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Mệnh lệ 1: 
Thăng trầm nam Giáp Ngọ

Kỉ.      Phụ Mẫu
Thái Âm

Quyền 

13 - 22

Canh.        Phúc
Tham Lang

Lộc

23 - 32

Tân.           Điền
Thiên Đồng

Cự Môn

33 - 42

Nhâm.     Quan
Vũ Khúc

Thiên Tướng
Khoa

Mậu.        Mệnh
Liêm Trinh
Thiên Phủ

Xương        Lộc
3 - 12

Nam mệnh
Năm Giáp Ngọ 1954

Tháng 9
Ngày xx
Giờ Ngọ

Quý.             Nô
Thái Dương
Thiên Lương
Kị

Đinh.     Huynh

34’

Giáp.  Thiên Di
Thất Sát

Khúc

Bính.   Phu Thê
Phá Quân

Hữu Bật
Khoa      Quyền
33’

Đinh.     Tử Nữ Bính.            Tài
Tử Vi

Tả Phụ

Ất.                 Tật
Thiên Cơ

Kị

1) Thị trường chứng khoán thua hai trăm vạn

Quyền    Kị Kị

KịLộc

Lộc

Lộc
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Nô Bộc tọa Dậu có Thái Dương Hóa Kị năm sinh, can Quý Tham 

Lang hóa Kị nhập cung Phúc Đức phùng Mệnh Lộc, đại biểu giao hữu 

cố tình <Hóa Kị năm sinh> mà ta không phòng bị <Mệnh Lộc>, ta 

thiệt thòi tương đối lớn. Chuyển Phúc Đức cung Canh can Thiên Đồng 

hóa Kị nhập Điền Trạch, lại thêm Phu Thê với Tài Bạch đều Bính hóa 

Thiên Đồng lưỡng Lộc đến giao hội. Tượng cho thấy cả Phu Thê với 

Tài Bạch trước sau đều có tai ách mất mát.

Kỳ thực người này từng vì lầm lỡ cờ bạc mà tiền bạc đội nón ra 

đi, về sau vợ lại nảy sinh tình cảm với người khác dẫn đến ngoại tình 

để rồi dẫn sói vào nhà cuối cùng ly hôn kết thúc. Lộc là phúc, thường 

làm cho người ta sống trong an nhàn không thấy mối nguy tiềm ẩn, 

cho nên mới gặp nạn, cái này cũng chính là “Lộc tùy Kị tẩu” sở thuộc. 

2) Bản thân nghiện cờ bạc

12 cung trên mệnh bàn, các cung đều có thể lập hướng luận tính 

cách của người, chỉ có điều phương hướng khác nhau cung vị khác 

nhau thì hiển hiện tính cách cá nhân cũng có khác biệt, tức cung nào 

cũng có thể làm điểm khởi đầu.

a- Cung Tài Bạch <Bính Tý> hóa Liêm Trinh <đánh cược tinh> 

Kị nhập Mệnh cung <Mậu Thìn> gặp Liêm Trinh Hóa Lộc năm sinh, 

đại biểu người này nghiện chơi bạc mà mất tiền bạc <Lộc tùy Kị tẩu>. 

Ở đây Tài Bạch hóa Kị nhập Mệnh là tượng vì tiền tài mà cực khổ. 
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b- Chuyển Thiên Cơ <hiệp Lộc, Kị> hóa Kị nhập Tật Ách <Ất 

Hợi> gặp Thiên Cơ tự hóa Lộc xuất <Lộc tùy Kị tẩu>, là tượng nghiện 

chơi bạc mà ngồi không biết mệt.

Hợp hai thức a+b cùng với Tài Bạch hóa Kị nhập Tật Ách1 là 

tượng  tích tài, đại biểu người này lúc bình  thường không tiêu tiền  

hoang phí, thế nhưng lại rất khó để từ chối mỗi lần đặt cược.

c- Mặt khác, Thiên Di <Giáp Tuất> hóa Liêm Trinh Lộc nhập 

Mệnh cung <Mậu Thìn>, biểu thị ở bên ngoài gặp được cơ hội tốt hoặc 

có lạc thú. Ngoài ra tượng này cũng chủ tướng mạo ưa nhìn, dễ phát 

sinh đào hoa. 

d- Như lấy các thức a+b+c hợp lại, biểu thị có nhiều cơ hội chơi 

bạc đánh cược với các hình thức khác nhau, như chơi xí ngầu, chơi mạt 

trượt, tổ tôm ... thua ước chừng mất một cái nhà. Thiên Di là “quảng 

đại nhân duyên vị” cho nên cũng chủ  hứng thú rộng khắp.

e- Nếu như theo thức c mở rộng, chuyển Thiên Cơ <hiệp Lộc> 

hóa Kị nhập Tật Ách <Ất Hợi> phùng Thiên Cơ tự hóa Lộc xuất, tức 

thấy Thái Âm Kị xuất <tiêu tán> ở Phụ Mẫu.

Đây là xuyến liên giải thích tượng nghĩa đa cung vị để phân giải 

người này cơ hội duyên đào hoa nhiều mà ham muốn nhục dục cũng 

nhiều, thường có những mối tình ngắn ngủi với những đối tượng khác 

1 LC chú: ở đây là Bính Tài hóa Liêm Kị nhập Mệnh gặp Lộc năm sinh, Lộc năm sinh 
thì phải chuyển Kị nên Mậu Mệnh chuyển Kị nhập Tật Ách.
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nhau <Tật Ách Kị xuất>. Khi cung Thiên Di hoặc Phụ Mẫu hóa “đào 

hoa Lộc”, phần lớn là quyến rũ, vóc người đẹp hoặc tuấn mỹ, tự nhiên 

cơ hội đào hoa nhiều, gió xuân vào phòng cũng nhiều. Hơn nữa Tật 

Ách cung Thái Âm Kị xuất biểu thị mộng xuân một chút cũng không 

có vết.

3) Gia đạo bắt đầu sa sút từ cha mẹ

Năm 1949 cha mẹ từ Đại lục di cư đến Đài Loan, vì bản thân 

không có nhiều tiền nên thuê nhà ở chui trong một con hẻm nhỏ. 

