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TRẢ NỢ TÀO QUAN (NỢ ÂM SINH - THỤ MỆNH) 

SỰ KHỞI NGUỒN CỦA THAY ĐỔI SỐ MỆNH 

THEO QUAN NIỆM ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN 

 
Đại La Quán (dịch và chú)1 

(Dịch theo Từ Hán Thiên Sư Phủ) 

 

Con người đều hy vọng cuộc sống của mình là thuận buồm xuôi gió, 

may mắn, con đường làm quan đắc ý, tài lộc bội thu. Nhưng thường không 

như mong muốn, nguyên nhân tại sao? Bởi vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, 

nhiều nguyên nhân can thiệp vào may mắn của con người thế nhân. Nguyên 

nhân có rất nhiều, trong đó có nguyên nhân “Trời định sinh mệnh” và vấn đề 

nợ âm (nợ tào quan, nợ âm sinh - thụ mệnh) là một trong những điều rất quan 

trọng. Trong quan niệm của Đạo giáo2 có nợ phải trả, đó là lẽ sống đương 

nhiên, con người ta, trong cuộc sống mưu sinh thế nhân, không ai là không 

mắc nợ. Như, nợ cha mẹ sinh thành, nợ ơn người giáo dưỡng, nợ ân nghĩa, 

nợ ân tình, và nợ tiền bạc,....các khoản nợ trên, con người thường có nhiều 

cách thức thực hiện trả nợ khác nhau, và thường con người luôn ghi nhớ việc 

trả nợ, đó là các khoản nợ nhân sinh - nợ Dương. Song có lẽ, trên thực tế nợ 

Trời - Đất, rất ít con người thế nhân biết đến mà thi hành trả nợ, và nếu như 

trên con đường hành nhân, đôi khi vì nguyên do nào đó, thế nhân có biết đến, 

nghe đến thuật ngữ “nợ tào quan, nợ âm sinh - thụ mệnh” song lại lãng quên, 

lơ đi, hoặc chưa có nhiều thôn tin, kiến thức chính thống, hoặc bị các lực 

lượng thầy bà dân gian mê hoặc,,,nhuộm lên vỏ bọc, thông tin mê tín, dị đoan, 

thiếu hiểu biết từ phía thi hành cho đến người trả nợ,...dẫn đến việc con người 

quên đi kiếp số phải trả nợ, quên đi món nợ của Trời - Đất - nợ Âm. Những 

khoản nợ này đều là thiên kinh địa nghĩa, trả nợ phải sớm, không có nợ thân 

tâm sẽ nhẹ nhàng, bớt khổ đau, vất vả, trong sự nỗ lực mưu sinh mà vẫn bất 

toại chí. Vậy nên mới có câu: 

 

 

 

                                                
1 Đại La Quán - Tổ Đình Đạo giáo Việt Nam Chính Nhất Thiên sư Đạo 
2 Các loại hình tín ngưỡng và tôn giáo khác không có lý thuyết về quan niệm được chúng tôi phân tích 
ở trên)  
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Nguyên văn 

Dục cầu quan quý tiên trừ nợ， 

Mệnh vận khảm khả mạc oán thiên， 

Đương tư âm trái thượng vị hoàn， 

Hoài tài bất ngộ nhân tại kỷ， 

Tốc bả tài khố bổ chu toàn. 

Dịch tạm 

Muốn cầu quan quý trước lo trả nợ, 

Số phận gập ghềnh không oán trời, 

Khi nợ tư âm chưa được trả, 

Hoài tài không gặp bởi do ta, 

Mau mau trả tài khố để chu toàn 

 

1. Nợ (Tào quan) thụ mệnh là gì? 

Nghe nói về nợ Tào quan (nợ âm sinh - thụ mệnh), nhiều người sẽ cảm 

thấy bí ẩn. Kỳ thật, không phức tạp như vậy. Theo quan điểm của Đạo giáo, 

mỗi một con người thế nhân, trước khi được hoài thai, chuyển thế sinh ra là 

người, trở thành người và được làm người. Con người thế nhân ấy đều phải 

ghi nhận một số khoản nợ do Trời - Đất, Thần tiên cho mượn nợ mà thành. 
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Trong sách “Thụ mệnh sinh tử” cũng như các kinh thư của Đạo giáo 

đều có nói đến và giải thích về việc con người trước khi sinh ra đều phải kí 

vào sổ “Công tào” của Địa phủ trước khi được chuyển thế đầu thai làm người. 

Trong kinh thư giải thích như sau: Mỗi người trước khi chuyển thế đều phải 

đến chỗ tào quan địa phủ vay tiền, bồi dưỡng phúc tuệ tư lương của mình, 

bởi vậy mỗi người sau khi sinh ra mới có lương thực, có quần áo mặc có tiền 

tiêu và phúc báo,... Bởi vậy, Sau khi được sinh ra trên Dương gian, việc trả 

nợ âm là cần phải trả, việc trả nợ này chính là chịu nợ chuyển sinh. Do đó, 

thế nhân luôn hy vọng sẽ trả nợ này sớm để tránh các tai hoạ và mọi thứ diễn 

ra suôn sẻ. 

Trong Đạo giáo, có rất nhiều tác phẩm kinh văn nói về nhận nợ thụ 

sinh, ví dụ như "Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh -太上老君說五斗金章受生經", "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Lộc 

Khố Thụ Sinh Kinh - 靈寶天尊說祿庫受生經 ", "Thái Thượng Nguyên Thủy 

Thiên Tôn Thuyết Khai Khố Chìa Khóa Diệu Kinh - 太上元始天尊說開庫

鑰匙妙經". Hậu thế gọi là: "Thái Thượng Lão Quân Nói Ngũ Đấu Kim 

Chương Thụ Sinh Kinh - 太上老君說五斗金章受生經" và "Tứ Phẩm Kinh 

-四品經", "Chân Võ Kinh - 真武經" hợp xưng là "Lục Phẩm Kinh - 六品經

” 

Theo "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Lộc Khố Thụ Sinh Kinh", tất cả 

chúng sinh ở mười phương, mệnh thuộc thiên tào, thân do địa phủ, ngày được 

thân nhân, từng ở minh ti thuộc địa phủ, cho vay lộc khố mà được sinh ra, 

cho vay tiền tài mà sử dụng. Tất thảy đều được sổ sinh tử ghi chép lại, có 

người phú quý, có người nghèo hèn, hoặc do từ kiếp trước, đời trước, phụ nợ 

minh tài, đoạt lộc trên đời khi còn sống, đều có ghi chép tỉ mỉ, lấy dương lộc 

lấp đầy âm nợ. Cũng có thể nói, chúng sinh ở địa phủ minh ty vay lộc khố mà 

được sinh ra tiền tài chú sinh, nếu giả như không đem trả lộc khố cho âm khố 

thiên địa sẽ phải chịu sinh sống trên đời có không thuận lợi, thậm chí nghèo 

nàn, con cháu khốn khó, lục thân bất toại. 
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Hình: Sách “Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ Sinh Kinh  

2. Trả nợ Tào quan (nợ âm) là trả những nợ gì? 

Trả nợ âm nợ đầu tiên là nợ Thọ sinh, nó là ngươi kiếp này trước khi 

đầu thai phải ghi nhận nợ. Theo đó, là do ợ mấy kiếp trước cùng hiện tại, 

như: cha mẹ nợ, thụ khí (hít khí trời) nợ, sát sinh nợ, thọ sinh nợ, sảy 

thai phá thai nợ, phong lưu nợ, thiên địa nợ, vụng tình nợ, quan lợi nợ, 

luân hồi nợ, lịch kiếp oan hung nhân mệnh nợ, lao ngục nợ, nghiệt duyên 

nợ,... cùng tất cả chúng sinh nợ đều gọi là âm nợ! 

Theo thời gian kéo dài và sự thay đổi của lòng người, phúc đức và 

chướng ngại  của mỗi người đều thay đổi từng thời khắc, nên các thế 

nhân, phúc chủ buộc trả hết nợ khi đang còn sống, trước sau nhất định 
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sẽ phải trả nợ âm, nếu không, nợ trồng nợ. Nếu như, việc trả nợ âm sớm 

thi hành sẽ làm nền tảng cho nửa đời sau của mình vận thế hanh thông, 

tài nguyên quảng tiến, phúc đức dồi dào; tạo cơ hội phúc lợi cho con 

cháu sau này. 

 

3. Con người thụ mệnh được sinh ra như thế nào? 

Sách: "Linh Bảo Thiên Tôn Nói Lộc Khố Thụ Sinh Kinh" viết: “Ta 

ngày xưa ban cho một gốc bảo thụ, phó cùng dậu đô bắc đế, trồng ở 

minh kinh, minh sát chúng sinh thiện ác quả báo. Lấy thánh tiễn ba mũi 

tên, thần cung ba cái, cho nam nữ người lạ. đem cung tiễn này nhìn bảo 

thụ mà bắn: 

Bắn đến Đông chi, được quan tước trường thọ thân. 

Bắn được Nam chi, phải diên thọ khang thể hình. 

Bắn đến cành Tây, được phú quý vinh hoa thân. 

Bắn trúng cành Bắc, nghèo khó khốn thân. 
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Thượng chi bảo thụ giả, chính là nghiệp kính quả báo nhân duyên 

từ trước. Nếu sinh thời kính tam bảo3, thuận tiện bố thí, thiết trai tụng 

niệm, làm đủ loại thiện duyên, cùng theo chính giáo, tụng niệm kinh này, 

lấp đầy lộc khố thụ tiền, đắc được tam sinh thường là nam tử thân. Nếu 

chết lại, không trải qua địa ngục, lại phục thân. Phong đô nếu dùng cung 

tiễn thi triển bảo thụ, linh bảo thiên tôn dùng thần lực giúp đỡ, vô tình 

dụng trúng bắc chi, vẫn được vinh quý”. 

