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Tự 

 

Lúc trước khi xuất bản quyển "Tử Vi Đấu Sổ vận 

mệnh phân tích", rất nhiều độc giả gửi thư đến cổ vũ người 

viết lại viết chút sách chia sẻ tâm đắc. Vì bình thường đều 

có sưu tập phân tích quy nạp án lệ, tiện tay viết cái nhìn tạo 

thành thói quen, nhưng phần lớn lại là ghi trên giấy và phân 

tán rải rác, bạn đọc sốt ruột hỏi thăm nên hứng khởi có ý 

chỉnh lý thành sách. Nhưng cũng suy nghĩ cần xây dựng 

hoàn chỉnh hệ thống Tử Vi Đấu Sổ, biên soạn thành sách. 

Ta cũng xem qua các sách có trên thị trường, có nhiều sách 

đem mười hai cung phân ra thành từng chủ đề, ta tự nhận 

là không có nhiều thời gian như thế, chính là khai thác các 

chủ đề về Tinh diệu, cách cục, Tứ hóa. Vì tinh diệu là căn 

bản của Tử Vi Đấu Sổ. Dù có cổ thư đàm luận tinh diệu 

nhưng không phù hợp lắm với tư duy của người hiện đại, 

đọc mà khó có thể trải nghiệm được hàm ý, đương nhiên 

càng không dễ vận dụng và thôi diễn vận mệnh. Tính chất 

của tinh diệu trước kia học Mệnh thì đã có bút ký trọng 

điểm, không dễ lý giải, cho nên muốn viết trôi chảy dễ hiểu 

không phải chuyện dễ. Thí dụ như: "Gặp dữ hóa lành" đi! 

Một câu vô cùng đơn giản, rất nhiều người đều có thể 

"Trông mặt mà bắt hình dong" giải thích nhưng vẫn luôn 

cảm thấy không tự mình trải qua kỳ cảnh. Nếu như có lá 

số ví dụ thì sẽ khiến ý nghĩa của câu nói nổi bật lên. Cho 

nên việc viết đứt quãng đều do kẹt tại các lá số ví dụ chưa 

đầy đủ. Do đó viết đi viết lại, đương nhiên đạo bản hành vi 

cũng là nhân tố mà ta cân nhắc. 

 

Đã hiểu tính chất của tinh diệu, đặc chất của mỗi một 

cung vị sẽ có thể nắm giữ, nhưng đây đơn giản chỉ là một 

"Điểm" mà thôi, tiến thêm một bước cần cao hơn là xem 
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"Cách cục", đến trình độ này đã nhảy thoát cảnh giới xem 

đơn nhất cung vị. Dù Tử Vi Đấu Sổ lấy người là phương 

thức phân chia, đem hoàn cảnh sinh hoạt chia thành mười 

hai phương diện, nhưng người cũng không phải chỉ sống 

tại một cung mà thôi, phạm trù hoạt động vẫn luôn đảo 

quanh mười hai cung. Thí dụ như có người chuyên tâm sự 

nghiệp thì gia đình lại neo đơn, có rất nhiều cường nhân 

trong sự nghiệp lại có thất bại về gia đình, có người cố gắng 

kiếm tiền lại hủy hoại thân thể. Cho nên cuộc sống khó có 

thập toàn thập mỹ, mà cách cục trong việc nghiên cứu thảo 

luận mối quan hệ này có thể hiểu rõ toàn bộ Mệnh cục. Nếu 

như chỉ nhìn duy nhất một cung vị sẽ khá bất công, không 

thể có cái nhìn tổng quan toàn cục. "Tử Vi Đấu Sổ Mệnh 

vận phân tích cách cục thiên" —— chính là nghiên cứu 

thảo luận toàn diện về Mệnh cục quan hệ. 

 

 Cuối cùng chính là biến hóa động thái vận đồ, "Tử 

Vi Đấu Sổ Mệnh vận phân tích" chủ yếu nói về vận đồ biến 

hóa. Vì đại hạn biến động cung nhân sự lệch vị trí thì tọa 

tinh cũng cải biến, có đại biểu hoàn cảnh đại hạn cũng thay 

đổi hay không? Đối với tiên thiên Mệnh và đại hạn lại sẽ 

sinh ra cái gì? Nên quyển sách này giải thích đầy đủ nhưng 

lá số minh họa tương đối ít. 