Tượng này đại biểu gia đạo bắt đầu sa sút từ cha mẹ.

a- Phụ Mẫu <Kỷ Tị> hóa Văn Khúc Kị nhập Thiên Di <Giáp 

Tuất> là quả báo cung, ngược lại Thái Dương <hiệp Kị> nhập Nô Bộc 

gặp Thái Dương Hóa Kị năm sinh, hình thành song Kị, điều này cho 

thấy cha mẹ sẽ nhiều lần thất bại, xử thế theo lối ít hòa hợp cộng đồng, 

khó vinh hiển. 

b- Điền Trạch <Tân Mùi> hóa Văn Xương Kị nhập Mệnh cung, 

cùng với thức phía trên hình thành tam Kị phá Mệnh. Đến đây Phụ 

mẫu, Điền Trạch với Thiên Di cùng phá, gia đạo sa sút trong tay cha 

mẹ, đinh tài điêu linh, cũng ít hòa hợp với hàng xóm láng giềng.

c- Đây là mệnh tạo hoàn cảnh xuất thân không tốt, cũng là con 

trai độc nhất <theo như được biết thì mẫu thân mệnh tạo trước đây 

cũng từng có thai nam nhi nhưng sinh non không giữ được>.
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Mệnh lệ 2: 
Tài phú của Hạng Vũ

Ất.           Mệnh
Thiên Tướng

6 - 15
51’

Bính.  Phụ Mẫu
Thiên Lương
Xương 
Quyền
52’

Đinh.        Phúc
Liêm Trinh

Thất Sát

Mậu.         Điền

Khúc

Giáp.      Huynh
Cự Môn

Kị
16 - 25

50’

Kỉ.     Quan Lộc

Quý.    Phu Thê
Tử Vi

Tham Lang
Hữu Bật   Khoa
49’

Canh.           Nô
Thiên Đồng

Quyền

Nhâm.   Tử Nữ
Thiên Cơ
Thái Âm

Lộc             Lộc
Khoa            Kị

Quý.             Tài
Thiên Phủ

46 - 55

Nhâm.          Tật
Thái Dương

Tân.    Thiên Di
Vũ Khúc
Phá Quân

Tả Phụ

Thành tựu vị <cung Huynh Đệ> can Giáp Liêm Trinh hóa Lộc 

nhập Phúc Đức, chuyển Đinh Cự Môn hóa Kị quay về Huynh Đệ được 

Kị
Kị

Lộc

Quyền 

Quyền  
Kị

Khoa

*** Lá số bản gốc không đề ngày tháng năm sinh gì.
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Thiên Di <gặp gỡ vị, cộng tông lục vị của Huynh Đệ> Tân can hóa Cự 

Môn Lộc tới củng, lên như diều gặp gió.

Cung Huynh Đệ hội lưỡng Lộc, can Giáp Thái Dương hóa Kị 

nhập Tật Ách gặp Thái Dương Lộc của Canh can từ cung Nô Bộc tới 

hội, mà cung Thiên Di lại Tân hóa Thái Dương Quyền tới củng, đắc ba 

Lộc một Quyền, như phong vân tế hội. 

Tật Ách đắc ba Lộc một Quyền nhất định chí đắc ý mãn, chuyển 

Nhâm Vũ Khúc hóa Kị ở Thiên Di tái phùng Quan Lộc cung phi Vũ 

Khúc Lộc tới hội. Lúc này, Thiên Di đắc tứ Lộc một Quyền, tựa như 

hô phong hoán vũ!

Chú: Thiên Di đắc Lộc, Quyền củng hội, hiệu quả và lợi ích đều 

tốt! Là Lộc muốn Quyền bảo hộ che chở, Quyền thích Lộc ủng hộ giúp 

đỡ, như dệt gấm thêm hoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh!

Tiếp tục quan sát cung Huynh Đệ - thành tựu vị, ngoại trừ Giáp 

Liêm Trinh hóa Lộc ở Phúc Đức cát hóa đã nói ở trên ra, Giáp Phá 

Quân hóa Quyền cũng nhập Thiên Di hội Phu Thê với Tài Bạch can 

Quý Phá Quân phi song Lộc tới củng hóa, tài khố thông thiên, nuôi 

sống trăm vạn hùng binh, có thể được vạn chúng quy phục.
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Mệnh lệ 3:
 Nước mắt của một nữ mệnh 

phong trần

Đinh.     Tử Nữ
Thiên Lương

Mậu.    Phu Thê
Thất Sát

Kỉ.          Huynh

Tả Phụ
Hữu Bật

Canh.      Mệnh
Liêm Trinh

3 - 12
Bính.            Tài

Tử Vi
Thiên Tướng Nữ mệnh

Năm Quý Sửu
Tháng 4
Ngày xx
Giờ Dậu

Tân.   Phụ Mẫu

13 - 22
33’

Ất.                 Tật
Thiên Cơ
Cự Môn

Quyền

Nhâm.      Phúc
Phá Quân

Lộc
23 - 32

34’
Giáp.             Di

Tham Lang
Kị

Ất.         Nô Bộc
Thái Dương

Thái Âm
Xương      Khúc
Lộc           Khoa

Giáp.        Quan
Vũ Khúc

Thiên Phủ
Quyền
36’

Quý.          Điền
Thiên Đồng

Kị
33 - 42

35’

Nữ mệnh xấu số này sinh giờ Dậu ngày xx tháng 4 năm Quý Sửu, 

cung Mệnh ở Canh Thân có Liêm Trinh đơn tọa.

Lộc

Lộc

Lộc

Quyền

Quyền

Kị

Kị
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Tham Lang Hóa Kị năm sinh ở Thiên Di, cung Thiên Di có đơn 

Kị vốn là thu liễm không quá đáng ngại, thế nhưng cung Tài Bạch có 

Liêm Trinh hóa Kị nhập Mệnh <nghiệp lực> phá vì hai đầu thấy Kị.

Mệnh với Thiên Di bị phá, trong khi Thiên Di Thái Dương hóa 

Kị nhập Nô Bộc lại gặp Thái Âm tự hóa Kị tiêu tán, cuộc sống khó 

trông mong gì nhiều hơn nữa còn dễ mất phương hướng bản thân khó 

dự liệu khó tự chủ. Cung Tật Ách cũng can Ất Thái Âm hóa Kị ở Nô 

Bộc thành phá bại, càng khiến cho bản thân không cách nào nắm giữ 

trong tay càng thêm chán nản!

Chú: Hóa Kị năm sinh chính là nghiệp lực điểm trong hồng trần 

của sinh mệnh, Kị này lạc nhập cung nào biểu thị cung đó ước thúc ta 

hoặc ta có trách nhiệm mà nỗ lực cho cung đó. Chuyển Kị <miệt mài 

theo đuổi> lại thấy phá bại thì cá tính hoặc hoàn cảnh gặp phải rối ren 

không tự chủ ý chí hoặc thân bất do kỷ. 

Mệnh cung Canh Thiên Đồng hóa Kị nhập Điền Trạch, tượng 

vốn là là gìn giữ cái đã có lo cho gia đình, chuyển Quý Tham Lang 

tái Kị nhập Thiên Di thành cách phá bại rối ren. Kị xuất của tài kho 

này <Điền Trạch> vốn đã là thương tổn không nhỏ, ở Thiên Di lại gặp 

Hóa Kị năm sinh, hình thành khói lửa mê loạn, cho nên mới nói phá 

bại rối ren.  
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Kỳ thực cô gái này xuất thân ở tầng lớp thấp kém, trên có nhị tỷ 

không có huynh đệ. Đại tỷ trời sinh thiểu năng trí tuệ, nhị tỷ thì tình 

cảm sớm phát nên kết hôn sớm, sau khi kết hôn sinh con, chỉ còn cô 

gái này ở cùng với cha mẹ. 