 

4. Tại sao phải trả nợ thụ sinh? 

"Thụ nợ sinh" là nợ thụ mệnh khi sinh ra, là nợ đượ đầu thai chuyển 

sinh làm người. Nợ này do Địa phủ quy định sau khi được chuyển sinh . 

Sách "Thái Thượng Ngũ Đấu Thụ Sinh Kinh" ghi lại: "Trước khi sinh 

ra, mỗi một linh hồn ở thiên tào địa phủ đều phải hứa nguyện vay tiền 

thụ sinh chuyển kiếp, sau khi chuyển sinh, đầu thai làm người hứa sẽ trả. 

Sau khi sinh ra làm người trên dương thế người, người đó bắt buộc phải 

trả lại tiền bạc thụ mệnh của bản mệnh, tức là ghi nhận nợ nần. Tuyệt 

đối không được phép chịu đựng không trả. Nếu như không trả, sau khi 

chết lại, vĩnh viễn ở trong địa ngục chịu khổ. Do đó, người khi còn sống 

tất phải trả món nợ này, người không trả chắc chắn sẽ gặp phải đoản 

mệnh, bệnh tật, nghèo khó, tai ương lao ngục, tài vận bất tụ, trường sinh 

miệng lưỡi tai ương, tâm không như ý, kết oán cực kỳ. ” 
                                                
3 Tam bảo: Đạo – Kinh – Sư.  
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Như vậy, đại khái ý tứ chính là: Trước khi người hàng lâm thế gian 

đều sẽ đến chỗ tào quan địa phủ vay tiền, bồi dưỡng phúc tuệ tư lương 

của mình, bởi vậy mỗi người sau khi sinh ra mới có lương thực có thể 

ăn, có tài phú có thể hưởng thụ, cũng như phúc báo,... mà số tiền còn nợ 

này liền trở thành chịu nợ sinh. Cũng như buộc phải trả cho Tào quan 

địa phủ.  Sau khi chuyển thế trả nợ đủ loại tội nghiệt kiếp trước. Nhưng 

sau khi người đầu thai, bởi vì quên đi chuyện cũ, cũng quên mất chuyện 

tào quan địa phủ mà mình  ký nợ. Cho nên Thiên tôn đại từ bi, đã để lại 

kinh văn cho  chúng sinh hoặc là tự biết, hoặc là được cao chân, Đạo sĩ 

chỉ cho biết đến từ đó ban ra "Thái Thượng Lão Quân Nói Ngũ Đấu Kim 

Chương Thụ Sinh Kinh" để khuyên nhủ thế nhân có nợ phải trả, tra theo 

số sách sinh tử tất cả các khoản nợ cha mẹ trước kia, nợ sát sinh, nợ thọ 

sinh, nợ phá thai sảy thai, nợ phong lưu, nợ thiên địa, nợ quan lợi, nợ 

luân hồi, lịch kiếp oan hung nhân mệnh nợ, lao ngục nợ, nghiệt nợ, hết 

thảy chúng sinh nợ,... làm cho người ta lại kiếp này nợ nần âm nợ, từ đó 

giảm bớt tội nghiệt, giảm bớt nghiệp chướng, nguyện hiện thế an lạc, ra 

vào bình an thông đạt, nguyện vọng đạt được, cát vô bất lợi, tự có bản 

mệnh tinh quan rủ hộ che chở, lúc qua đời không mất người, văn võ tinh 

lâm, tài tinh lộc tinh, ngũ phúc chiếu diệu, thân cung thai cung, an lạc 

trường thọ, không chịu ác duyên,... 
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5. Làm thế nào để kiểm tra xem nợ bao nhiêu nợ khi sinh ra? 

"Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ Sinh 

Kinh" có nói: “hân sinh hạ thổ, mệnh hệ thượng thiên, nhân chi dã, đỉnh 

thiên lập địa, hữu âm hữu dương, mỗi người đều có ngũ hành chính khí, 

mỗi người đều có ngũ đấu sở quản, bản mệnh nguyên thần, mười hai 

tướng thuộc, vả lại theo đó có: 

Giáp Ất sinh nhân, Đông Đấu chú sinh,  

Bính Đinh sinh nhân, Nam Đấu chú thích sinh,  

Mậu Kỷ sinh nhân, Trung Đấu chú sinh,  

Canh Tân sinh nhân, Tây Đấu chú sinh,  

Nhâm Quý sinh nhân, Bắc Đẩu chú sinh,  

Lúc chú sinh, mỗi người bẩm ngũ hành chân khí, chân khí hỗn hợp, 

kết tú thành thai, thụ thai 9 tháng 10 ngày. 

Con người sinh thân, liền có mười hai năm trực cung phận, mỗi 

người đều có tào điển, chủ chưởng lộc khố. Mười hai cung khố, mỗi 

người đều có chủ cục, đều có sổ vay mượn “thụ sinh tiền sổ” ghi chép 

vay mượn minh bạch, cùng những lời hứa nguyện sẽ trả. Tất cả được ghi 

chép không mảy may sai sót. 

Các kinh sách: "Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim 

Chương Thụ Sinh Kinh", "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Lộc Khố Thụ 

Sinh Kinh" phân biệt là thiện nam tín nữ đều phải trả, và có sự khác 

nhau, ngũ đấu bản mệnh tiền tài, mười hai bản mệnh, thập nhị khố 

thần và những người khác được sinh ra tên tuổi, số tiền.  
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6. Lợi ích của việc trả nợ Tào quan? không trả nợ khi sống có 

hại gì? 

Sách: "Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Khai Khố Chìa 

Khóa Diệu Kinh" có viết: “ Nguyên thủy thiên tôn trước Thái Cực, khai 

hoàng nguyên niên, ở trên núi Ngọc Kinh, luận định âm dương, điều tra 

đối với sinh tử, chợt nghe trên U Minh Điện, nam đề nữ bi, khóc lóc kêu 

rên, Đại Đế4 liền hỏi, chuyện gì bi ai, thật lâu sau không phát hiện. Lúc 

đó có Diệu Hành Chân Nhân đứng ra nói: Hàng ngày tôn ngôn chúng 

sinh dương gian chỉ tham vui vẻ, không muốn cầu sinh nhân đạo, từng 

mượn minh phủ khố, chịu tiền bạc thụ sinh, mua cầu dương đạo, đắc 

sinh nhân thân, không chịu lấp đầy, từ già bỏ mình, mệnh hồn đi u minh 

âm phủ khảo sát nên mới khóc lóc rên rỉ như vậy. Nay xin Thiên Tôn 

chỉ dạy cho chúng sinh làm như thế nào để cứu giải”? 

Lúc này, Thiên Tôn lấy ra một cuốn chân kinh cứu khổ “Thái 

Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Khai Khố Chìa Khóa Diệu 

Kinh" truyền thụ thiên hạ ngũ hồ tứ hải thiện nam tín nữ phát tâm khai 

chuyển kinh này lưu truyền trên đời, luân phiên tán tụng, thi thập 

phương thiện tín nam nữ, cung kính, thành kính đọc tụng, tiêu trừ tội xá 

tội, phúc lực vô biên, công đức vô lượng vĩnh viễn tiêu trừ cánh cửa địa 

ngục, không mất đi thân thể, sinh về thiên giới, vui vẻ tự tại, thập tướng 

đoan nhiên, công đức, chân nhân báo lại đại đế, nếu có thiện nam tín 

nữ, cẩn thận phát tâm thành kính. trai giới tắm rửa hương hoa đăng 

chúc mời cao công pháp sư hành hương bái lạy, áp dụng khoa thư, thỉnh 

thánh nghênh chân đồng thanh đọc tụng mười lần hoặc trăm lần minh 

phủ khố môn mở rộng, hiện tại còn tồn tại được phúc đã vong siêu thăng, 

kinh này 376 chữ một chữ chiết tiền một vạn quan văn hành tiêu liệt tội, 

từng câu từng chữ tăng phúc kéo dài sinh lúc qua đời, nam đăng tiên 

giới nữ chuyển nam thân, công đức không thể tưởng tượng nổi, thiên tôn 

nói kinh tướng tất cả đều vui mừng, tin tưởng làm lễ mà lui 

Sách "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Lộc Khố Thụ Sinh Kinh" có viết: 

nếu như con người ở thế gian tham ngu si, không tin kinh pháp, nợ nần 

                                                
4 U Minh Đại Đế 
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không trả, chỉ biết lo thân, không làm điều thiên, lấy ác để làm, khiến 

cho tội danh ghi tên, thiên tào giảm thọ, cùng phụ nợ minh ty thụ sinh 

tiền tài, sống ở đời không trả, tham lam cuồng vọng, chết vào địa ngục, 

vạn kiếp vạn sinh, thân làm cầm thú, triển chuyển quả báo. Nếu phục hồi 

làm người, lại lấy thần cung thánh tiễn, thi triển bảo thụ, tự nhiên quả 

báo. Bắn trúng bắc chi, vừa phải làm người nghèo khó bần tiện, đó chính 

là thiện duyên chi báo”. 

Sách "Thái Thượng Lão Quân Tuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh" có nói: “Nếu khi có được duyên sinh bản mệnh, không 

thiếu không nợ, tức là đắc thế an lạc, ra vào thông đạt, cát không 

bất lợi, sở nguyện như tâm, tự có bản mệnh tinh quan, thường tùy 

bóng phù hộ, bảo vệ thiên niên kỷ, lúc qua đời, không mất nhân thân, 

được sinh phú quý, văn võ tinh lâm, tài tinh lộc tinh, ngũ phúc chiếu 

diệu, thân mệnh thai cung, an lạc trường thọ, không chịu ác duyên”. 
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7. Thụ giới trì trai, đối với thụ sinh có lợi ích gì? 