 

 Cho nên người viết lại viết một quyển "Tử Vi Đấu 

Sổ Mệnh vận phân tích ví dụ thiên", bổ khuyết những chỗ 

chưa đầy đủ của quyển trước. Từ các lá số sưu tập được 

đưa ra ví dụ thích hợp. Phân loại rất nhiều lá số, dẫn dắt 

mọi người từng bước từng bước tiến vào cánh cửa động 

thái vận mệnh phân tích. Đương nhiên cũng tham khảo 

thêm các trứ tác của các danh gia dưới đây: Ví dụ bát tự 
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hiện đại (Lý Cư Chương), Đương đại bát tự thực vụ thiên 

(Thái Tông Chí), Mệnh lý tân luận ví dụ (Ngô Tuấn Dân) 

 

 Những sách kể trên có ví dụ phong phú, độc giả có 

thể mua để xem đồng thời cũng là bày tỏ thành ý đối với 

các tác giả. Đọc hết ba quyển sách kể trên, tin tưởng các vị 

độc giả có thể thể ngộ và vận dụng. 
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Chương I: Nhận biết Mệnh 

 

 Muốn xuyên thấu qua Tử Vi Đấu Sổ hiểu rõ vận 

mệnh của mình thì căn cứ trọng yếu nhất chính là "Lá số 

Tử vi". Nhưng lá số được an xong có rất nhiều ký hiệu, căn 

bản không biết những này ký hiệu thần bí này có dụng ý 

gì? Hoặc là có quan hệ tương hỗ gì? Cho nên, muốn giải bí 

ẩn của lá số đầu tiên cần xem trong lá số có những ký hiệu 

thần bí gì? 

 

 © Địa chi 

 

 © Cung nhân sự 

 

 © Can cung 

 

 © Tinh diệu 

 

 © Đại hạn 

 

 Địa chi 

 

 Đại biểu "Thời gian". Mười hai địa chi được dùng 

để tính thời gian, mỗi một canh giờ tương đương với hai 

giờ.  

 

Mười hai địa chi chính là "Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, 

Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi". Vì con người không 

thể nào cải biến được nhân tố thời gian, từ thời Thái Cổ khi 

vũ trụ bắt đầu, thời gian liền được khởi động, ức vạn năm 

đến đều tiến lên với tốc độ cố định, không vì tài phú mà 

thay đổi cũng không vì uy hiếp mà đình chỉ. Do đó, lá số 



 

11 

đã nhập mười hai địa chi vào trong mười hai cung là căn 

cứ cho một nhân sự và sự vật, vạn sự vạn vật đối với thời 

gian mà nói đều chỉ là bọt nước, đến giờ sự kiện xuất hiện, 

thời gian vừa tới, sự kiện cũng theo đó biến mất như bọt 

biển. Phòng ốc có kiên cố thì cũng chỉ có trăm năm tuổi 

thọ, thời gian vừa đến vẫn là sụp đổ mục nát biến mất, nó 

tựa như một cái cây từ viễn cổ hướng tương lai kéo dài vô 

hạn. Mà người tồn tại trong vũ trụ cũng chỉ chiếm một sát 

na mà thôi, tại một sát na kia cũng phát sinh vô số sự kiện 

trên người ta. Mọi tiêu chuẩn cơ bản chính là thời gian. 

Sinh mệnh của con người theo thời gian mà tiến, sự kiện 

tựa như một vở kịch, từng "Cảnh tượng" đập vào mặt lại 

tùy theo mà tan biến, tuy nói "Tùy theo" nhưng cũng có 

khi có khác biệt ngắn dài, theo tâm niệm của ngươi mà 

phương hướng tiến lên có cải biến, công việc thay đổi. . . 

cảnh tượng của vở kịch cũng theo đó thay đổi, cảnh tượng 

gây nên phản ứng sướng vui giận buồn mà có cát hung họa 

phúc. Do đó đoán mệnh là đang suy tính người sống trên 

đời này sẽ có sự kiện nào phát sinh vào thời điểm nào, thời 

gian là nhân tố căn bản không thay đổi. Không có "Thời 

gian" tồn tại, hết thảy sự vật đều không tồn tại, thành huyễn 

ảnh. Kim tự tháp Ai Cập tồn tại năm ngàn năm mới khiến 

chúng ta năm ngàn năm sau thấy diện mạo hùng vĩ của nó. 

Nhưng vườn treo Babylon lại trở thành truyền thuyết, 

"Atlantis" có tồn tại hay không cũng trở thành thần thoại. 