Hoàn cảnh gia đình không tốt, lúc lên 16 tuổi gia đạo sa sút, mắc 

nợ buồn thiu. Bất đắc dĩ đi xuống vùng duyên hải làm ở quán rượu 

được vài năm tích cóp cũng trả dần được số nợ cho gia đình và gả làm 

vợ cho người khác. Nhưng mà đúng là hồng nhan <tướng mạo khá 

đẹp> bạc mệnh gặp người không tốt. Chồng tuy có điều kiện nhưng 

lại là người tham hoa luyến tửu nghiện thuốc phiện, có nhiều lúc tung 

quyền cước đánh cô, chịu cảnh lấy nước mắt rửa mặt qua ngày. Buồn 

chán thất vọng về hôn nhân, cuối cùng làm đơn ly hôn chấm dứt.

Bản thân vốn là có chút tiền để chi dụng phòng về sau, cũng là có 

một khoản để dành cho đến khi có thể gặp được chồng tương lai sau 
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này, nhưng không may năm ngoái gặp phải tập đoàn lừa đảo khiến cho 

bản thân còn bị mắc nợ hơn 800 vạn, niềm vui thoát khỏi khổ ải hôn 

nhân chưa được bao lâu đành phải nén lòng tiếp tục đối mặt với cuộc 

sống tanh hôi như thời chiến tranh Thục Ngụy. 

Việc phải nén lòng thế này về mặt học thuật thì giải thích như 

thế nào?

Thiên Di với Quan Lộc đều là Giáp hóa Liêm Trinh song Lộc 

nhập Mệnh chuyển Canh Thiên Đồng hiệp song Lộc Kị nhập Điền 

Trạch, cùng với Thiên Đồng Lộc từ Tài Bạch tới hội, trời giáng vượng 

tài.

Tài Lộc nhập Điền hội cát, lại thêm Quý Tham Lang Kị nhập 

Thiên Di gặp Tham Lang Lộc từ Phu Thê <ân2 khách> bay tới hội, đào 

hoa tài vượng <hoa mỹ dẫn ong bướm, vật thối chiêu dụ ruồi muỗi>.

Nhưng mà Phu Thê có Tham Lang Lộc chiếu Mệnh, chuyển Giáp 

Thái Dương Kị nhập Nô Bộc gặp Mệnh Lộc, duyên nhân khí với ân 

khách tương đối vượng. 

Tiếc là Nô Bộc bản cung có Thái Âm tự hóa Kị xuất tiêu tán, gặp 

Tử Nữ phi Thái Âm Lộc tiếp tục tới hội, đây là tượng vợ chồng con cái 

duyên đến duyên đi, là đào hoa vượng tài, cái cũ qua đi cái mới lại đến. 

2 LC chú: từ ân 恩  hàm nghĩa chỉ yêu mà giúp đỡ mà ban cho cái gì đó  gọi là ân, 
cũng chỉ ân tình, ân ái vợ chồng; với khách khứa thì chỉ sự yêu mến mà qua lại với 
nhau trong làm ăn...
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Nữ mệnh này mười phần cách cục phong trần, như vậy có quá 

khác biệt không?

Chú: phàm là Mệnh mà thấy hai Kị xung phá, thuộc “phá cách” 

là “nghiệp lực nặng”, bản thân không bị thương tổn thì cũng khốn khổ 

, thường không đủ lực chống lại sự trêu ngươi của tạo hóa.
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Mệnh lệ 4: 
Tài vận của nam Mậu Ngọ 

(đi làm kiêm nghề phụ tốt, kinh 
doanh không tốt)

Đinh. Phụ Mẫu
Thiên Tướng

15 - 24

Mậu.         Phúc
Thiên Lương

25 - 34

Kỉ.             Điền
Liêm Trinh

Thất Sát
Kị

   35 - 44

Canh.      Quan

27’
Bính.       Mệnh

Cự Môn

5 - 14
Nam mệnh

Năm Bính Thìn
Tháng 11
Ngày xx

Giờ Thân

Tân.              Nô

28’
Ất.          Huynh

Tử Vi
Tham Lang

Lộc

Nhâm.           Di
Thiên Đồng

Lộc

29’
Giáp.   Phu Thê

Thiên Cơ
Thái Âm

Tả Phụ   Xương
Quyền           Kị

Ất.          Tử Nữ
Thiên Phủ

32’

Giáp.            Tài
Thái Dương

Khúc
Hữu Bật
31’

Quý.              Tật
Vũ Khúc
Phá Quân

lưu Mệnh năm tới
30’

KhoaKhoa

Khoa

Lộc

Lộc

Kị
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Hỏi: Theo như cô gái này cho biết thì bạn trai sinh giờ Thân 

tháng 11 năm 1978, Mệnh tọa Bính Thìn có Cự Môn và Đà La. 

Chỉ có điều xem giải thích của lão sư mà bản thân khi cầm mệnh 

bàn trên tay lại chẳng biết mình cần bắt đầu giải thích từ đâu, có lẽ tôi 

chỉ có thể xem nhiều hơn và thực hành nhiều hơn!

Cô gái này muốn hỏi về tiền tài của hắn, bản thân tôi thì phân 

giải như sau, xin lão sư có thể chỉ điểm chỉ ra những chỗ sai...

Mệnh Kị nhập Điền Trạch thu tàng cung, không có gặp Kị khác, 

cho nên nỗ lực cố gắng thì có thể thủ thành?

Đáp: Thật thú vị, xin chúc mừng!

Hỏi: Tài Bạch lại hóa Liêm Trinh Lộc nhập Điền Trạch, tất sẽ có 

tiền tài. 

Đáp: Đúng vậy! Rất nhanh thì sẽ được bậc trưởng bối giúp sức 

mà làm ăn, là bản mệnh Điền Trạch can Kỷ hóa Tham Lang Quyền 

nhập cung Huynh Đệ phùng Tham Lang Hóa Lộc năm sinh chiếu Điền 

Trạch đại hạn, chuyển Ất Thái Âm hóa Kị nhập Phu Thê <là Tài Bạch 

đại hạn> được cung Huynh Đệ đại hạn <Phụ Mẫu> Đinh can Thái Âm 

hóa Lộc tới hội, là bản thân được trưởng bối giúp sức mà làm ăn.

Tuy vậy cung Huynh Đệ dù sao thì can Ất hóa Thái Âm Kị nhập 

Phu Thê <đại hạn Tài Bạch> gặp Hóa Kị năm sinh thành song Kị, là 

tượng thực lực kinh tế không đủ, chuyển Giáp Thái Dương hóa Kị ứng 

nhập Tài Bạch nguyên bàn đồng thời gặp Điền Trạch hóa Văn Khúc Kị 

Lộc
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tới, hiển nhiên được trưởng bối trợ giúp làm ăn nhưng năng lực kinh tế 

về sau lại không đủ, sợ rằng sẽ thoát ly sản xuất để ổn định tài chính! 

Vì vậy làm ăn kinh doanh không nên quá tham lam thì tốt, tránh gánh 

vác quá nặng mà cục diện thành túng quẫn.

Hỏi: Quan Lộc hóa Lộc nhập Tài Bạch, có thể kinh doanh kiếm 

tiền, lợi nhuận không tệ. Có phải công việc kiếm được nhiều tiền để 

sau đó mua bất động sản hay không? Nhất là ở đại hạn sau khi tiến 

nhập cung Điền Trạch sẽ có tiền.