Sách "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyếti Lộc Khố Thụ Sinh Kinh" có nói: 

“Nếu có thiện tín nam nữ, ý nhạc kinh pháp, bố thi hàng tài, theo kinh 

điển này, thành lập đạo tràng, nghiêm tu hương hoa đăng chúc, thành 

kính cung dưỡng tam bảo đại đạo, chư tiên thánh chúng. sáu giờ hành 

đạo, mười lần chuyển kinh, tu sửa thiết lập, chuẩn bị số tiền còn nợ, 

cùng hứa nguyên thần minh tài, nhất nhất minh cụ, hợp hầu hạ nạo vét, 

lấp đầy bổn chi phân chủ, tức là được kiếp này vinh quý khang thái, kiếp 

sau vĩnh viễn không có khổ cực. nếu có chúng sinh không tin tiền duyên, 

phản sinh hủy phỉ, vĩnh viễn đọa cửu u, nếu không đều trần, cho nên có 

sinh tử khổ nhạc chi báo”. 

Sách "Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh" có viêt: “Nếu hàng ngày thế gian, tâm sùng đại đạo, cung 

dưỡng thiên tôn, hiếu dưỡng cha mẹ, cùng lục thân, không ghen tỵ, 

không tham không dâm, hoặc cầm trai giới, hoặc làm thiện duyên, hoặc 

thụ tam giới, ngũ giới, thập giới, thập nhị có thể tòng giới, thập tứ giữ 

thân giới, hai mươi bốn giới, ba mươi sáu giới, bảy mươi hai giới, một 

có thể tám mươi giới ba trăm đại giới, hoặc tu thanh trai, kim tranh trai, 

tam nguyên trai, tam thất trai, canh thân trai, giáp trai, bản mệnh trai, 

nếu là trai trai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, người thụ trì, danh 

hệ thiên nhân thế gian sinh ra, không mất nhân thân, phú quý thông 

minh, trong nhân thắng, ngũ thể đầy đủ, mười tướng đoan nghiêm, vả 

lại nhân sinh cũng, đều chịu ngũ phương ngũ lão đế quân, mỗi người 

hàng chân khí, kim chương linh phù, hỗn hợp tự nhiên, hóa sinh làm 

người”. 
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8. Làm thế nào để trả nợ Tào quan?  

Sách "Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Khai Khố Chìa 

Khóa Diệu Kinh" có viết: “Nếu có thiện nam tín nữ, cẩn phát thành kính, 

trai giới tắm rửa, hương hoa đăng chú, mời cao công pháp sư, hành 

hương tiêu tịnh, đắp khoa thư, thỉnh thánh nghênh chân, đồng thanh đọc, 

mười lần hoặc trăm lần, minh phủ khố môn mở rộng, hiện tồn được phúc, 

đã vong siêu thăng, kinh này ba trăm bảy mươi sáu chữ, một chữ chiết 

tiền một vạn quan văn, hành động tiêu diệt tội, từng câu từng chữ tăng 

phúc kéo dài sinh mệnh, lúc qua đời, nam đăng tiên giới, nữ chuyển nam 

thân”. 

Sách "Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh" có viết: “Phàm nhân tính mạng, đều do cửu thiên sinh khí, 

ngũ đấu tinh quân, bản mạng nguyên thần, chủ chưởng linh thần, nếu 

có người có thể biết căn bản, nhưng gặp tam nguyên ngũ lạp, bản mạng 

nguyên thần, bắc đẩu hạ nhật, nghiêm thiết đặt đàn tràng, tùy lực 

chương tinh cung dưỡng Ngũ Phương Ngũ Lão, vì ta hóa sinh, Chú Sinh 

thánh chúng, Ngũ Đấu Tinh Quân, Bản Mệnh Nguyên Thần, hiến tiền 

tài, để đáp chúng chân chính, chú ngô sinh thân, đắc sinh Nam quốc, 

được gặp đại đạo, lui đến các cung quán sẽ được ơn ấm no, đương sinh, 

thiên tào địa phủ, nguyện ước cho bản mệnh tiền tài”. 

Sách “ Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh" còn nói: “Nếu có nam nữ, sinh thân quả bạc, vô lực chương 

tiếu, có thể vào ngày bản mệnh, mời chính một đạo sĩ, hoặc một hoặc 

hai, hoặc ba hoặc năm, hoặc ở cung quan, hoặc là gia đình, cầm ngũ đấu 

kim chương bảo kinh, hoặc tự nguyện giữ niệm, thường tụng, sẽ hủy tiền 

một vạn quan và kinh văn. 

Tóm lại, có thể thấy được, Đạo giáo quan niệm thế nhân chúng sinh 

cần phải ghi nhớ các khoản nợ Tào quan, đồng thời hoặc tự mình hoặc  

phải phụng thỉnh đạo sĩ dự diễn khoa thư, thỉnh thánh nghênh chân để 

có thể trả hết nợ Tạo quan là điều cần thiết và cấp bách. 
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"Trả nợ Tào quan pháp" là pháp nền tảng của tất cả các hoạt động 

cải tạo mệnh lý của thế nhân dương gian. Phương pháp này nếu thi hành 

đúng pháp, chính pháp, do chính Đạo sĩ Đạo giáo thi hành thì sẽ thấy 

thấy hiệu quả nhanh chóng, pháp lực đắc chính. Phương pháp này tuy có 

nguồn gốc và cách thi pháp của Đạo giáo. Song hiện nay, tín ngưỡng 

dân gian cũng đang được sử dụng rộng rãi trong tiêu trừ, hóa giải mệnh 

lý Hung - Cát trong bát tự. Nhằm cứu vãn các tình huống tiêu cực trong 

hoạt động sống của con người như: Tình cảm hôn nhân và gia đình, 

vượng tài, cầu quan, thăng tiến, thúc đẩy sự nghiệp và các khía cạnh 

khác,...  

Tuy nhiên, để có thể nhanh chóng gia tăng và chữa trị phúc báo âm 

đức bị hao tổn của con người, hiện nay, không ít các hiện tượng mê tín, 

dị đoan, ngu dốt,...Lợi dụng lòng tin của tín chung mà làm bừa bãi, có 

nhiều loại hình thầy bà tín ngưỡng dân gian, cả đời chưa từng “nghe kinh 

thính pháp”, cả đời chưa thấy kinh văn Tiên tông, chữ nghĩa thành hiền 

hoặc mơ hồ, hoặc mù chữ hoặc xuyên tạc, hoặc vơ loạn tôn giáo,...nhằm  

quấy nhiễu tiêu cực từ linh giới trong bóng tối, khiến thiện thần rời xa, 

ác thần thường hữu. Đối với việc nâng cao vận thế tổng thể của con 

người, có thể nói là pháp môn trúc cơ cải vận trợ vận. 

Tín chúng, khi tìm hiểu cũng nên thông kinh, bác văn, có tư duy phản 

biện. Nhìn nhận sao cho thấu đáo. Tránh tâm thiện bị nhuốm bẩn, tâm 

ma lui tới, việc làm vô ý mà hoá ra hữu ý mà mạo phạm thần minh Tiên 

giới. 
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PHẦN KINH VĂN 

Quyển 1 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THUYẾT NGŨ ĐẤU  

KIM CHƯƠNG THỤ SINH KINH 

 

Kinh danh: “Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim 

Chương Thụ Sinh Kinh”.  

Tác giả: không rõ, ước chừng xuất phát từ thời Đường Tống. Nội 

dung kinh nói lên việc cậy nhờ Thái Thượng Lão Quân vì Ngũ Đấu 

Tinh Quân tuyên bố ngũ phương kim chương linh phù, khuyên người 

thi tài thiết lập, tụng kinh cầu phúc.  

Số lượng: Một quyển.  

Nguồn gốc: "Chính Thống Đạo Tàng". Động Thần Bộ. 

 

Nhĩ thời 

Thái Thượng Lão Quân Ở Thái Thanh Cảnh, Đại Xích Thiên Trung, 

Hoàng Kim Điện, triệu Ngũ Lão Đế Quân Cùng Đông Đấu Chú Sàng 

Quân, Nam Đẩu Thượng Sinh Quân, tây Đẩu Ký Danh Quân, Bắc Đẩu 

Lạc Tử Quân, Trung Đấu Tổng Giám Quân, Cửu Thiên Thần Quân, Cửu 

Thiên Chú Sinh Quân, Cửu Thiên Chú Lộc Quân, Cửu Thiên Chưởng 

Tịch Chưởng Sàng Chưởng Tiêu Tử Quân Quân, Cửu Thiên Tài Khố 

Lộc Khố Quân, Cửu Thiên Tiêu Tai Tán Họa Quân, Cửu Thiên Thánh 

Mẫu Cửu Thiên Thái Nhất Nguyên Quân, Cửu Thiên Giám Sinh Đại 

Thần, Bắc Đẩu Thất Nguyên Tinh Quân, Nam Đẩu Lục Ti Tinh Quân, 

Bản Mạng Nguyên Thần Kiến Sinh Tinh Đấu Quân, mỗi người theo bản 

bộ công tào linh quan, Kim Đồng Ngọc Nữ Vô Lượng Thánh Chúng, 

nhất thời cùng hội nghị. tuần đầu tiên, thắp hương tán hoa, bước đi vòng 

quanh, quỳ bái trước đường, nghe pháp ngôn. 