Cho nên "Thời gian" là mấu chốt nghiệm chứng một sự 

kiện tồn tại hay không! "Địa chi" đóng vai nhân vật "Thời 

gian", nó sẽ vì "Sự kiện" mà thay đổi, cũng sẽ vì người mà 

biến, cho nên, dù ngươi ta đều cùng ở tại "năm Mậu Tý" 

nhưng sự kiện phát sinh ở trên người ngươi ta tuyệt không 

giống nhau. Căn cứ chính là thời gian sinh của ngươi ta 
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khác biệt. Hết thảy đều là lấy thời gian là tiêu chuẩn cơ 

bản, nó là sinh mệnh chi nguyên, cũng là bắt đầu sự kiện. 

 

Cung Nhân sự 

 

Đại biểu chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày đối mặt 

với các loại phương diện và trận vực. Phương diện "Người" 

trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta sẽ tiếp xúc như Phụ 

Mẫu, Phối ngẫu, Huynh đệ, Con cái, Đồng sự và những 

người vốn không quen biết gì như bán hàng rong, người 

qua đường các loại. Nếu phát sinh tranh chấp với đồng sự 

mà động giận ảnh hưởng sự nghiệp muốn đổi việc, vận 

mệnh liền sẽ sinh ra ba động. Phối ngẫu đắc lực hỗ trợ chấn 

hưng gia nghiệp, thắng được đám người tôn sùng, vận 

mệnh đổi mới. Hay là bị người vốn không quen biết moi 

tiền, làm cho đã nghèo càng nghèo, khó mà sống qua ngày. 

Xã hội hiện đại quan hệ tương tác giữa người và người 

ngày càng mở rộng, rất khó chỉ sống được một mình, làm 

thế nào kết thiện duyên, tích lũy nhân lực, được mọi người 

trợ giúp, làm nên sự nghiệp là đầu đề trọng yếu của người 

hiện đại. Do đó những "Người" này sẽ sinh ra ảnh hưởng 

đối với vận mệnh của "Ta". "Ta" cũng có khả năng cải biến 

vận mệnh của "Người". Vì vậy đây là nhân tố cần đưa vào 

để suy tính "Ảnh hưởng vận mệnh". 

 

Về phương diện "Vật" có tiền tài, đất đai. Tiền tài, 

đất đai là nhân tố ảnh hưởng tới vận mạng của chúng ta. 

Đa số phấn đấu cả đời đều để đổi lấy tiền phú, mà thứ 

tượng trưng cho tài phú chính là tiền tài và đất đai. Có đất 

có Tài cả hai tương hỗ là trong ngoài. Có tiền mua tiên 

cũng được, đương nhiên có thể truy cầu thành tựu cao hơn. 

Không có tiền phải bán thời gian mà kiếm tiền. Người có 
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tiền có thể mời một đống người giúp hắn kiếm tiền hoặc 

mua một đống máy móc, công cụ giúp anh ta kiếm tiền. 

Cao cấp hơn chính là dùng tiền để kiếm tiền, phóng mắt 

mà nhìn, người nào không phải như thế. Tăng ni đắc đạo 

cũng khó thoát khỏi hồng trần thế tục tiền tài ràng buộc. 

"Tiền tài" có thể làm cho con người thành vĩ đại cũng có 

thể làm cho người ta đọa lạc. Cho nên, xem ngươi thiện 

dụng tài phú thế nào, "Vật" ngoài thân tuyệt đối sẽ ảnh 

hưởng vận mệnh con người.  

 

Phương diện "Tinh thần" cũng sẽ ảnh hưởng vận 

mệnh. Tinh thần không tốt lái xe sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, 

công việc xảy ra bất trắc đều là tin tức thường gặp, có ít 

người nói "Thất thần" là "Đụng phải quỷ", nghĩ việc tinh 

thần uể oải kéo dài là "Mộ tổ xảy ra vấn đề". Có người lại 

không cho là thế, tuy nhiên đúng là có những yếu tố này 

quấy nhiễu Mệnh vận. Bóng mát của tổ tiên cũng không 

thể xem nhẹ, có một số người được thừa kế bóng mát của 

tổ tiên, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đây đều là "Vô hình" 

nhưng là nhân tố ảnh hưởng vận mệnh, gọi là "Tổ ấm", cho 

dù được giáo dục khoa học nhưng người hiện đại cũng 

chẳng thể nào phủ nhận được những thứ "Vô hình" này ảnh 

hưởng đến Vận mệnh của chúng ta. 