Đáp: Bản mệnh Bính Liêm Trinh hóa Kị nhập Điền Trạch là thủ 

thành, nhưng chuyển Văn Khúc Kị nhập Tài Bạch là tượng tài khố rò 

rỉ khó giữ. Mà cung Phu Thê <đại hạn Tài Bạch> lại hiệp Hóa Kị năm 

sinh Giáp Thái Dương Kị nhập Tài Bạch, tài khố bất ổn, sớm bước vào 

kinh doanh buôn bán không tốt. Huống hồ đại hạn Mệnh <Phúc Đức> 

can Mậu hóa Thiên Cơ gặp Hóa Kị năm sinh ở Phu Thê, đại hạn có 

phá tất có đáng tiếc. Cho nên trong đại hạn này gìn giữ cái đã có vẫn 

là tốt nhất. 

Hỏi: Thế nhưng Điền Trạch lại hóa Văn Khúc Kị nhập cung Tài 

Bạch, vì thế đại hạn này sẽ tương đối khó giữ được tiền, sẽ đem tiền 

tiêu hết.

Đáp: Phía trên đã nói Điền Trạch Kị nhập Tài Bạch hung hội đại 

hạn Tài phục tự hóa Kị xuất, là tượng tài sản trống rỗng, mất mát lớn 

vậy! Ngươi nói: sẽ đem tiền tiêu hết. Đây không phải là tình huống 

tốt thôi!
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Hỏi: Vậy cung Huynh Đệ có thiên tài tinh Tham Lang Hóa Lộc 

năm sinh lại hóa Quyền đến cung Phúc Đức, cho nên kết luận là hắn 

sẽ có tiền.

Đáp: Kết luận là hắn sẽ có tiền? Luận này có khiếm khuyết rồi!

Mệnh này nếu như ra ngoài làm thêm nghề phụ, nhất định sẽ có 

thu nhập cao mà thỏa đáng có thừa. Nếu quyết tâm kinh doanh buôn 

bán, mất là nhiều hơn được. Là bởi Huynh Đệ với Điền Trạch hai cung 

cùng phá Tài Bạch, lúc này lấy loại hình công việc có tính thu liễm thì 

hay hơn cả, bằng không cố dấn thân kinh doanh buôn bán tất thất bại.
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Mệnh lệ 5: 
Tài phú của nam Đinh Tị

Ất.                 Tật
Thiên Cơ

Khoa

37’

Bính.            Tài 
Tử Vi

Tả Phụ

44 - 53

Đinh.     Tử Nữ

34 - 43

Mậu.    Phu Thê
Phá Quân

Hữu Bật

24 - 33
Giáp.              Di

Thất Sát
Xương

36’
Nam mệnh

Năm Đinh Tị 1977
Tháng 3
Ngày 29
Giờ Ngọ

Kỉ.          Huynh

14 - 23
Quý.             Nô
Thái Dương
Thiên Lương
Lộc
35’

Canh.      Mệnh
Liêm Trinh
Thiên Phủ

Khúc
4 - 13

Nhâm.     Quan
Vũ Khúc

Thiên Tướng
Quyền
34’

Quý.          Điền
Thiên Đồng

Cự Môn
Quyền           Kị

Kị

Nhâm.      Phúc
Tham Lang

Tân.    Phụ Mẫu
Thái Âm

Lộc           Khoa

1) Phân tích vận Sự nghiệp và Tài vận. 

Lộc Khoa

Lộc
Khoa

Kị

Kị

Quyền Kị

Quyền 

Quyền Khoa
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Người này Quan Lộc tự hóa Kị, vận sự nghiệp làm sao phân 

tích? Tài vận làm sao phân tích?

Đáp: Sự thuận nghịch của vận hạn không phải là quan sát cung 

Quan Lộc hay Tài Bạch là có thể. 

Ví dụ như mệnh này, Thiên Di Giáp can Liêm Trinh hóa Lộc 

nhập Mệnh, biểu thị cuộc đời này tất có lúc đắc phúc; chuyển Canh 

Thiên Đồng hóa Kị nhập Điền Trạch đắc Tài Bạch Bính can Thiên 

Đồng hóa Lộc tới hội, đại cát. Là bản đại hạn Tài Bạch <Thiên Di> với 

bản mệnh Tài Bạch cát ứng ở Điền Trạch, đợi đến năm sau tiến nhập 

cung Hợi vận trình tất có chuyển biến khởi sắc.
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Đây là trước tiên quan sát mệnh cách mà dự trắc thời cơ ứng hạn. 

Tiền đồ tốt đẹp của các hạ chưa có bắt đầu. Chỉ có điều Bản mệnh Kị 

nhập Điền Trạch <gìn giữ cái đã có – thủ thành cung> gặp Kị năm sinh 

là phá, mọi việc thu liễm là cát, trong đó bao gồm cả hôn nhân gia đình 

với sự nghiệp. Còn như cung Quan Lộc tự hóa Kị thì càng ứng với thu 

liễm, tức chỉ thời trẻ tuổi nên đi làm an ổn là thượng sách. 

Hỏi: Bản mệnh Tài Bạch xung đại hạn Tài Bạch là nhẹ, đại hạn 

Tài Bạch xung bản mệnh Tài Bạch là nặng. Thuyết pháp này có đúng 

không?

Đáp: Toàn bộ Kị xung, hậu quả nặng nhẹ thế nào chính là phải 

quay về cung vị trên bản mệnh bàn để cân nhắc.

Thí dụ như mệnh này, Tài Bạch cung Bính Liêm Trinh hóa Kị 

nhập Mệnh, biểu thị nhân sinh có sự ràng buộc hoặc phức tạp rối ren 

trong vấn đề kiếm tiền, cho nên hồi trẻ chỉ nên đi làm cố định lĩnh 

lương, sinh hoạt chi tiêu còn phải liệu cơm gắp mắm.

Đến khi Phu Thê đại hạn là bản mệnh Tài Bạch xung đại hạn 

Tài Bạch, vậy nó xung đến năm nào? Chuyển Mệnh cung Canh Thiên 

Đồng hóa Kị nhập Điền Trạch, là xung tới cung Tài Bạch của lưu niên 

năm 31 tuổi <cung Mệnh lưu niên ở Hợi>. Ở đây mệnh của ngươi, ông 

trời muốn ngươi phải vượt qua được cửa ải năm 31 tuổi, tiền tài mới 

có thể như ý. 

Nếu như đổi góc độ khác trên mệnh bàn với Tài Bạch phi Kị nhập 

Thiên Di xung Mệnh thì phàm Mệnh tam phương phi Kị xung Mệnh, 
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người này tất vụng về <thông minh hay không không có liên quan bởi 

cái này thường là vấn đề cá tính>. Tài Bạch xung Mệnh, kiếm tiền kém 

cỏi, không khéo léo, đại hạn đến Phu Thê thu nhập vẫn bất ổn. Tượng 

này biểu thị người này tốt nhất nên có cho mình một chuyên môn kỹ 

thuật ngành nghề nào đó thì cuộc sống bớt ưu lo hơn. 

Hỏi: Vậy nếu đại hạn Tài Bạch xung bản mệnh Tài Bạch là hung 

thì lưu niên tiến nhập cung nào tài vận năm đó sẽ kém?