Thái Thượng Lão Quân quảng tuyên phải diệu, tỏ tình Ngũ Phương 

Ngũ Lão nhất tất cả thánh chúng viết: Ta xưa ở trong hỗn độn, thiên địa 

chưa phân, nguyên hóa một thể, bố bạt mười phương, thành tựu vạn 
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tượng, sinh trời sinh địa, phụ âm ôm dương, dương huyền tăng lên, hóa 

sinh chư thiên, âm ám giảm xuống, hóa sinh chư địa, dương chi dư hóa 

thành nam tử, âm chi dư hóa thành nữ nhân, âm dương nhị huyền, hỗn 

hợp tự nhiên, sinh sinh hóa hóa, là có nhân luân. Đã có nhân luân, định 

mệnh nhân duyên, có thiện có ác, có dài có ngắn, có quý có tiện, có giàu 

nghèo, thiện ác chi báo, như ảnh trục hình, như hưởng ứng thanh âm, 

làm thiện thiện ứng, làm ác ác thành, trồng lan đắc hương, trồng trọt 

được lương thực, vì thiện hàng tường, vì ác giáng tang, hết thảy nhân 

duyên, đều do phúc nghiệp. Vả lại nhân sinh hạ thổ, mệnh hệ thượng 

thiên, nhân sinh cũng vậy, đỉnh thiên lý địa, có âm có dương, mỗi người 

đều có ngũ hành chính đồng , mỗi người đều có ngũ hành quản, bản 

mệnh nguyên thần, mười hai tướng thuộc, vả lại 

Giáp Ất Sinh Nhân Đông Đấu Chú Sinh,  

Bính Đinh Sinh Nhân Nam Đấu Chú Sinh,  

Mậu Kỷ Sinh Nhân Đấu Chú Sinh,  

Canh Tân Sinh Người Tây Đấu Chú Sinh,  

Nhâm Quý Sinh Nhân Bắc Đẩu Chú Sinh,  

Lúc chú sinh, mỗi người bẩm sinh đều ngũ hành chân đồng , chân 

đồng hỗn hợp, kết tú thành thai, thụ thai mười tháng, chu hồi thập 

phương, thập phương sinh đồng . Bao la nguyên thủy, trong đó có tinh, 

hoảng hốt hoảng hốt, trong đó có vật, làm như không thấy ta, không nghe 

thấy, cách đủ loại biên, tên là diệu đạo. Diệu đạo ở người, không thể bỏ 

qua, mất rất dễ, bảo vệ rất khó, đa mê chân đạo, trục tà nguyên nhiều, 

nhiều dâm sát, tham lam thật tốt, trầm địa ngục nhiều, mất nhiều người. 

Lúc được sinh ra, Ngũ Đấu Tinh Quân, Cửu Thiên Thánh Chúng, Chú 

Sinh Chú Lộc, Chú Phú Chú Bần, Chú Dài Chú Thích Ngắn, Chú Cát 

Chú Hung, đều do chúng sinh, tự làm tự chịu. Nếu vào ngày thế gian, 

tâm sùng đại đạo, cung dưỡng thiên tôn, hiếu thuận phụ mẫu, cùng lục 

thân, không ghen tỵ, không tham không ghen, hoặc cầm trai giới, hoặc 

làm thiện duyên, hoặc chịu tam giới ngũ giới, thập giới thập nhị có thể 

tòng giới, mười bốn cầm thân giới, nhị thập tứ giới, tam thập lục giới, 
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bảy mươi hai giới, một trăm tám giới, ba trăm đại giới; hoặc tu thượng 

thanh trai trai, kim tiêu trai, tam nguyên trai, tam thất trai, canh thân trai, 

giáp tý trai, bản mệnh trai, nếu có nam tử thiện nữ thụ thế, danh hệ thiên 

nhân, thế thế sinh sinh, không mất người, phú quý thông minh, trong 

nhân trung thắng lợi. ngũ thể đủ, mười tướng đoan nghiêm. vả lại nhân 

sinh cũng được ngũ phương ngũ lão đế quân mỗi người hàng chân, kim 

chương linh phù, hỗn hợp tự nhiên, hóa sinh làm người. Ta hôm nay 

tuyên nói 

Đông Phương Đệ Nhất Kim Chương Linh 

Phù Chân Văn Thần Chú: 

 

Đông Phương Cửu Huyện, Thủy Thanh Thiên.  

Thanh Linh Thủy Lão, Cửu Thần Thiên Quân. 

Chân Nhân Ấn Bút, Đặt Cược Vào Thân Thể.  

Mộc Đức Kết Tú, Giữ Đạo Hợp Chân. 

Trong gan người của chương linh phù trấn này, 

nếu gan người bị bệnh, lấy chu thư đốt tro phục, lập 

tức lành. 

Nam Phương Đệ Nhị Kim Chương Linh Phù 

Chân Văn Thần Chú: 

 

Phương Nam Tam Lư, Xích Linh Đan Thiên.  

Đan Linh Chân Lão, Tam Lư Thiên Quân. 

Tư Mệnh Tư Lục, Giáng Hạo Tôn Thần.  

Hỏa Đức Minh Tú, Hội Đạo Hợp Chân. 

Chương linh phù này trấn nhân trung tâm. Nếu 

nhân tâm chịu bệnh, lấy chu thư đốt tro phục, lập lành. 
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Trung Ương Kim Chương Thứ Ba Linh Phù 

Chân Văn Thần Chú: 

Tổng Giam Chúng Linh, Thập Nhị Chi Thiên.  

Nguyên Linh Nguyên Lão, Thập Nhị Thiên Quân. 

Đô Lục Giáo Tịch, Chủ Trấn Tỳ Thần.  

Thổ Đức Trấn Tú, Hội Đạo Hợp Chân. 

Chương linh phù trấn nhân lá lách, nếu lá lách bị 

bệnh, lấy chu thư đốt tro phục, lập khỏi. 

Tây Phương Đệ Tứ Kim Chương Linh Phù 

Chân Văn Thần Chú: 

Tây Phương Thất Đồng,Thái Bạch Chi Thiên. 

Hạo Linh Hoàng Lão, Thất Đồng Thiên Quân. 

Kí Danh An Phách, Chủ Trấn Phế Thần. 

Kim Đức Kiên Tú, Hội Đạo Hợp Chân. 

Trong phổi người của chương linh phù trấn này, nếu 

phổi người bị bệnh, lấy chu thư đốt tro phục, lập lành. 

Phương Bắc Đệ Ngũ Kim Chương Linh Phù 

Chân Văn Thần Chú: 

Bắc Phương Ngũ đồng, Huyền Trung Chi Thiên. 

Ngũ Linh Huyền Lão, Ngũ Đồng Thiên Quân. 

Truy Sinh Lạc Tử, Chủ Trấn Thận Thần. 

Thủy Đức Thiện Tú, Hội Đạo Hợp Chân. 

Chương linh phù trấn nhân trong thận, nếu thận 

người bị bệnh, lấy chu thư đốt tro phục, lập lành. 

 Nhĩ thời 

Lão Quân lại nói năm phương chân văn thần chú này, tức là triệu 

Ngũ Phương Ngũ Đấu Tinh Quân, hàng linh phù chân văn thần chú này, 

tức là mỗi người đã thụ nhận ngũ đấu tinh quân, tức là lấy kim thư ngọc 

trận, mỗi người đều phải chịu nắm giữ, chú sinh thế nhân, lấy linh văn 

an trấn ngũ tạng, nhân thân các trấn. Tính mạng phàm nhân, đều do cửu 
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thiên sinh đồng ngũ đấu tinh quân bản mệnh nguyên thần chủ chưởng 

linh thần, nếu phục lại có người có thể biết căn bản, nhưng gặp tam 

nguyên ngũ lạp bản mệnh sinh thần bắc đẩu hạ nhật, nghiêm cẩn đặt đàn 

tràng, tùy lực chương tiếu, cung dưỡng Ngũ Phương Ngũ Lão,cũng 

chính là ta hóa thân chú sinh thánh chúng ngũ đấu tinh quân, bản mệnh 

nguyên thần, hiến tiền tài, lấy đáp chúng chân, chú ngã sinh thân, đắc 

sinh Nam quốc, được gặp được đại đạo phù hộ chi ân. Khi còn sống, 

thiên tào địa phủ nguyện ước cho bản mệnh tiền bạc, vả lại 

- Giáp - Ất sinh nhân, mệnh thuộc Đông Đấu cửu đồng, lúc làm người 

chịu sinh, từng hứa bản mệnh ngân tiền chín vạn quan văn. 

- Bính - Đinh sinh nhân, mệnh thuộc Nam Đấu tam đồng, lúc làm 

người chịu sinh, từng hứa bản mệnh ngân tiền ba vạn quan văn. 

- Mậu - Kỷ sinh nhân, mệnh thuộc Trung Đấu nhất thập nhị đồng, 

lúc làm người chịu sinh, từng hứa với bản mệnh tiền bạc 120.000 quan 

văn. 

- Canh - Tân sinh nhân, mệnh thuộc Tây Đấu Thất đồng, lúc làm 

người chịu sinh, từng hứa bản mệnh ngân tiền bảy vạn quan văn. 

- Nhâm - Quý sinh nhân,mệnh thuộc Bắc Đấu ngũ đồng, vi nhân thụ 

sinh chi thì,tằng hứa bản mệnh ngân tiền ngũ vạn quán văn. 

Nếu có thiện tín nam nữ, trồng chư thiện căn, thiện căn không ngừng, 

thế thế làm người, đương tu tiễn năm bản mệnh tiền, thiên tào địa phủ 

mỗi người đều có minh văn, mười hai bản mệnh, thập nhị khố thần. 

Tý sinh chi nhân đệ nhất khố, Thìn sinh chi nhân đệ nhị khố, 

Thân sinh chi khố thứ ba, Hợi sinh chi khố thứ tư, 

Mão sinh đệ ngũ khố, Mùi sinh đệ lục khố, 

Dần sinh đệ thất khố, Ngọ sinh chi khố thứ tám, 

Tuất sinh đệ khố thứ chín, Tỵ sinh chi khố thứ mười. 