 

Những trận vực "Người, vật, tinh thần" này trong Tử 

Vi Đấu Sổ được chia thành mười hai phương diện: 

 

KÝ HIỆU TRÊN LÁ SỐ 
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Phu thê, Phúc đức, Tài bạch, Thiên di, Quan lộc, Phụ 

Mẫu, Tật ách, Huynh đệ, Tử tức, cung Mệnh, Nô bộc, Điền 

trạch... còn gọi là mười hai cung, làm thế nào đưa mười hai 

địa chi vào? "Quyết định trình tự" chính là vấn đề lớn! Hiện 

tại tất cả mọi người đều theo "Hà Đồ, Lạc Thư" quy phạm 

mà định ra, khác biệt hoàn toàn với thứ tự các cung vị trong 

chiêm tinh Tây Dương --- một Mệnh, hai Huynh đệ, ba Phu 

thê, bốn Tử nữ, năm Tài bạch, sáu Tật ách, bảy Thiên di, 

tám Nô bộc, chín Quan lộc, mười Điền trạch, mười một 

Phúc đức, mười hai Phụ Mẫu … nghịch kim đồng hồ. Hi 

vọng độc giả có thể học thuộc, vì xem cổ thư thì có nhiều 

câu như kiểu "Sát lâm tam vị, vợ chồng bất hòa". "Tam vị" 

chính là cung "Phu thê", nếu không biết thứ tự cung vị sẽ 

khó có thể hiểu được ý tứ cổ văn. 

 

 Mười hai cung trong lá số đều có nhiệm vụ riêng, dù 

tên cung vị ý tứ rất nhỏ, như cung "Phu thê" nếu về tên thì 

có nghĩa là ưu khuyết cát hung phẩm hạnh của hôn phối, 

vậy ngoài "Phối ngẫu" ra thì có ý nghĩa gì khác hay không? 

Cái này cần nghiên cứu kỹ vì sự tình thiên kỳ bách quái 

thường ngày cần đơn giản hoá nạp nhập mười hai cung vị 

trên lá số như thế nào? Hiểu rõ hàm ý của cung vị mới có 

thể tìm ra tượng của cung vị mà suy đoán cát hung, mỗi 

cung đều có hàm nghĩa rất rộng. 

 

 Thí dụ như cung Mệnh, người bình thường đều coi 

nó là cung vị đại biểu tâm tính, giá trị quan, nhân sinh quan, 

cá tính một người. Chỉ cần thấy một tọa tinh ở cung này là 

sẽ nói lên cá tính như thế nào. Kỳ thật đây là cách nhìn thô 

thiển nhưng cũng là chủ đề hứng thú hấp dẫn người mới 

học nhất. Nhưng thực ra nó còn có một cách dùng sâu hơn, 

một người có thể kết hôn hay không? Phấn đấu một đời có 
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thể lưu lại bất động sản cho con cái hay không? Cách sử 

dụng tiền tài kiểu khẳng khái hay tiết kiệm? Bệnh tật có 

tìm được bác sĩ giỏi cứu chữa hay không? Xuất ngoại có 

nhân duyên hay không? Có phát sinh xung đột với bạn bè 

hay không? Sự nghiệp có thể kiếm tiền hay không? Bản 

thân có nên hợp tác đầu tư bất động sản hay không? Tình 

duyên ra sao? Hoặc quan hệ với cô dì chú bác đều cần xem 

cung Mệnh. Cho nên nó là cung vị nhiều loại hạng mục 

công việc hợp lại cũng giống như đặc tính của mười một 

cung vị khác. Cần nghiên cứu sâu hơn khi học, thấy rõ sự 

thật này mới có thể phân tích sâu hơn các hiện tượng, sự 

vật quanh mình. 

 

 Cho nên, tuyệt đối không thể đóng khung các sự vật 

hiện tượng trong mười hai cung vị, mỗi cung đều có "Đa 

diện nhân sự vật hợp lại". 

 

 Căn cứ ngày giờ tháng năm sinh an lá số được gọi là 

Lá số tiên thiên, các cung vị cũng được gọi là "Bản mệnh" 

hoặc "Tiên thiên", như Phu thê bản mệnh hoặc Phu thê tiên 

thiên, những cung vị này lại đứng im bất động nên lá số 

tiên thiên còn được gọi là lá "Tĩnh", mà lá số đại hạn theo 

đại hạn mà di động, do đó gọi là lá số "Động", đây là giải 

thích từ ngữ khi đọc quyển sách này. 

