoác không gì không 
làm được. Người hỏi mệnh cũng muốn thấy rõ đến mọi việc còn có 
giới hạn của nó, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, 
y học hiện đại tuy có phát triển nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều 
bệnh chưa chữa được. Vật lý học cũng tìm đến hạt căn bản khởi 
nguồn cho sinh mệnh, nhưng vẫn chưa cách nào giải thích hết được 
hiện tượng nhân sự vật trong tự nhiên, huống hồ là vũ trụ bao la 
rộng lớn! Bởi vậy, không nên mê tín thái quá “vạn năng”, hai chữ 
này hẳn là nên để cho một đấng thần linh nào đó thôi. 

Tập tục kết hôn ở Đài Loan, đôi bên trước khi cưới thường 
đều đưa sinh thần Bát tự của nhau cho đối phương xem mệnh lý 
sư nói Bát tự có hợp không. Năm 1978, ở quê cũ của ta có hộ quán 
chụp ảnh muốn gả con gái đi, cũng không ngoại lệ mà muốn biết 
con gái sau khi xuất giá hôn nhân có tốt không? Họ cũng là nghe 
bằng hữu giới thiệu sau đó từ trung du miền núi đi đến Trung Hòa 
ở Đài Bắc, xin Chu lão sư xem xét giùm, vốn là muốn lão sư xem 
sau khi cưới thì hôn nhân sẽ thế nào? Thế nhưng câu đầu tiên Chu 
lão sư nói lại là: “Con gái ngươi sau khi gả đi, bà mẹ chồng trong 
vòng ba tháng sẽ qua đời”. 

Làm cho ông ấy nghe xong như ngũ lôi đánh ngang tai, 
trong đầu trống rỗng, về sau nói gì ông ấy đều không nhớ rõ, chỉ 
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duy nhất câu nói kia là không thể nào quên. Đương nhiên không 
có dám hở lời ra hay nhắc gì với người khác, sợ mối hôn nhân này 
bị hủy, tất nhiên trong lòng cũng hoài nghi chuyện này liệu có thật 
không? Lòng bán tín bán nghi, cô dâu mới sau khi kết hôn được 1 
tháng rồi 2 tháng trôi qua mà không có gì, nghĩ thầm Chu lão sư 
đoán sai rồi, nào ngờ đến tháng thứ ba quả thực nhận được tin báo 
từ thân gia gửi đến, đúng như Chu lão sư sở tính, ứng nghiệm chính 
xác. Thế là từ đó về sau, ông ấy với bằng hữu khi gặp chuyện hoặc 
ai đó có chuyện cần đều chỉ hướng đến chỗ Chu lão sư thỉnh ích. 

Nói thật mệnh lý sư phải từ mệnh bàn của con cháu suy 
đoán sinh tử của ông bà đều rất khó khăn, huống hồ còn là nhìn từ 
mệnh bàn của cháu dâu còn chưa có xuất giá. Trên các diễn đàn 
trao đổi có người nói, từ mệnh bàn của mình nhìn vận thế thăng 
trầm của phụ thân là thiên phương dạ đàm6 một chuyện không có 
khả năng, hắn lấy lý do để phản đối rằng lẽ nào từ những mệnh bàn 
của anh chị em khác cũng có thể xem được phụ thân với cùng một 
dạng kết quả suy đoán hay sao? Đúng vậy, dùng khoa học nghiêm 
cẩn loại suy cách suy diễn thì vì A = B, mà B = C nên A = C, ở góc 
độ mệnh lý cũng không thể có đáp án hoàn toàn tương đồng hết 
được, nhưng cũng không thể phủ định sự thực tồn tại, chỉ có thể nói 
mệnh lý học không cách nào trở thành khoa học bởi vì nó vẫn còn 
có cực hạn hoặc còn chỗ khiếm khuyết. Đây là sự thực người có 
biết chút khoa học thường thức, làm mục đích nghiên cứu, là phải 
đột phá giới hạn khuôn mẫu trước mắt, khai sáng cảnh giới mới 
hoặc tìm kiếm con đường phát triển mới, cho dù là nghiên cứu cái 
gì đi nữa, ... khoa học hay nghệ thuật đều thế cả, chứ không phải là 
6  Thiên phương dạ đàm: chuyện nghìn lẻ một đêm, chuyện mơ tưởng 
hão huyền, chuyện khó có thể xảy ra. 