Dậu sinh khố thứ mười một, Sửu sinh đệ nhất nhị khố. 
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Con người sinh ra đều có tài lộc mệnh khố, nếu ngày bản mệnh của 

người, theo đó mà đốt hết, không thiếu không nợ, tức là phải thấy thế an 

lạc, ra vào thông đạt, cát không bất lợi, sở nguyện như tâm, tự có bản 

mệnh tinh quan thường thèm thuồng, bảo vệ thiên niên kỷ, lúc qua đời? 

không mất người, được sinh ra phú quý văn võ, tinh lâm tài tinh lộc tinh, 

ngũ phúc chiếu diệu thân mệnh thai cung, an lạc trường thọ, không chịu 

ác duyên. Nếu có nam nữ sinh thân quả bạc, vô lực chương biểu, có thể 

vào ngày bản mệnh, thỉnh chính một đạo sĩ, hoặc một hoặc hai, hoặc ba 

hoặc năm, hoặc là ở cung quan, hoặc là gia đình, cầm đọc "Ngũ Đấu Kim 

Chương Bảo Kinh", hoặc lấy tự nguyện trào phúng, mỗi lần tụng một 

biến, sẽ được hoá giải một vạn quan văn, lại chí tâm giữ ý niệm nhờ hóa 

thụ sinh thiên tôn, hoặc ngàn hoặc vạn, khi đến sinh nhân, tam thế trưởng 

thành nam tử, ngũ thể toàn chuẩn bị, thập tướng đoan nghiêm, hết thảy 

cung kính, được ngộ vô thượng chính chân chi đạo. 

Thị thời 

Ngũ Phương Ngũ Lão Đế Quân, Ngũ Đấu Tinh Quân, Nam Đẩu Lục 

Ti Tinh Quân, Bắc Đẩu Thất Nguyên Tinh Quân, Cửu Thiên Thánh 

Chúng, Bản Mạng Tinh Quan, Nguyên Thần Tinh Quân, Công Tào Linh 

Quan, Kim Đồng Ngọc Nữ, Nhất Hồi Thần Tiên, được nghe Lão Quân 

nói chân kinh này, nhất thời vui mừng, lễ tạ huyền nguyên, mỗi người 

nguyện thụ trì. Lúc thì có Thủy Lão Đế Quân, ra khỏi lớp trưởng quỳ, 

nhị tác thi kệ, kê thủ lễ tạ, trân trọng mà lui. 

Kê thủ chân nguyên vô thượng tôn, 

Nhất tâm tín phụng bất tư nghị. 

Như tư diệu pháp vị tằng văn. 

Kim nhật kim thì tận đắc chi. 

Năng vi hắc ám khai quang minh, 

Năng vi tật bệnh tác lương y. 

Diệu tai thần chú ngũ linh phù, 

Thệ nguyện quy y các thụ trì. 

Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ Sinh Kinh. 
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QUYỂN 2 

LINH BẢO THIÊN TÔN  

THUYẾT LỘC KHỐ THỤ SINH KINH 

靈寶天尊說祿庫受生經 

Kinh danh: Linh Bảo Thiên Chuyên Thuyết Lộc Khố Thụ Sinh 

Kinh.  

Tác giả: Khuyết danh, ước tính xuất phát từ Tùy Đường.  

Nội dung: Khuyên người ta trả lại cho Địa phủ các khoản tiền nợ 

đầu thai.  

Số lượng: Một quyển.  

nguồn gốc: "Chính Thống Đạo Tàng" - Động Huyền Bộ . 

 

 

 Nhĩ thời 

Linh Bảo Thiên Tôn ở Phù La thế giới Tịnh Minh Quốc Thổ5, ở 

Thiện Tích Sơn thất bảo thụ, cùng vô lượng phi thiên thần vương, cùng 

chư tiên thánh chúng diễn thuyết diệu pháp. Dùng chín màu sắc thái 

quang, chiếu khắp thập phương tất cả chúng sinh thiện ác quả báo, hoặc 

quý hay tiện, hoặc giàu hay nghèo. Nhìn khắp đại chúng hoài nghi chúng 

sinh vậy, rồi cùng chư thiên thánh chúng nghị vấn. Lúc đó, có Quang 

Diệu Âm Chân Nhân, từ từ đứng lên, nghiêm chỉnh chỉnh y quan, dập 

đầu quỳ bái, thượng bạch Thiên tôn: Thần vừa thấy uy quang, chiếu rọi 

mười phương. Hoặc nam hay nữ, phú quý bần tiện, khổ nhục bất đồng. 

tất cả chúng sinh, có dị nguyên gì. Phục nguyện thánh từ, xin Thiên tôn 

lấy lời thỉnh ban để nói với chúng sinh. 

Thiên Tôn viết: Thiện tai. Các vị ngồi lại, tĩnh lặng an thần, một 

lòng lắng nghe. 

Thiên Tôn nói: Mười phương tất cả chúng sinh, mệnh thuộc Thiên 

Tào, thân do Địa Phủ, ngày được thân nhân, từng ở Minh Ti thuộc Địa 

Phủ, vay mượn lộc khố nhận tiền tài. Bổ sung mệnh số khi chuyển sinh, 

                                                
5  
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làm người phú quý, hay bần tiện, vì từ kiếp chí kiếp, phụ nợ minh ty đoạt 

lộc, ở thế giới nghèo nàn, đều minh quan sở khắc, dương lộc lấp đầy âm 

nợ. Mới khiến phân ra quý tiện nghèo phú, khổ nhục bất đồng, nay ta nói 

cho biết nguyên nhân. 

Thiên Tôn nói: Ta ngày xưa ban cho một gốc bảo thụ, giao cho 

Dậu Đô Bắc Đế, trồng ở Minh Kinh, phân biết rõ ràng chúng sinh thiện 

ác quả báo. Lấy thánh tiễn6 ba cái, thần cung ba cái, cho nam nữ chúng 

sinh. Đem cung tiễn này nhìn bảo thụ mà bắn, bắn đến cành Đông, được 

quan tước trường mệnh thân; bắn được cành Nam, được kéo dài tuổi già; 

Bắn đến cành Tây, được phú quý vinh hoa thân; bắn trúng cành Bắc, 

nghèo khó khốn thân. Như trên bảo thụ, chính là nghiệp kính quả báo do 

duyên thiện ác mà ra. Nếu sinh thời kính Tam Bảo7, thi hành bố thí, công 

đức, thiết trai tụng kinh, làm đủ loại thiện duyên, cùng với theo Thiên 

Đạo chính giáo, tụng niệm kinh này, trả nợ lộc khố thụ mệnh, được tái 

sinh làm thân nam tử. Nếu chết lại, không trải qua địa ngục, lại phục 

thân. Dậu Đô nếu lấy cung tiễn thi triển làm bảo thụ, ta lấy thần lực nâng 

đỡ, giả như có bắn trúng cành Bắc, vẫn lại được vinh quý chi thân. Nếu 

ngược lại có người ở thế gian tham ngu si, không tin kinh pháp, nợ nần 

không trả, chỉ lo giữ cho mình tiền tai hư vô, không niệm thiện nguyên 

nhân, duy ác là tu, khiến cho tội danh ghi tên, thiên tào giảm thọ, cùng 

phụ nợ minh ty thụ sinh tiền tài, ở đời không trả, tội càng nặng thêm, 

chết vào địa ngục, vạn kiếp trở thành súc sinh, luân chuyển quả báo. Nếu 

phục hồi làm người, lại lấy thần cung thánh tiễn, tại bảo thụ tự nhiên quả 

báo. Bắn trúng bắc chi, vừa phải làm người, nghèo khó hạ tiện, cùng 

không tin thiện duyên chi báo sẽ chuộc thêm hoạ, không chỉ cho mình 

mà thêm phần gánh cho con cháu, lục thân. 

Chân nhân kính bạch Thiên tôn mà nói: Chưa thẩm vấn sinh thân 

của người, mượn tiền thụ sinh từ minh tào khố thuộc để chuyên sinh làm 

người, ở thế gian không biết lộc khố phân loại ra sao. Mặc dù được giác 

ngộ, chưa lường được nguyên nhân này, may mắn mong nhờ Thiên tôn, 

vì chúng sinh mà chỉ ra để phân biệt. 

                                                
6 Mũi tên. 
7 Đạo – Kinh – Sư (Ngọc Thanh - Thượng Thanh – Thái Thanh). 
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Thiên Tôn viết: Người sau khi được chuyển sinh, đầu thai có thân 

xác phàm nhân, liền có mười hai năm trực cung phân, mỗi người đều có 

tào điển, chủ chưởng lộc khố. Ta hôm nay vì nhữ hiển sẽ nói cho thập 

nhị quan tào phương tính: 

Tý sinh nhân, nợ tiền một vạn ba ngàn quan, thuộc đệ nhất khố, tào 

quan họ Lý.  

Sửu sinh nhân, nợ hai mươi tám vạn quan, thuộc khố thứ hai, tào 

quan họ Điền.  

Dần sinh nhân, nợ tám vạn quan, thuộc đệ tam khố, tào quan họ 

Lôi.  

Mão sinh nhân, nợ tám vạn quan, thuộc khố thứ tư, tào quan họ 

Liễu.  

Thìn sinh nhân, nợ tiền năm vạn quan, thuộc đệ ngũ khố, tào quan 

họ Viên.  

Tỵ sinh nhân, nợ bảy vạn quan, thuộc khố thứ sáu, tào quan họ Kỷ. 

Ngọ sinh nhân, nợ hai mươi sáu vạn quan, thuộc khố thứ bảy, tào 

quan họ Hứa.  

Mùi sinh nhân, nợ mười vạn quan, thuộc khố thứ tám, tào quan họ 

Chu.  

Thân sinh nhân, nợ tiền bốn vạn quan, thuộc khố thứ chín, tào quan 

họ Đỗ.  

 Dậu sinh, nợ năm vạn quan, thuộc khố thứ mười, tào quan họ 

Trịnh.  

Tuất sinh nhân, nợ hai vạn năm ngàn quan, thuộc khố thứ mười 

một, quan tào họ Thành.  

Hợi sinh nhân, nợ chín ngàn quan, thuộc khố thứ mười hai, tào 

quan họ Nguỵ 
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Thiên tôn lại nói: Mười hai cung khố quan, người sinh các chủ cục 

thiếu tiền sinh sổ, khi được chuyển sinh làm người, từng hứa với nguyện 

thần tiền tài, khất xin nhận sổ sinh lộc khố, làm hợp đồng với minh ty 

chi tịch. 