 

 Can cung 

 

 Những cung vị này là hoàn toàn độc lập hay sẽ ảnh 

hưởng lẫn nhau? Có tiền tài muốn đầu tư lập nghiệp liên 

quan đến hai cung vị "Tài bạch" và "Quan lộc", hay như 

bại gia tử đem sản nghiệp tổ tiên phá sạch lại quan hệ đến 

hai cung "Tử nữ" và "Điền trạch", cần biểu thị quan hệ giữa 
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hai cái này như thế nào? Mà đôi khi, chúng ta suy nghĩ về 

một chuyện gì đó nhưng cũng không có làm gì cả thì cần 

biểu hiện như thế nào? Cái này cần nhờ "Thiên can", có 

mười Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, 

Tân, Nhâm, Quý. Mỗi cung nhân sự đều có một Thiên can 

nên còn gọi là "Can cung”. Can cung là căn cứ để tinh diệu 

phi xuất Tứ hóa, thí dụ như: Cung Mệnh can (Bính) làm 

cung Quan lộc Thiên Cơ hóa Quyền, chúng ta sẽ gọi là 

"Cung Mệnh Hóa Quyền nhập Quan lộc" biểu thị "Đối với 

sự nghiệp rất cố gắng, rất chân thành", do đó xem cung 

Mệnh có phi xuất Tứ hóa nhập cung Sự nghiệp hay không 

là có thể giúp chúng ta hiểu rõ thái độ của người này đối 

với sự nghiệp là lười nhác hay cố gắng, là người có hàng 

đống kế hoạch nhưng chẳng làm gì hay là người hành 

động. Do vậy "Can cung" là quan hệ môi giới liên kết giữa 

hai cung vị. 

 

 Như đã nói, "Can cung" phi xuất Tứ hóa —— Hóa 

Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ bốn hóa tinh phân 

biệt đại biểu một sự kiện khởi lên, động niệm hoặc nghĩ 

bất cứ chuyện gì đều cần phải có cái khởi lên mà không vô 

duyên vô cớ tự nhiên xuất hiện. Gần nhất sổ xố quảng cáo 

trúng giải vài ức nhưng nhiều người chẳng bị dụ hoặc động 

tâm, những người này đương nhiên sẽ không thể trúng sổ 

xố. Cũng có người bị hấp dẫn động tâm, đây chính là Hóa 

Lộc, đương nhiên sẽ vay mượn khắp nơi tìm chút vốn để 

mua sổ xố, đây chính là Hóa Quyền lực lượng. Số nào sẽ 

trúng? Có người đi cầu thần xem bói, hoặc giở thẻ căn cước 

ra tìm linh cảm, hoặc ngồi tính toán tỷ lệ các dãy số hoặc 

tìm các máy bán vé có tài tinh chiếu để mua. Vài người quả 

nhiên như có thần trợ đoán đúng số, đây chính là hiện 

tượng Hóa Khoa, đương nhiên, cuối cùng chính là đi ngân 



 

18 

hàng đem tiền về nhà hưởng thụ, đây là kết quả, là do Hóa 

Kỵ biểu thị. Đương nhiên nếu "rùa" không trúng thì sẽ 

thương tâm khổ sở, vài ngày đều trà thô với cơm nhạt. Do 

đó, Hóa Lộc là ý nghĩ, Hóa Quyền là hành động, Hóa Khoa 

là quý nhân, linh cảm, cuối cùng Hóa Kỵ là kết quả. Có kết 

cục cát hung, nên "Can cung" cũng là chốt mở khống chế 

sự kiện là ẩn hoặc hiện. Theo đại hạn biến hóa, cung vị 

nhân sự cũng sẽ tùy theo đó mà di động, lúc này có lá số 

tiên thiên (hoặc gọi là lá số tĩnh) và lá số đại hạn (hoặc là 

lá số động). Khi xem lá số tiên thiên mà muốn tính toán 

biến động vận đồ biến hóa, cần cân nhắc quan hệ giữa lá 

số động và tĩnh, lúc này "Can cung" nối liền lá số động và 

tĩnh, liên kết quan hệ giữa hai bên để hình tượng sự kiện 

càng thêm rõ, minh xác hóa nổi lên, mà mối quan hệ chính 

là Tứ hóa. 