Đáp: Trước cũng đã nói, có thể tự cân nhắc. Nhưng chiêu này bất 

quá cũng chỉ như là hạt cát trên sông Hằng mà thôi, tất không đủ để 

ứng phó với cả loạt vấn đề của đại chúng. 

Hỏi: Lưu niên 2006 với bản mệnh bàn trùng điệp, thì bản mệnh 

Tài cát tượng ứng ở lưu niên, tuy nhiên đại hạn Tài kém dẫn đến tài 

không tụ, nó có ngầm chỉ tiền tài năm này thu nhập có tăng nhưng 

chung quy chi tiêu hao hụt đi nhiều chăng? 

Đáp: Bản mệnh bàn là Thể của động bàn của toàn bộ thời gian, 

giải thích hóa tượng của động bàn, đều không thể rời khỏi cách cục kết 

cấu của mệnh bàn. Nói cách khác, mệnh ăn mày ăn xin thì cuối cùng 

dù có được chút vận tốt cũng không có khả năng khoác hoàng bào. 

Ở đây, Bản mệnh bàn là Thể của động bàn của toàn bộ thời gian, 

là “Thể trung chi Thể”. Mà đại hạn có thể được coi là “Dụng trung chi 

Thể” của lưu niên động bàn; cùng lý lưu niên cũng có thể được coi là 

“Dụng trung chi Thể” của lưu nguyệt động bàn. 
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Bởi vậy, mỗi lập luận khi bản mệnh cung với lưu niên trùng điệp 

lúc này đều phải lấy đại hạn – “Dụng trung chi Thể” làm trọng. 

Tài Bạch nguyên bàn Kị nhập mệnh mà xung đại hạn Tài Bạch, 

ngược lại nhập Điền Trạch xung cung Tài năm Hợi <năm tới>, đại 

biểu năm tới tiền tài không có khả năng đại phát, cho dù có đắc ý có 

thêm một khoản thu nhập nào đó thì nó cũng qua tay mà khó giữ. 

Tuy nhiên kể từ năm Dậu, mặc dù tiền tài khó giữ nhưng nó sẽ 

dần trở nên tích cực hơn! Tại sao?

Đó là đại hạn Tài Bạch <Thiên Di> Lộc nhập Mệnh, ngược lại Kị 

nhập Điền Trạch được Thiên Đồng Lộc từ Tài Bạch nguyên bàn đến 

hội, tái chuyển nhập Điền Trạch năm ngoái. Cho nên năm nay tiền tài 

tương đối hoạt lạc, nhưng chỉ như qua tay hoặc là có mà khó giữ!

2) Xem đại hạn 

(cách cục ứng với đại hạn, động bàn)

Xem đại hạn có hai phương thức chính:

Một là, chỗ cát với hung của cách cục bản mệnh, quá trình phi 

hóa có tiếp xúc ứng với điểm vận hạn hay không, mà quyết định sự 

thuận nghịch của vận hạn này.

Hai là, động bàn trùng điệp Mệnh cung, trước tiên cần lấy hóa 

của cung Mệnh đại hạn quy hồi Thái Cực <tức trở về nguyên mệnh 
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bàn> để quyết định cát hung; tiếp đến luận Quan Lộc với Tài Bạch của 

đại hạn, cũng cần trở về Thái Cực để quyết định cát hung. 

Ví dụ như mệnh lệ này, Mệnh Kị nhập Điền Trạch hình thành 

song Kị, ngược lại Kị nhập Phúc Đức, là cùng Phúc Đức tức là song Kị 

sở tọa, nhân sinh đương nhiên là có tiếc nuối với không như ý. 

Ngoại trừ biến cố gia đình không may ra, bao gồm tình hình kinh 

tế <Điền Trạch là tài phú cung phá> và sự nghiệp của chủ nhân mệnh 

bàn <kiếm tiền> đều sẽ bị cách trở, ảnh hưởng đến đại hạn thứ hai với 

trước năm 26 tuổi, cho dù có đại tài cũng khó thi triển. 

Đến đây thì luận thế nào? 

Thì Phúc Đức là Điền Trạch của đại hạn thứ hai, nhưng vì tọa 

song Kị cho nên đại hạn thứ hai này không vượng, mà Phúc Đức lại 

hiệp song Kị ngược lại Kị xung đại hạn Mệnh <Phu Thê>, cho nên đại 

hạn này vẫn có trở ngại. 

Mệnh cách này thiếu khuyết ở chỗ Điền Trạch Kị chuyển Kị 

nhập Phúc Đức xung lưu niên 26 tuổi, vì thế trước 26 tuổi khó thi triển, 

đợi đến năm 27 tuổi sẽ có khởi sắc dần lên dù còn chút trở ngại.

 Tuy vậy, Điền Trạch tọa “Định nghiệp Kị” vẫn hung ứng ở Điền 

Trạch năm nay <Phúc Đức>, cái này qua hết năm nay nghiệp lực mới 

coi như là phần lớn thối lui. 

Bản mệnh là thuộc tiên bần hậu phú cách, làm sao có thể phú? 

Phía sau sẽ nói thêm. 
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3) Phú mệnh

Vấn đề thứ nhất, nam Đinh Tị này vì sao lại giàu có? Có phải xem 

tài phú chủ yếu khán hai cung Tài Bạch với Điền Trạch hay không?

Vấn đề thứ hai, làm sao xem quý, cũng chính là vận làm quan? 

Mệnh tạo này có thể quý không? Cảm tạ lão sư.

Đáp: “Đại phú do thiên”, nói về phú cách thì ngoại trừ xem tam 

phương Điền Trạch ra, cần quan sát cát hóa của tam phương Phúc Đức 

có giao hội phối hợp chặt chẽ với tam phương Điền Trạch hay không. 

Nam Đinh Tị này Thiên Di can Giáp hóa Liêm Trinh <thiên tài 

tinh> Lộc nhập Mệnh, nhân sinh tất gặp được cơ hội hoàn cảnh tốt, 

chuyển Mệnh Canh can Thiên Đồng <hiệp Thiên Di Lộc> hóa Kị nhập 

Điền Trạch được Thiên Đồng Lộc của can Bính từ cung Tài Bạch đến 

hội hình thành song Lộc. 

Chuyển Điền Trạch can Quý Tham Lang hóa Kị nhập Phúc Đức 

lại được cung Phu Thê <Tài Bạch của Phúc Đức – phúc phận tài> can 

Mậu hóa Tham Lang <thiên tài tinh> Lộc tới hội, trong khi đó cung 

Huynh Đệ cũng can Kỷ hóa Tham Lang Quyền tới củng hội. 

Như trên là được ba Lộc một Quyền giao cát, thuộc tượng đại 

cát. Phàm có nhiều thiên tài tinh Lộc Quyền hội củng ở Điền Trạch, 

có thể giàu có.

Mặt khác, Điền Trạch cung Quý can Phá Quân <thiên tài tinh> 

Lộc nhập Phu Thê lại gặp Thiên Di <xã hội> Giáp Phá Quân phi hóa 
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Quyền tới củng; chuyển Mậu Thiên Cơ hóa Kị nhập Tật Ách lại tự hóa 

Lộc, phát phú được người ta tôn sùng <Lộc Quyền hội>, nắm giữ tài 

sản không chỉ một khoản.