Chân Nhân viết: Những nguyên thần này, sau khi xuất sinh, chuyển 

thế, do bị quên đi kí ức, nên cũng không số tiền vay nợ, danh vị phải trả 

cúi mong Thiên tôn mở rộng lòng từ bi mà nói cùng chúng sinh biết rõ 

lai nguyên. 

Thiên Tôn mỉm cười mà nói: Thiện thay. Ta sẽ cùng tận lực vì 

chúng sinh. Ta lại vì chúng sinh diễn giải mười hai cung nguyên thần và 

số tiền chịu nợ. 

Tý sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Lưu Văn Chân, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền bảy vạn ngàn quan. 

Sửu sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Mạnh Hậu, xứng đáng với 

thân thể, hứa tiền chín vạn ngàn quan. 

Dần sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Chung Nguyên, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền sáu vạn ngàn quan. 

Mão sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Hác Nguyên, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền một vạn quan. 

Thìn sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Lý Văn Lượng, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền năm vạn bốn ngàn quan. 

Tỵ sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Tào Giao, xứng đáng với thân 

thể, hứa tiền một vạn ngàn quan. 

Ngọ sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Trương Tiễn, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền chín vạn ngàn quan. 

Mùi sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Tôn Cung, xứng đáng với 

thân thể, hứa tiền bốn vạn ngàn quan. 
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Thân sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Đỗ Chuẩn, xứng đáng với 

thân thể, hứa tiền tám vạn ngàn quan. 

Dậu sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Điền Giao Hữu, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền năm vạn ngàn quan. 

Tuất sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Thội Tiệm Tiến, xứng đáng 

với thân thể, hứa tiền năm vạn ngàn quan. 

Hợi sinh nhân, bản mệnh nguyên thần Vương Sảng, xứng đáng với 

thân thể, hứa tiền sáu vạn ngàn quan. 

Nhĩ thời 

Thiên tôn cáo chư tứ chung. Nếu có thiện tín nam nữ, ý nhạc kinh 

pháp, bố thí hóa tài, theo lời kinh điển này, thành lập đạo tràng, nghiêm 

cẩn chuẩn bị hương hoa, đèn chúc trang nghiêm, cung dưỡng tam bảo 

đại đạo, chư tiên đại thánh, lục thời hành đạo, tụng trì kinh điển 10 biến, 

tu trai thiết đàn, chuẩn bị tiền nợ sinh, cùng với tiền tài từng hứa nguyện 

trả cho nguyên thần, nhất nhất minh bạch, cùng với sớ điệp, đốt trả lại 

âm khố tào quan, tức là đã kiến thành được phúc, vinh quý quả báo, kiếp 

sau vĩnh viễn không có khổ cực. Nếu có chúng sinh không tin tiền duyên, 

trở về ác nghiệp, đều phải đọa xuống cửu tuyền, vĩnh viễn không siêu 

thoát, cho nên có sinh tử khổ nhục chi báo. Nay nói cho đại chúng mỗi 

người đều biết. 

Đúng lúc ấy, Quang Diệu Âm Chân Nhân, cùng chư tiên chúng, 

Dậu Đô Bắc Đế, Diêm La Minh Quan, Lộc Khố Tào Điển, Bản Thuộc 

Nguyên Thần, tại hội đại chúng, nhất thiết kê thủ bái lạy, chiêm ngưỡng 

tôn nhan, đỉnh lễ mà lui. Vì thế Quang Diệu Âm Chân Nhân truyền giáo 

thế gian, tế độ tồn vong, tán thưởng, tin tưởng phụng hành truyền giáo 

cho chúng sinh. 
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Nguyên văn: HÁN VĂN 

太上老君說五斗金章受生經 

【香讚】 

香焚寶鼎  氣達蒼穹  神人合一謁天宮 

隨處顯神通  蘭篆凌空  萬聖會丹衷 

皈命  香雲普遍大天尊 （三稱） 

【太清寶誥】     志心皈命禮 

隨方設教  歷劫度人 

為皇者師  帝者師  王者師  假名易號 

立天之道  地之道  人之道  隱聖顯凡 

總千二百之官君  包萬億重之梵炁 

化行今古  著道德凡五千言  主握陰陽 

命雷霆用九五數  大悲大願  大聖大慈 

太上老君  道德天君 

【開經讚】 

老君降駕  神形自在  宣揚正法現慈靄 

世世相擁護  保制劫運  諸天聖真來 

皈命  混元道德大天尊 （三稱） 

【啟經咒】 

寂寂至無宗  虛峙劫仞阿  豁落洞玄文 

誰測此幽遐  一入大乘路  孰計年劫多 
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不生亦不滅  欲生因蓮花  超凌三界途 

慈心解世羅  真人無上德  世世為仙家 

【太上老君說五斗金章受生經】 

太上老君說五斗金章受生經 

爾時 

太上老君  在太清境上  大赤天中 

黃金殿內  召五老帝君  及 

東斗注筭君  南斗上生君  西斗記名君 

北斗落死君  中斗總監君  九天生神君 

九天注生君  九天注 祿 君 

九天掌 籍掌筭 君  九天財庫 祿庫 君 

九天消災散禍君  九天聖母 

九天太一 元 君  九天監生大神 

北斗七 元星 君  南斗六 司星 君 

本命元辰建生星斗君 

各隨本部功曹靈官  金童玉女 

  無量聖眾  一時同會  稽首禮拜 

  燒香散花  步虛旋繞  長跪道前 

  諦聽法言 

太上老君  廣宣要妙  告示五方五老 

一切聖眾曰  吾昔於混沌之中 
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天地未分  元化體一  布氣十方 

成就萬象  生天生地  負陰抱陽 

陽氣上升  化生諸天  陰氣下降 

化生諸地  陽之餘氣  化為男子 

陰之餘氣  化為女人  陰陽二氣 

混合自然  生生化化  乃有人倫 

旣有人倫  宿命因緣  有善有惡 

有長有短  有貴有賤  有富有貧 

善惡之報  如影逐形  如響應聲 

作善善應  作惡惡成  種蘭得香 

種粟得糧  為善降祥  為惡降殃 

一切因緣  皆由福業  且人生下土 

命係 

上天  人之生也  頂天履地  有陰有陽 

各有五行正氣  各有五斗所管 

本命元辰  十二相屬  且 

甲乙生人  東斗注生 

丙丁生人  南斗注生 

戊己生人  中斗注生 

庚辛生人  西斗注生 

壬癸生人  北斗注生 
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注生之時  各禀五行真氣  真氣混合 

結秀成胎  受胎十月  周回十方 

十方生氣  包羅元始  杳杳冥冥 

其中有精  恍恍惚惚  其中有物 

視不見我  聽不得聞  離種種邊 

名為妙道  妙道在人  不可輕失 

失之甚易  保之甚難  多迷真道 

多逐邪源  多好婬殺   多好貪嗔 

多沉地獄  多失人身  受生之時 

五斗星君  九天聖眾  注生注祿 

  注富注貧  注長注短  注吉注凶 

  皆由眾生  自作自受  若人在世之日 

 心崇大道  供養天尊  孝順父母 

和同六親  不嫉不妬  不貪不婬 

或持齋戒  或作善緣  或受三戒 

五戒十戒  十二可從戒  十四持身戒 

二十四戒  三十六戒  七十二戒 

一百八戒  三百大戒  或修上清齋 

金籙齋  三元齋  三七齋  庚申齋 

甲子齋  本命齋  如是齋戒 

若有善男子  善女人  受持之者 
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名係天人  世世生生  不失人身 

富貴聰明  人中殊勝  五體具足 

十相端嚴  且人之生也  皆受 

五方五老帝君  各降真氣  金章靈符 

混合自然  化生為人  吾今宣說 

東方第一金章靈符真文神呪 

東方九炁  始青天中  青靈始老 

九炁天君  真人按筆  下注人身 

木德結秀  會道合真 

南方第二金章靈符真文神呪 

南方三炁  赤靈丹天  丹靈真老 

三炁天君  司命司錄  絳闕尊神 

火德明秀  會道合真 

中央第三金章靈符真文神呪 

總監眾靈  十二之天  元靈元老 

十二天君  都錄校籍  主鎮脾神 

土德鎮秀  會道合真 

西方第四金章靈符真文神呪 

西方七炁  太白之天  皓靈皇老 

七炁天君  記名安魄  主鎮肺神 

金德堅秀  會道合真 
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北方第五金章靈符真文神呪 

北方五炁  玄中之天  五靈玄老 

五炁天君  追生落死  主鎮腎神 

水德善秀  會道合真 

爾時 

老君再說  此五方真文神呪  即召 

五方五斗星君  降此靈符  真文神呪 

  各授 

五斗星君  即以金書玉篆  各依其方 

總得受持  注生世人  以此靈文 

安鎮五臟  各鎮人身  凡人性命 

皆由九天生氣  五斗星君  本命元辰 

主掌靈神  若復有人  能知根本 

但遇三元五臘  本命元辰  北斗下日 

嚴置壇場  隨力章醮  供養五方五老 

乃吾化身  注生聖眾  五斗星君 

本命元辰  醮獻錢財  以答眾真 

注我生身  得生中國  得遇大道 

廕佑之恩  當生之時  天曹地府 

願許喜本命錢   且 

甲乙生人  命屬東斗九炁  為人受生之時 
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    曾許喜本命銀錢  九萬貫文 