 

 Tinh diệu 

 

 Các vị có lẽ sẽ hỏi "thái độ đối với sự nghiệp" không 

phải xem tọa tinh ở cung Sự nghiệp sao ---- không phải, tất 

cả tọa tinh trong cung đều biểu thị tình huống trận vực sinh 

hoạt chứ không thể biểu hiện được trạng thái giữa hai cung. 

Có người cả đời đều làm văn phòng, có người lại không 

quen đi làm thuê, có người lại không thể ngồi yên ở nhà 

mà đơn thương độc mã tha hương tung hoành thiên hạ, có 

người lại thích làm việc ở quê hương. Đây chính là tổ hợp 

tọa tinh ở cung Sự nghiệp hình thành trận vực đặc trưng, là 

vị trí hoàn cảnh và gặp gỡ của bản thân, đương nhiên tùy 

người đối với tùy hoàn cảnh mà có hành xử khác biệt, có 

người tích cực khai sáng, có người lùi bước trốn tránh, có 

người vui vẻ làm, có người lại oán trời trách đất, đây chính 

là tâm thái phản ứng hoặc thái độ đối mặt và hành động mà 
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cung Mệnh đối chiếu cung Sự nghiệp, cái sau là dùng Tứ 

hóa hai cung để biểu hiện, cái trước thuần túy biểu hiện sự 

nghiệp sinh hoạt trận vực là từ tổ hợp tinh tú để biểu hiện. 

 

 Từng tổ hợp tinh diệu trong cung vị ngoài đại biểu 

đặc tính của cung đó thì tinh diệu cũng sẽ theo Thiên can 

mà biến hóa bốn loại đặc chất, hiện ra hình dạng khác biệt. 

Thí dụ như Thiên Đồng hóa Lộc, Thiên Đồng hóa Quyền 

và Thiên Đồng hóa Kỵ ba loại Tứ hóa khác biệt đối tượng 

đều là Thiên Đồng nhưng sẽ thể hiện ra đặc tính khác biệt, 

mà những đặc tính này ảnh hưởng rất lớn đến vị trí cung vị 

của nó hoặc biểu hiện có mang tính lực lượng then chốt. 

 

 Phần lớn mọi người đều đem đặc tính của tinh diệu 

coi như là xem cá tính hoặc dấu hiệu đặc tính của người 

đó. Ví dụ như Tử Vi tọa Mệnh là "Tử Vi mặt có sắc tím 

hoặc xanh trắng, lưng eo mập đầy, là người trung hậu lão 

thành, khiêm cung ngay thẳng", đây là cơ sở, mọi người 

đúng là cần nắm giữ những đặc tính tinh tú này, đối với 

phân tích đặc trưng các cung hoặc hiện tượng rất có ích lợi. 

Tuy nhiên, cũng không thể không để ý đến "Tinh tính" 

(ND: đặc tính của tinh diệu) có nhiều loại phức tạp để đối 

chiếu với nhân sự vật trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như 

năm đó có người hỏi: "Hôm nay chủ nợ tới đòi nợ nhưng 

không có tiền, không biết làm sao mới tốt?" Sư phụ cẩn 

thận suy tính rồi nói: "Yên tâm, cậu tìm một lão tiên sinh 

trên mặt có nốt ruồi khác thường mượn là có". Quả nhiên 

như vậy. Ở đây cũng có chút vấn đề có thể xem xét, tại sao 

có thể xem được "Trên mặt có nốt ruồi khác thường"? Sao 

lại có thể luận được "Lão tiên sinh"? Kỳ thật những cái này 

đều dựa vào tinh tính để biểu hiện hình tượng của "Người, 

sự tình hoặc vật". 
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 Tinh diệu cũng sẽ vì quan hệ "xung chiếu hội nhập" 

theo cung vị mà huyễn hóa thành hình tượng sự kiện, qua 

đó có thể chỉ ra các sự kiện một cách rõ ràng. Như thế mới 

có thể nói "Con gái anh/chị đã lấy chồng, người chồng ba 

tháng sau qua đời”. Mà tinh diệu trong quá trình suy đoán 

ngoài việc lấy hình tượng bên ngoài của sự kiện còn có thể 

qua quan hệ "Xung chiếu hội nhập" mà luận đoán sâu hơn. 