Về quý thì ứng với cung Huynh Đệ <thành tựu vị - Điền Trạch 

của Tài Bạch, cộng tông lục vị của Quan Lộc>, cung Thiên Di <cộng 

tông lục vị của cung Huynh Đệ> là chính, tiếp đó khán cung Phụ Mẫu 

<học tập với hàm dưỡng vị của hậu thiên>. 

Mệnh này Huynh Đệ cung Kỷ can hóa Văn Khúc Kị nhập Mệnh 

xung Thiên Di, quý tất có tổn hại. Cung Thiên Di can Giáp hóa Thái 

Dương Kị nhập Nô Bộc, chuyển Quý Tham Lang hóa Kị nhập Phúc 

Đức cùng với Kị của Điền Trạch hội phá, biểu thị phương thức giao tế 

không khéo léo hoặc gặp phải tiểu nhân gây trở ngại, phú quý có tổn 

hại. 

Tổng hợp lại mà nói, mệnh này không cần cầu quan cao, chỉ cần 

cầu đến đứng hàng địa vị quan trọng đã là tốt lắm rồi.

Mệnh này Điền Trạch có khiếm khuyết, tượng mọi việc suy nghĩ 

sâu xa bớt căng thẳng, nên thận trọng, vất vả mà tích lũy. Mặc dù giàu 

có sung túc đủ đầy nhưng cũng nên thực tế, nếu thấy tốt mà cứ cố chấp 

cho bằng được trái lại rất dễ tổn hại. 

4) Chức nghiệp

Hỏi: Như vậy Phi tinh pháp làm sao có thể phán định xem thích 
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hợp với loại hình nghề nghiệp nào? Ví dụ như mệnh lệ này cầu phú thì 

nên theo loại hình nghề nghiệp gì?

Đáp: Luận chi tiết về nghề nghiệp mười phần không dễ, hóa diệu 

có khoảng 18 mà nghề nghiệp hiện nay không chỉ ba trăm sáu mươi, 

thật khó. Đại thể thì đắc Lộc là thượng <đứng đầu là Hóa Lộc năm sinh 

với Mệnh tam phương sở hóa>. 

Phàm là Lộc, Quyền chiếu lợi hơn tọa Mệnh tam phương, nhập ở 

Điền Trạch tam phương cũng thuộc có thực, chỉ có nhập Nô Bộc tam 

phương cần luận chi tiết hư thực mới có thể định đoạt. 

Ví dụ như nam Đinh Tị này đắc Thái Âm Hóa Lộc năm sinh ở 

Phụ Mẫu <Tài Bạch của Nô Bộc>, chuyển Tân Văn Xương Kị nhập 

Thiên Di, chiếu Mệnh, thì Phụ Mẫu Hóa Lộc năm sinh này thùy tượng 

ở ta không phải là không có căn cứ, có thể theo tượng nghề nghiệp của 

Thái Âm Lộc mà đắc giao hữu tài. 

Thái Âm Lộc thiên về nghề làm đẹp, cảnh đẹp ý vui, vui tai vui 

mắt. Thái Âm Lộc tọa ở tam phương Nô Bộc, có thể nói sản phẩm 
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hướng đến chính là những đồ dùng phổ biến hàng ngày.

Mặt khác, Mệnh Canh can Thái Dương với Quan Lộc Nhâm 

Thiên Lương lưỡng Lộc đều nhập Nô Bộc, chuyển Quý Tham Lang Kị 

nhập Phúc Đức, được Phu Thê Mậu can Tham Lang hóa Lộc tới hội. 

Biểu thị ta có phúc <song Lộc> có duyên kết hợp ở Nô Bộc cung, hơn 

nữa là ta thích thú <Phúc Đức cung> với nghề nghiệp đó, vì thế sản 

phẩm hay nhất là các vật phẩm ưa thích của nữ giới <cung Phu Thê>.

Thái Dương Lộc thì thiên về năng lượng với điện thoại. Thiên 

Lương Lộc thiên về phẩm cách về đường lối. Tham Lang Lộc thiên về 

nghệ phẩm hoặc thẩm mỹ mỹ thuật đều tốt.

Còn như Mệnh Canh can Vũ Khúc hóa Quyền nhập Quan Lộc 

gặp tự hóa Kị, nếu đứng ra kinh doanh còn phải kiêm nhiệm nhiều 

sẽ vất vả hơn. Hơn nữa Thiên Đồng Hóa Quyền năm sinh nhập Điền 

Trạch gặp song Kị, việc đến tự tay phải làm, vất vả cực nhọc mà được. 

Cẩn thận làm tinh giản có lựa chọn thì có thể được nhàn chút.

5) Đại hạn tiến nhập Tử Nữ

Hỏi: Có thể bàn một chút về đại hạn tới được không lão sư? 

Đại hạn sau cung Mệnh vô chính diệu, đối cung phùng song Kị, 

như thế sẽ có tình huống gì phát sinh? 

Lão sư, cung Tử Nữ ta cảm giác không được tốt, nhận định thế 

nào cho đúng đây?
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Đáp: Đại hạn sau tiến nhập cung Tử Nữ có tốt hay không?

Kị chuyển Kị có song Kị xung, sự đến quá nhanh không đương 

cự nổi. Các hạ từ cung Mệnh xuất phát, Canh can Thiên Đồng hóa Kị 

nhập Điền Trạch gặp Cự Môn Hóa Kị năm sinh <song Kị>, chuyển 

Quý Tham Lang song Kị xung Tài Bạch, biểu thị nhân sinh tất có lúc 

khốn cùng.

Từ cung Điền Trạch xuất phát thì tọa song Kị lại Kị chuyển Kị 

nhập Quan Lộc mà may mắn gặp tự hóa Kị tiêu tán lực tác động. Cho 

nên  từ tiểu hạn 9 tuổi <tiến nhập Điền Trạch> khởi xung kéo dài cho 

đến năm 26 tuổi của đại hạn thứ ba <tiến nhập Tài Bạch>, còn giai 

đoạn đại hạn thứ hai tuy có khởi sắc nhưng chung quy như hoa trong 

gương trăng trong nước. 

Lúc đại hạn tiến nhập Tử Nữ không phải là Kị chuyển Kị có song 

Kị chính xung, chỉ cần gìn giữ cái đã có không nên mạo hiểm phiêu 

lưu thì vẫn thuộc vận thuận. 

Khoảng nửa cuối năm 31 tuổi trở đi sẽ tốt dần lên, kéo dài đến 43 

tuổi hạn Tử Nữ có thể được coi là vận tốt. Hạn chuyển sang Tài Bạch 

là chính cung, hạn này thì tốt nhất nên gìn giữ cái đã có.

Điền Trạch có phá, đời này hành động cử chỉ nên cẩn trọng, tùy 

duyên không bắt buộc, vận tới thành phú. Còn cố nắm cho bằng được 

thì chỉ như mây khói thoáng bay. 
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6) Thê tử chức nghiệp

Cung Huynh Đệ của thê tử <Tử Nữ> Đinh Cự Môn hóa Kị nhập 

Điền Trạch thành tam Kị, cách cục có tổn hại.