丙丁生人  命屬南斗三炁  為人受生之時 

    曾許喜本命銀錢  三萬貫文 

戊己生人 

命屬中斗一十二炁  為人受生之時 

曾許喜本命銀錢  一十二萬貫文 

庚辛生人  命屬西斗七炁  為人受生之時 

曾許喜本命銀錢  七萬貫文 

壬癸生人  命屬北斗五炁  為人受生之時 

曾許喜本命銀錢  五萬貫文 

若有善信男女  種諸善根  善根不斷 

世世為人  當須醮送  五本命錢 

天曹地府  各有明文  十二本命 

十二庫神 

    子生之人  第一庫中 

辰生之人  第二庫中 

申生之人  第三庫中 

亥生之人  第四庫中 

卯生之人  第五庫中 

未生之人  第六庫中 

寅生之人  第七庫中 
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午生之人  第八庫中 

戌生之人  第九庫中 

巳生之人  第十庫中 

酉生之人  第十一庫中 

丑生之人  第十二庫中 

乃是生人  各有財祿命庫 

若人本命之日  依此燒醮了足 

別無少欠  即得見世安樂  出入通達 

吉無不利  所願如心  自有本命星官 

常垂廕佑  使保天年  過世之時 

不失人身  得生富貴  文武星臨 

財星祿星  五福照曜  身命胎宮 

安樂長壽  不值惡緣  若有男女 

生身果薄  無力章醮  可於本命之日 

請正一道士  或一或二  或三或五 

或於宮觀  或就家庭  持誦 

五斗金章寶經  或以自願持誦 

每誦一遍  折錢一萬貫文 

又志心持念  托化受生天尊 

或千或萬  當來托生人中 

三世長為男子之身  五體全備 
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十相端嚴  一切恭敬 

得遇無上正真之道  是時 

五方五老帝君  五斗星君 

南斗六 司星 君  北斗七 元星 君 

九天聖眾  本命星官  元辰星官 

功曹靈官  金童玉女  一會神仙 

  得聞 

老君說此真經  一時歡喜  禮謝玄元 

各願受持  時有 

始老帝君  出班長跪  而作是偈 

  稽首禮謝  珍重而退 

  稽首真元無上尊  一心信奉不思議 

如斯妙法未曾聞  今日今時盡得之 

能為黑暗開光明  能為疾病作良醫 

妙哉神呪五靈符  誓願皈依各受持 

太上老君說五斗金章受生經  竟 

【完經讚】 

五斗金章  普及萬生  一切善緣自來應 

真人奉天符  潤諸苦荄  得服如瓊瑛 

皈命  混元道德大天尊 （三稱） 

【太清寶誥】     志心皈命禮 
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隨方設教  歷劫度人 

為皇者師  帝者師  王者師  假名易號 

立天之道  地之道  人之道  隱聖顯凡 

總千二百之官君  包萬億重之梵炁 

化行今古  著道德凡五千言  主握陰陽 

命雷霆用九五數  大悲大願  大聖大慈 

太上老君  道德天君 

【北斗寶誥】     志心皈命禮 

開明三景  迴度五常  為造化之樞機 

作人神之主宰  宣威三界  統御萬靈 

判人間善惡之期  司陰府是非之目 

能解一切罪  攝伏諸魔精 

大悲大願  大聖大慈  中天大聖 

北斗九皇  賜福星君 

【繳經讚】 

受生經跪誦已週隆 

回向四恩并三宥 

合宮眾弟子增福壽 

願將法水洗愆尤 

九皇宮聖眾  唯願垂納受 

皈命  北斗賜福大星君 （三稱） 
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【出關】 

主：香 花 迎        眾：香花請 

主：皈命一心        眾：奉  請 

主：飛騰三界來往十方 

須臾捧奏達九皇宮 

頃刻通傳入聖境  如是 

子生人  本命元辰  劉文真曹官門下 

丑生人  本命元辰  孟  候曹官門下 

寅生人  本命元辰  鐘  元曹官門下 

卯生人  本命元辰  郝  元曹官門下 

辰生人  本命元辰  李文亮曹官門下 

巳生人  本命元辰  曹  交曹官門下 

午生人  本命元辰  張  巳曹官門下 

未生人  本命元辰  孫  恭曹官門下 

申生人  本命元辰  杜  準曹官門下 

酉生人  本命元辰  田交佑曹官門下 

戌生人  本命元辰  崔漸進曹官門下 

亥生人  本命元辰  王  爽曹官門下 

傳奏值日功曹 

眾：使者唯願  上遵聖敕  下憫凡情 

此刻今時  光臨法會 



 38                                     Đại La Quán   
 

【符使白】 

功：向來  奉為      宮  啟建太上覃恩 

請福迎喜  正【    】永日道場 

以今轉誦太上老君說五斗金章受生經 

全卷雲週  懇拜悃文一通 

外附文關一道  謹當宣讀 

伏願威聰  馬頭暫住 

聽者 ○○○ （鼓三通） 

西：恭讀關文 

【符使讚】 

使者顯神通  跨馬跨馬雲中 

黃金鎧甲鎧甲掩當胸 

一通悃奏九皇宮  俯降壇中 

皈命  飛雲捧奏大威聰 

【回壇】 

五斗金章禳災患  無過清齋轉益算 

靈符佩帶常擁護  得保長年福綿延 

  

摘錄  道藏第十一冊  太上老君說五斗金章受生經 

      正統道藏第十九冊  太上老君說五斗金章受生經 
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靈寶天尊說祿庫受生經 

  

  爾時， 

靈寶天尊在浮羅世界淨明國土，善積山中七寶樹下，與無量飛天神王，及諸仙聖眾演說

妙法。乃放九色彩光，遍照十方一切眾生善惡果報，或貴或賤，或富或貧。大眾懷疑此

等眾生，有如上果，未敢議問。時有光妙音真人，從座而起，嚴整衣冠，叩頭長跪，上

白天尊曰：適見威光，照耀十方。或男或女，富貴貧賤，苦樂不同。此等眾生，有何異

因。伏願聖慈憫，以所請賜以訣言。 

天尊曰：善哉善哉。汝當復坐，靜默安神，一心諦聽。 

天尊言：十方一切眾生，命屬天曹，身擊地府，當得人身之日，曾於地府所屬冥司，借

貸祿庫受生錢財。方以祿簿注財，為人富貴。其有貧賤者，為從劫至劫，負欠冥司奪祿

，在世窮乏，皆冥官所剋，陽祿填於陰債。是使貴賤貧富，苦樂不同，汝當省知。 

天尊言：吾昔賜寶樹一株，付與酆都北帝，植於冥京，明察眾生善惡果報。以聖箭三隻

，神弓三張，給與得生人身男女。將此弓箭望寶樹而射，射得東枝，得官爵長命身。射

得南枝，得延年康健身。射得西枝，得富貴榮華身。射得北枝，得貧窮困苦身。如上之

寶樹者，乃是業鏡果報之緣。若在生欽敬三寶，方便布施，設齋誦經，行種種善緣，及

依吾教誦念此經，燒還祿庫受生錢者，得三生為男子身。若復死亡，不經地獄，再復人

身。酆都若以弓箭施為寶樹，我以神力扶持，無使中於北枝，再得榮貴之身。若復有人

在世慳貪愚癡，不信經法，負債不還，更相嫉妒，不念善因，惟惡是修，致使罪簿注名

，天曹減筭，及負欠冥司受生錢財，在世不還，更相誑妄，死入地獄，萬劫方生畜獸身

，輪轉果報。若復得為人身，再以神弓聖箭，於寶樹自然果報。射中北枝，既得為人，

貧窮下賤，及不信善緣之報。 

  真人又白天尊言：未審人之生身，從何所屬冥曹庫借過受生錢，在世貢還何庫分。

雖蒙開悟，未測此因，幸望慈尊，為眾分別。 

天尊曰：人之生身，便有十二年直宮分，各有曹典，主掌祿庫。我今為汝顯說十二官曹

姓屬。 

子生人，欠錢一萬三千貫，屬第一庫，曹官姓李。 

丑生人，欠錢二十八萬貫，屬第二庫，曹官姓田。 

寅生人，欠錢八萬貫，屬第三庫，曹官姓雷。 

卯生人，欠錢八萬貫，屬第四庫，曹官姓柳。 

辰生人，欠錢五萬貫，屬第五庫，曹官姓袁。 

巳生人，欠錢七萬貫，屬第六庫，曹官姓紀。 

午生人，欠錢二十六萬貫，屬第七庫，曹官姓許。 

未生人，欠錢十萬貫，屬第八庫，曹官姓朱。 

申生人，欠錢四萬貫，屬第九庫，曹官姓車。 

酉生人，欠錢五萬貫，屬第十庫，曹官姓鄭。 

戌生人，欠錢二萬五千貫、屬第十一庫，曹官姓成。 

亥生人，欠錢九千貫，屬第十二庫，曹官姓亢。 

天尊又言：前十二宮庫官，各主局生人欠受生錢簿，及得為人身，曾許所屬元辰錢財，

乞註受生祿庫之簿，合同冥司之籍。 
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  真人曰：此之元辰，亦未審於名位錢數，更望慈憫，盡其所說。 

天尊含笑而言曰：善哉。汝當盡力，為於眾生。吾當再為汝開演十二所屬元辰姓名錢數

。 

子生人，本命元辰劉文真，當得人身，許錢七千貫。 

丑生人，本命元辰孟候，當得人身，許錢九千貫。 

寅生人，本命元辰鍾元，當得人身，許錢六千貫。 

卯生人，本命元辰郝元，當得人身，許錢一萬貫。 

辰生人，本命元辰李文亮，當得人身，許錢五千四佰貫。 

巳生人，本命元辰曹交，當得人身，許錢一千貫。 

午生人，本命元辰張巳，當得人身，許錢九千貫。 

未生人，本命元辰孫恭，當得人身，許錢四千貫。 

申生人，本命元辰杜準，當得人身，許錢八千貫。 

酉生人，本命元辰田交佑，當得人身，許錢五千貫。 

戌生人，本命元辰崔漸進，當得人身，許錢五千貫。 

亥生人，本命元辰王爽，當得人身，許錢六千貫。 

  爾時， 

天尊告諸四眾，若有善信男女，意樂經法，布施貨財，依此經典，建立道場，嚴備香花

，燈燭莊嚴，供養三寶大道、諸仙大聖，六時行道，十遍轉經，修齋設醮，準備所欠受

生錢數，及許元辰之財，一一明具，合伺疏牒，燒還本屬庫分者，即得見世獲福，榮貴

果報，來生永無苦難。若有眾生不信前緣，返生惡業者，一墮九泉，若不具陳，故有生

死苦樂之報。汝等大眾，各自省知。 

  是時，光妙音真人，及諸仙眾，酆都北帝、閻羅冥官、祿庫曹典、本屬元辰、在會

大眾，一切稽首，瞻仰尊顏，頂禮而退。於是光妙音真人傳教世間，濟度存亡，讚 歎

敷揚，信受奉行。 
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PHỤ LỤC 

Con người sinh ra, liền có mười hai năm trực cung phận, mỗi người 

đều có tào điển, chủ chưởng lộc khố, mười hai cung khố, mỗi người đều có 

chủ cục, người vay mượn thụ sinh tiền đều có sổ sách ghi chép tỉ mỉ, cùng 

với lời hứa hẹn trả tiền tài nguyên thần, và nhận sổ sinh lộc khố, hợp đồng 

minh ty chi tịch. "Thái Thượng Lão Quân Thuyết Ngũ Đấu Kim Chương Thụ 

Sinh Kinh", "Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Lộc Khố Thụ Sinh Kinh" phân biệt 

là thiện nam tín nữ phải trả đủ, Ngũ đấu bản mệnh tiền tài, mười hai bản 

mệnh, thập nhị khố thần và những người khác được sinh ra tên tuổi, số tiền. 