Nhận biết "Tinh diệu", nắm giữ thấu triệt đặc tính mỗi tinh 

diệu là học tốt Tử Vi Đấu Sổ căn bản. Học tinh tính tốt nhất 

là tham khảo cổ bản Tử Vi Đấu Sổ toàn thư, đáng tiếc 

không có dấu chấm câu, hiện đại khó có thể lý giải được, 

người viết chuẩn bị chú giải, để học tốt Tử Vi Đấu Sổ cơ 

sở trọng yếu nhất —— tinh tính, có giải thích hoàn toàn 

mới. 

 

 Cùng một tinh diệu thì tinh tính cũng không phải là 

một mà có tính đa dạng, theo vấn đề mà huyễn hóa. Do đó 

ta luôn cường điệu Tử Vi Đấu Sổ luận Mệnh là quá trình 

thảo luận, khách hàng và mệnh lý sư một hỏi một đáp mới 

có thể căn cứ tinh tính để huyễn hóa mà giải thích hình 

tượng sự kiện, nếu không rất khó từ hình tượng của nhiều 

tinh diệu đồng cung "rút ra" được tinh tượng chính xác để 

giải thích, còn không chính là nói ẩu nói tả, như "Văn thư 

thị phi" là giấy phạt giao thông hay là lệnh của pháp viện 

hay là giấy niêm phong tài sản. 

 

 Đại hạn 

 

 Tử Vi Đấu Sổ chỉ có mười hai cung, một cung đại 

biểu một năm, mười hai năm sẽ lặp lại cùng một cung, vì 

khác nhau mà có sinh ra "Đại hạn", đại hạn chính là vận đồ 
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mười năm, căn cứ Ngũ Hành cục số mà tính năm bắt đầu 

đại hạn, đại hạn di động, cung Mệnh, Huynh đệ, Phu thê 

… cũng theo đó di động sinh ra lá số mới gọi là lá số đại 

hạn. Tọa tinh trong lá số cũng không cải biến chỉ có cung 

vị nhân sự đại hạn chuyển động mà thôi. Lá số đại hạn đơn 

giản chỉ viết ba cung vị chủ yếu ---- cung Mệnh đại hạn, 

Tài bạch đại hạn, Quan lộc đại hạn mà thôi. 
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Sáu mươi sáu, Cực hướng Ly minh cách 

 

 Tử Vi tọa Mệnh cư cung Ngọ  không có sát tinh đến 

tham gia náo nhiệt, lại có Xương Khúc Tả Hữu phụ tinh 

đến tương trợ nâng đỡ sẽ cấu thành đại cách cục "Quân 

thần khánh hội, Tài thiện kinh bang", nên dù là tham chính 

hay kinh doanh thì đều có thể thành công, là cách cục có 

thể giàu có đáng ngưỡng mộ.  

 

Cổ thư nói: "Ngự sử tư gián đủ uy phong, Uy nghi, 

lẫm liệt ở trong cung, Một tay xử lý việc chính sự, Trọn 

đời phú quý chức tam công", người hiện đại không có khả 

năng làm đến công khanh nhưng có thể trở thành cán bộ 

trọng yếu, doanh nhân hoặc quan viên cao cấp. 

 

 Đương nhiên nếu có sát tinh xung phá thì mức độ 

cát tường của cách cục sẽ kém đi không ít, vận mệnh sẽ 

khốn đốn hoặc không vừa ý. 

 

 Cách này tốt nhất nên theo chính trị, pháp luật, tài 

chính và kinh tế là những ngành nghề công việc có liên 

quan đến trị quốc an bang, ngày sau có thể làm những kế 

hoạch to lớn, nói không chừng có thể "Uy nghi, lẫm liệt ở 

trong cung"! 
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Luận giải lá số: 

 

 Đây cũng là cách cục "Phủ Tướng triều viên", còn 

có cách "Tả Hữu củng Mệnh" rồi lại cấu thành cách cục 
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"Quân thần khánh hội", ba cách cục lớn như thế còn thêm 

cách "Cực hướng Ly minh" cát tường bảo vệ phía dưới, 

thời kì trung niên đã thành một doanh nhân có tiền lại có 

tiếng. Từ nơi này cũng có thể suy ra, có được càng nhiều 

cách cục cát tường thì càng có thể chống đỡ kháng cực lực 

xung kích của Kỵ sát tinh xung kích hoặc quay ngược lại 

mà trở thành phần tử tinh anh trong xã hội. Nếu sát tinh 

quần tụ đến làm hại thì cũng là nửa họa nửa phúc, cát hung 

lẫn lộn mà không phải khốn quẫn đến mức "Áo rách quần 

manh, cơm không có mà ăn". 