Chú: cung Huynh Đệ  là cộng tông lục vị của Quan Lộc, là thu 

tàng cung 10 vị của Tài Bạch, bị phá thì về lý tiền tài không tốt, chuyện 

tốt chuyện vui thường không kéo dài được bao lâu, vận khí nhiều 

thăng trầm. 

Đến đây chứng tỏ mặc dù chức nghiệp phụ nữ nhưng nên đi làm 

an ổn lĩnh lương là thượng sách, không thích hợp với gây dựng sự 

nghiệp. 

Tuy nhiên Tật Ách được Thái Dương Mệnh Lộc, chuyển Quý 

Tham Lang hóa Kị lại được Thê Mệnh Mậu Tham Lang hóa Lộc biểu 

thị là người có phúc hậu nhưng thiếu tích cực xung kích, chuyển Nhâm 

Vũ Khúc Kị ở Quan Lộc, công việc tuy bình thường nhiều lúc không 

như ý, dù bất túc nhưng vẫn có dư, cho nên an định là phúc, không cần 

cưỡng cầu. 

7) Thể, Dụng 

(lấy tiền tài, kinh doanh làm ví dụ)
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“Thể, Dụng”  là cái gì? 

Trở về thái cực chính là làm sáng tỏ “Thể, Dụng”.

Tĩnh bàn 12 cung vĩnh viễn là “Thể”, vì thời gian mà chuyển hoán 

đại hạn, lưu niên, thậm chí lưu nhật, lưu thời, chúng đều là “Dụng”. 

Thể nó như căn cơ gốc rễ với địa điểm sinh trưởng của cây, đặt 

đúng chỗ thì căn cơ của bàn tốt, đặt không đúng thì nó chỉ có vẻ bên 

ngoài mà thôi, tựa như khúc nhạc uyên ương tuy hay nhưng bị rối nhịp.

Ta  không có quan niệm về số  mệnh, nhưng trong  quá  trình  

nghiệm lý từ trong thực tế cuộc sống thì phát hiện: nếu như ngươi càng 

muốn sẽ càng bối rối như khi vượt sông Lôi Trì3, thượng đế sẽ dùng 

cây đũa phép đánh thức con rối trong đầu ngươi.

Vậy thì “Thể và Dụng” là cái gì? 

Thể với Dụng nó cho ngươi biết : có vật liệu rồi thì nên làm gì. 

Chỉ hận thượng đế tại sao lại không cho chúng ta biết khi chúng ta còn 

nhỏ để bản thân mình hiểu được, khiến cho bản thân ta phải trải qua 

bao thời gian mới có thể thanh tỉnh lĩnh ngộ được chứ?

Ví dụ như xem tình hình tiền bạc của ngươi năm nay, lưu niên 

Tài Bạch <Tật Ách> {Dụng} Thiên Cơ tự hóa Lộc gặp cung Tài Bạch 

bản mệnh {Thể} Bính Thiên Cơ hóa Quyền tới hội, đại biểu tình hình 

3  Lôi Trì - tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, người ta 
thường dùng thành ngữ 足下无过雷也一步 (không dám vượt qua thành Lôi Trì 
một bước) để ví von sự ngần ngại khi muốn vượt qua một phạm vi nào đó. 
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kinh tế của ngươi năm nay có dư chút ít <Tật Ách là tam phương thu 

tàng, Lộc đắc Quyền là tụ>. 

Tuy nhiên Ất Thái Âm hóa Kị xuất ở Phụ Mẫu {Thể} <Tài Bạch 

của Nô Bộc> gặp Hóa Lộc năm sinh <Kị xuất gặp Lộc là thuận lợi 

quay vòng>, nhưng ở đây biểu thị tiền tài qua tay khá nhiều <Kị xuất>.

Chuyển Phụ Mẫu Tân can Văn Xương hóa Kị nhập Thiên Di 

nguyên bàn {Thể}, cũng là lần nữa Kị xuất <Kị nhập Thiên Di được 

gọi là Kị xuất>, khẳng định chỉ là qua tay mà thôi. Thiên Di nguyên 

bàn lại là Tài Bạch của đại hạn {cung vị trùng điệp – ở lưu niên là Thể, 

ở bản mệnh là Dụng}, càng khẳng định năm nay Tài Bạch tuy là bản 

mệnh Tật Ách, nhưng lại gặp vướng mắc chuyện tiền bạc, ngược lại 

hóa ứng ở đại hạn Tài Bạch. 

Ta nói vậy có đúng không? Không cần khách khí giữ ý mà hãy 

nói thẳng. Nếu như ta nói sai, vậy cũng khích lệ ta cần cố gắng nỗ lực 

học tập hơn nữa. 

Hồi đáp: Rất đúng đó lão sư. Mới vừa có thêm được một khoản 

thu nhập, vừa cầm đến tay đã đưa cho mẹ vợ chữa bệnh. Đúng là tiền 

qua tay thật.

Hỏi: Xin được hỏi lão sư chỗ này, năm nay tài vận bởi vì cuối 

cùng đều là Kị xuất, cho nên mới phán định là tiền tài qua tay hay sao? 

Như vậy nếu tình huống không phải Kị xuất thì đại biểu tiền tài là thực 

đắc phải không?
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Đáp: Kị xuất đương nhiên không giữ được. Nếu như tình huống 

không phải là Kị xuất, vậy phải xem là Kị ở cung vị nào? Nếu như rơi 

vào tam phương Nô Bộc <thủ thành cung ngoại>, cũng là không giữ 

được. Nhập tam phương Điền Trạch thì là thực. 

Trở về thái cực bao hàm giải thích tượng ý tứ hóa với cung vị, cả 

hai đều không thể rời xa tượng vốn đã có trên nguyên bàn.

Thí dụ như nguyên bàn không có tượng ly hôn, dù cho đại hạn 

hay lưu niên Phu Thê cung đại bất cát, cũng chưa chắc là sẽ ly hôn. Đó 

là lý do mà thông thường học Đẩu số nhiều năm vẫn là: đại hạn Phu 

Thê hóa Kị nhập đại hạn Thiên Di xung đại hạn Mệnh, liền bảo người 

phải cẩn thận hôn nhân.

Tại sao không suy nghĩ một chút đại hạn Phu Thê là cung vị nào 

trên nguyên bàn? Nếu như cung này không có liên quan đến chuyện 

hôn nhân, thì tại sao xung hôn nhân? Nó tuyệt đối là chỉ về chuyện 

khác đó!

Hỏi: Suy tính một chút, đại hạn Phu Thê là Phúc Đức của nguyên 

mệnh bàn cùng Thiên Di có liên quan đến hôn nhân hay không?

Đáp: Đại hạn Phu Thê <Tài Bạch> cùng bản mệnh Phu Thê, Kị 

của cả hai <bao hàm cả chuyển Kị> cũng không giao nhau hoặc tương 

phùng, cho nên vô hại. 