các chi tiết cụ thể như sau: 

BIỂU TRA SỐ TIỀN THỤ KHÍ THỤ MỆNH  

NGŨ ĐẨU NGUYÊN THẦN BẢN MỆNH 
Tuổi Mệnh thuộc Ngũ Đẩu Thụ Khí Số tiền nợ 

Giáp - Ất Đông Đẩu Cửu khí 9 vạn quan tiền 

Bính – Đinh Nam Đẩu Tam Khí 3 vạn quan tiền 

Mậu - Kỷ Trung Đẩu Thập nhị Khí 12 vạn quan tiền 

Canh – Tân Tây Đẩu Thất Khí 7 vạn quan tiền 

Nhâm - Quý Bắc Đẩu Ngũ Khí 5 vạn quan tiền 

 

BIỂU TRA SỐ TIỀN NỢ ĐẦU THAI THẬP NHỊ KHỐ CUNG THẦN 

Mệnh thuộc Chi Số tiền nợ Khố cung Tào quan quản 

Người tuổi Tý 1 vạn 3 ngàn quan 1 Tào Quan Lý 

Người tuổi Sửu 28 vạn quan 2 Tào Quan Điền 

Người tuổi Dần 8 vạn quan 3 Tào quan Lôi 

Người tuổi Mão 8 vạn quan 4 Tào quan Liễu 

Người tuổi Thìn 5 vạn quan 5 Tào quan Viên 

Người tuổi Tỵ 7 vạn quan 6 Tào quan Kỷ 

Người tuổi Ngọ 26 vạn quan 7 Tào quan Hứa 

Người tuổi Mùi 10 vạn quan 8 Tào quan Chu 

Người tuổi Thân 4 vạn quan 9 Tào quan Đỗ 

Người tuổi Dậu 5 vạn quan 10 Tào quan Trịnh 

Người tuổi Tuất 2 vạn năm ngàn quan 11 Tào quan THành 

Người tuổi Hợi 9 ngàn quan 12 Tào quan Nguỵ 
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BIỂU TRA 12 CUNG NGUYÊN THẦN BẢN MỆNH  

VÀ SỐ TIỀN CHỊU NỢ 

Tuổi Bản Mệnh Nguyên Thần Số Tiền Nợ 

Tý Lưu Văn Chân 70 nghìn quan 

Sửu Mạnh Hậu 90 nghìn quan 

Dần Chung Nguyên 60 nghìn quan 

Mão Hác Nguyên 01 nghìn quan 

Thìn Lí Văn Lượng 44 nghìn quan 

Tỵ Tào Giao 01 nghìn quan 

Ngọ Trương Tị 09 nghìn quan 

Mùi Tôn Cung 04 nghìn quan 

Thân Đỗ Chuẩn 08 nghìn quan 

Dậu Điền Giao Hữu 05 nghìn quan 

Tuất Thôi Tiệm Tiến 05 nghìn quan 

Hợi Vương Sảng 06 nghìn quan 

 

BIỂU TRA 

LỤC THẬP HOA GIÁP BẢN MỆNH CHỊU NỢ, KINH SÁCH, THỌ YỂU 

Tuổi Quan tiền Kinh sách 

Kho 

số 

Tào 

Quan Số Thọ 

Giáp Tý 5 vạn 3 nghìn quan 18 quyển 3 Nguyên 75 

Giáp Tuất 2 vạn 7 nghìn quan 9 quyển 17 Tinh 91 

Giáp Thân 7 vạn quan 24 quyển 56 Lữ 80 

Giáp Ngọ  4 vạn quan 14 quyển 21 Ngưu 90 

Giáp Thìn 2 vạn 9 nghìn quan 10 quyển 19 Đổng 80 

Giáp Dần 3 vạn 3 nghìn quan 11 quyển 11 Đỗ 85 

Ất Sửu 2 vạn 8 nghìn quan 94 quyển 13 Điền 80 

Ất Hợi 4 vạn 8 nghìn quan 16 quyển 42 Thành 69-79 

Ất Dậu 4 vạn quan 14 quyển 2 An 73 

Ất Mùi 4 vạn quan 14 quyển 51 Hoàng 80 

Ất Tỵ 9 vạn quan 30 quyển 21 Dương 90 

Ất Mão 8 vạn quan 27 quyển 18 Liễu 83 

Bính Dần 8 vạn quan 27 quyển 10 Mã 78 

Bính Tý 7 vạn 3 nghìn quan 25 quyển 9 Vương 79 
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Bính Tuất 8 vạn quan 27 quyển 3 Tả 90 

Bính Thân 3 vạn 3 nghìn quan 11 quyển 57 Hữu 75 

Bính Ngọ 5 vạn 3 nghìn quan 18 quyển 60 Tiêu 78 

Bính Thìn 3 vạn 2 nghìn quan 11 quyển 33 Cổ 85 

Đinh Mão 2 vạn 3 nghìn quan 8 quyển 11 Hứa 79 

Đinh Sửu 4 vạn 2 nghìn quan 15 quyển 3 Thôi 80 

Đinh Hợi 3 vạn 9 nghìn quan 13 quyển 40 Cát 90 

Đinh Dậu 17 vạn quan 57 quyển 29 Hổ 87 

Đinh Mùi 9 vạn 1 nghìn quan 31 quyển 52 Chu  92 

Đinh Tỵ 7 vạn quan 24 quyển 16 Trình 89 

Mậu Thìn 5 vạn 4 nghìn quan 18 quyển 14 Bằng 79 

Mậu Dần 6 vạn quan 20 quyển 11 Quách 80 

Mậu Tý 6 vạn 3 nghìn quan 21 quyển 6 Ngũ 88 

Mậu Tuất 4 vạn 2 nghìn quan 14 quyển 36 Tần 72 

Mậu Thân 8 vạn quan 27 quyển 58 Sài 91 

Mậu Ngọ 9 vạn quan 30 quyển 39 Sử 91 

Kỷ Tỵ 7 vạn 2 nghìn quan 24 quyển 21 Tào   

Kỷ Mão 8 vạn quan 27 quyển 26 Tống 80 

Kỷ Sửu 8 vạn quan 27 quyển 7 Chu  87 

Kỷ Hợi 7 vạn 2 nghìn quan 24 quyển 50 Biện 90 

Kỷ Dậu 9 vạn quan 30 quyển 23 Tôn 89 

Kỷ Mùi 4 vạn 3 nghìn quan 15 quyển 5 Biện 84 

Canh Ngọ 6 vạn 2 nghìn quan 21 quyển 42 Trần 85 

Canh Thìn 5 vạn 7 nghìn quan 19 quyển 24 Lưu 60 

Canh Dần 5 vạn 1 nghìn quan 17 quyển 15 Mao 80 

Canh Tý 11 vạn quan 37 quyển 9 Lý 80 

Canh Tuất 11 vạn quan 37 quyển 2 Tân 77 

Canh Thân 6 vạn 1 nghìn quan 21 quyển 42 Hồ 90 

Tân Mùi 10 vạn 1 nghìn quan 34 quyển 59 Thường 90 

Tân Tỵ 5 vạn 7 nghìn quan 19 quyển 37 Cao 65 

Tân Mão 8 vạn quan 27 quyển 4 Trương 90 

Tân Sửu 11 vạn quan 37 quyển 18 Cát 84 

Tân Hợi 7 vạn 1 nghìn quan 24 quyển 40 Biện 91 

Tân Dậu 2 vạn 7 nghìn quan 9 quyển 15 Đinh 83 
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Nhâm Thân 4 vạn 2 nghìn quan 14 quyển 49 Vương 89 

Nhâm Ngọ 7 vạn quan 24 quyển 44 Lý 90 

Nhâm Thìn 4 vạn 5 nghìn quan 15 quyển 1 Triệu 78 

Nhâm Dần 9 vạn 6 nghìn quan 32 quyển 11 Thi 80 

Nhâm Tý 7 vạn quan 24 quyển 3 Mạnh 80 

Nhâm Tuất 7 vạn 2 nghìn quan 24 quyển 40 Bành 90 

Quý Dậu 5 vạn quan 17 quyển 12 Thân   

Quý Mùi 5 vạn 2 nghìn quan 18 quyển 49 Chu  80 

Quý Tỵ 3 vạn 9 nghìn quan 13 quyển 50 Biện 86 

Quý Mão 3 vạn 3 nghìn quan 11 quyển 22 Vương 75 

Quý Sửu 2 vạn 7 nghìn quan 9 quyển 8 Tập 91 

Quý Hợi 7 vạn 5 nghìn quan 25 quyển 43 Cửu 92 
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