 

Như người này cũng cấu thành cách cục "Đào Hoa 

phạm chủ", cung Thiên di tọa đất thủy vượng đào hoa tinh 

Tham Lang đến dẫn dụ Đế Tinh Tử Vi nên thích nữ sắc 

hoặc dễ bị dụ hoặc. Thêm vào đó cung Phu thê rất xấu 

khiến đời sống tình cảm của người này muốn khen cũng 

chẳng có gì mà khen. Vợ chồng nếu không phải nhìn nhau 

như kẻ thù thì cũng là chẳng mấy khi nói được nửa câu hợp 

ý.  

 

Dưới tình cảnh nội ưu ngoại hoạn thì loại Mệnh cục 

này tình cảm không hướng ra phía ngoài phát triển, tìm 

kiếm bạn đồng hành lý tưởng trong suy nghĩ, một đời một 

thế cẩn thận che chở mới là lạ. Lại may cung Mệnh có Tử 

Vi Khoa khiến người này không làm loạn, dùng sức mạnh, 

thủ đoạn tàn bạo hoặc mua bán quan hệ hôn nhân mà vẫn 

sẽ dùng tư văn hữu lễ, ôn nhu để theo đuổi. 

 

 Tại đại hạn Kỷ Mão vì dùng tiền giúp đỡ một người 

bạn bị phá sản đồng thời giúp đỡ con gái người đó học hành 

mà yêu cô ta, đau khổ truy cầu. Nhưng cô gái đó cho rằng 

người này quá lớn tuổi nên không đáp ứng khiến anh ta 
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buồn rầu. "Tiền tài tuy không phải vạn năng, nhưng không 

có tiền thì càng không thể" trong trường hợp này cũng 

được nghiệm chứng. 

 

Do đó dù "Tài giỏi kinh bang" nhưng vẫn là "Anh 

hùng khó qua ải mỹ nhân", trách không được nhiều người 

có danh vọng trong xã hội, nhân vật quan trọng trên chính 

đàn vẫn lụy dưới váy mỹ nhân, có khả năng bọn họ đều là 

"Tài giỏi kinh bang" nhưng cung Phu thê lại có cách cục 

"Sát lâm tam vị, vợ chồng không hợp". 
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Sáu mươi bảy, Văn lương Chấn kỷ cách 

 

 Văn Khúc gặp Thiên Lương tọa Mệnh tại vượng 

cung, Thiên Lương là tinh diệu nghiêm khắc trong việc 

kiềm chế bản thân (ngoài hai cung Tị Hợi), nhất là ở đất 

miếu vượng, cung Ngọ càng rõ hơn, nên khi làm quan 

thường sẽ thành quan viên chấp chưởng "Pháp luật tác 

phong và kỷ luật", như uỷ viên giám sát, người phụ trách 

phòng tác phong và kỷ luật, quan toà, kiểm sát trưởng… 

Người như thế làm việc gò bó theo khuôn phép, cẩn trọng 

tinh tế, mà Thiên Lương thêm Văn khúc có đặc tính này vì 

thế phát triển theo hướng này là hợp với thuộc tính của 

Mệnh cách, làm rất tốt, một tiếng "Uy vũ" ngưu quỷ xà 

thần ai cũng bị áp chế! 

 

 Sáu mươi tám, Phụ củng Văn tinh cách 

 

 Cung Mệnh tọa Văn Xương hoặc Văn Khúc, tam 

hợp hoặc đối cung có Tả Phụ, Hữu Bật đến củng chiếu hiệp 

trợ, đối với học sinh đang học hành có thể chuyên tâm dốc 

lòng cầu học, có được thành tích tốt, tham gia thi cử quốc 

gia cũng có thể tên đề bảng vàng, là cách cục có lợi cho  

"Khoa cử, học tập". 

 

 Đây cũng là một "Phụ cách" đến phụ tá "Chủ cách" 

để có thể "Hiếu học, khoa bảng gọi tên", nếu chủ cách bất 

lực thì cũng chỉ là "Hiếu học" mà không có "Khoa bảng 

thành danh", nếu gặp Văn tinh Hóa Kỵ thậm chí có chuyện 

"Thất học"! 

  