Hỏi: Nhưng nếu như đại hạn Phu Thê là Điền Trạch với Phụ Mẫu 

nguyên bàn thì có liên quan đến hôn nhân hay không?
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Đáp: Điền Trạch với Phụ Mẫu đương nhiên có liên quan đến hôn 

nhân, nếu như không gặp cung Phu Thê bản mệnh với hai cung này 

tương phá, thì trở ngại thế nào?

Vậy ví dụ duyên làm ăn năm 2003 thì thế nào? 

Đại hạn Tài Bạch {Dụng} <Thiên Di {Thể}> Giáp can Liêm 

Trinh hóa Lộc nhập Mệnh, chuyển Canh Thiên Đồng hóa Kị nhập 

Điền Trạch {Thể}; được bản mệnh Tài Bạch {Thể} Bính can Thiên 

Đồng phi Lộc đến hội, là tượng sản xuất làm ăn kinh doanh được cấu 

thành.

Đại hạn Tài Bạch vốn là Thiên Di nguyên bàn, là cung vị biểu thị 

hoàn cảnh gặp phải chứ không phải là Tài cung. Trong quá trình Dụng 

chuyển hóa được Thể bản mệnh Tài Bạch cát hội, là tượng trời giáng 

phúc mà đắc tài để làm ăn, lý với khí tích hợp chặt chẽ mà thành tượng 

chuyện này. 

Chẳng phải là Lộc của đại hạn Tài phi nhập Điền Trạch {Dụng} 

<Bản mệnh cung {Thể}> của năm 2003 đó hay sao?

Hỏi: Ý của lão sư là: Lộc của Tài Bạch đại hạn nhập Điền Trạch 

của năm 2003, tình huống này không có nghĩa là nhất định sản xuất 

kinh doanh, mà là bởi vì đại hạn Tài Bạch chuyển hóa nhập bản mệnh 

Điền Trạch, mà được bản mệnh Tài Bạch hội đến mới đưa đến làm sản 

xuất kinh doanh phải không?

Đáp: Ngươi đã thông hiểu, chúc mừng!
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Như nam mệnh Đinh Tị, trở ngại về tiền tài thì “Thể” <bản 

mệnh đã có hiện tượng>:

Một, Tài Bạch can Bính Liêm Trinh hóa Kị nhập Mệnh cung, 

đại biểu kiếm tiền khổ cực hoặc thu nhập cố định <Kị>, nếu theo kinh 

doanh cũng chỉ có thể làm bán lẻ, giao dịch tiền mặt, bằng không tất 

mất mát tiền bạc mà đau khổ. 

Hai, chuyển Mệnh Canh can Thiên Đồng tái Kị nhập Điền Trạch 

gặp Cự Môn Hóa Kị năm sinh, kho phá mà bại, gia vận tất trải qua 

suy vi.

“Dụng” <ứng ở đại hạn, lưu niên động bàn>:

Tổng hợp lại thức ở trên, thì ở thức thứ nhất ứng ở Tài Bạch 

nguyên bàn Kị nhập Phúc Đức của đại hạn hiện hành <tức Mệnh 

cung> xung Tài Bạch đại hạn, biểu thị hạn này tiền tài tuy có tới nhưng 

có hạn, nên tiết kiệm gìn giữ cái đã có. 

Ở thức thứ hai thì hạn tiền tài tới ứng ở Phúc Đức lưu niên <Điền 

Trạch gốc> của năm sau <Hợi>, cho nên trước năm sau muốn phát 

cũng khó. 

Phúc của Tài Bạch, “Thể”:

Một, Tài Bạch can Bính Thiên Đồng hóa Lộc nhập Điền Trạch, 

tiền tới nhà của ta, tất gặp thuận lợi.

Hai, chuyển Quý Tham Lang hóa Kị nhập Phúc Đức, tiền tới vui 

sướng.
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“Dụng”: 

Một, đại hạn tiến nhập Phu Thê <phúc phận tài – Tài Bạch của 

Phúc Đức>, can Mậu Tham Lang hóa Lộc nhập Phúc Đức hội tài phúc 

của hai thức đã nói phía trước, đại biểu hạn này có được cơ hội mà 

phát.

Hai, thức trên chuyển Nhâm Vũ Khúc hóa Kị nhập Quan Lộc tái 

đắc cung Huynh Đệ <khố vị - tiền mặt cất dấu> Kỷ can Vũ Khúc hóa 

Lộc đến hội, cung Huynh Đệ là cung Phu Thê của lưu niên năm sau 

<Hợi> cát ứng ở cung Phu Thê bản mệnh, có phúc phận tiền tài đương 

nhiên tới. Vì thế năm sau sáu tháng cuối năm tài duyên dần dần hiển 

lộ.

Ví dụ như mệnh này đại hạn đi đến Tài Bạch thì đại hạn Mệnh 

{Dụng} Kị nhập nguyên Mệnh {Thể}, chủ mười năm này gìn giữ cái 

đã có an thân là thượng sách, nếu động tất có phạm lỗi có tiếc nuối.

Có chút xin lão sư nói thêm. Trước phân tích “Thể”, sau phân 

tích “Dụng”, thì “Thể” hiển tượng có tốt có xấu tất nhân sinh cũng có 

tượng này, còn “Dụng” chính là thời gian mà cái tốt xấu đó phát sinh?

Đáp: Được rồi, đây là đại nguyên tắc. Thủ pháp tuy rằng cũng 

không thiếu, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm <vạn pháp quy 

nhất>.

Vì sao không phải là phải cuối năm Hợi mới có thể thuận? 
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Bởi vì sang năm lưu Tài nhập bản mệnh Điền Trạch, chuyển 

Phúc Đức cung, đại hạn Tài Lộc nhập Bản mệnh cung chuyển nhập 

bản mệnh Điền Trạch, lẽ nào tài còn không được?  

Xin lão sư minh thị điểm này!

Đáp: Bản mệnh bàn {Thể} có khiếm khuyết ở Điền Trạch có 

song Kị, lại Quý can Tham Lang xung Tài Bạch nguyên bàn, ngược 

lại “chính xung cung Mệnh đại hạn”, quan trọng nhất Kị xung Tài còn 

đối ứng ở năm Hợi nhưng thấy song Kị của bản mệnh Điền Trạch xung 

lưu niên Tài Bạch. 

Ở đây cần thoát ra khỏi những tiểu tiết nhỏ, dùng con mắt khách 

quan khán đại cách cục, tư duy ngàn vạn lần không nên cuốn vào vòng 

xoáy của tứ hóa. 

Học trò còn đối với một mệnh bàn chưa biết nên quan sát bắt đầu 

từ đâu, xin lão sư có thể bàn lại phương pháp khán bàn, hay nhất là có 

ví dụ để thuận tiện phán đoán!

Đáp: Phía trước từ lâu đề cập qua, là ngươi không để ý hay ngươi 

đã quên?

Trước tiên cần tìm ưu khuyết điểm của cách cục {Thể}, tiếp đó 

nhìn cát hung ứng hạn ở năm nào {Dụng}?

Có thể lấy cung vị hỏi chuyện {Dụng} của đại hạn, lưu niên lập 

thái cực điểm, truy ngược xem phi hóa có chạm đến cung vị tương 

quan trên nguyên bàn hay không {Thể}? Nếu như cát hóa hội ưu điểm 


