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LỜI TỰA 

 Rất vui vì Vũ Phác tôi đã đem đến cho mọi người cuốn sách Chu 
Dịch Nhật Khóa này! Biển học thâm sâu mà vô bờ bến, giới huyền 
học Trung Quốc sách vở có thể nói chất hàng đống như núi, 
thượng vàng hạ cám có đủ cả, tinh hoa cũng không ít nhưng đặc 
biệt rác thì rất nhiều. Để mà nói, có thể tìm ra được cuốn sách hay, 
áp dụng được cho hiện trạng Huyền học nước nhà thật không hề 
đơn giản. Bởi lẽ biết được sách hay đã là khó, nhưng tìm được 
cuốn sách bản đầy đủ, không bị cắt ghép cũng không phải đơn 
giản, nhiều khi phải cần cả duyên lành nữa. Rất may mắn, khi tâm 
và tầm cũng như điều kiện kinh tế hội đủ, thì đó là lúc duyên đến. 
Tôi đã được một anh tiền bối đáng kính gửi cho tiêu đề cuốn sách 
này với lời nhắn nhủ rằng: “Em hãy tìm và dịch cuốn này đi!”. Tác 
giả cuốn sách này là Phan Tín Thông, chỉ cần nhật khóa bằng quẻ 
dịch cùng với đẩu thủ trạch nhật mà có những sự phán đoán như 
thần, khiến cho rất nhiều người thán phục. 

 Cuốn sách này đáng lẽ có thể ra mắt sớm hơn, nhưng do vướng 
phải ví dụ quẻ dịch rất nhiều, theo tôi thống kê lại có khoảng hơn 
130 ví dụ quẻ được tác giả giải thích rất chi tiết. Việc hoàn thành 
một quẻ cho ví dụ của tác giả đòi hỏi rất nhiều thời gian và công 
sức. Kiến thức trong cuốn sách này cũng rất nhiều và chi tiết, 
nhưng thực may mắn làm sao, bản thân tôi cũng xuất phát từ Dịch 
lý đầu tiên nên việc xử lý kiến thức mà tác giả muốn truyền tải vẫn 
may mắn mà hoàn thành. Cuốn sách này được xuất bản bởi nhà 
xuất bản ở Quảng Tây, nên ngôn ngữ có đôi phần khác biệt một 
chút với chữ phổ thông nên bị sai lỗi chính tả rất nhiều. Bản thân 
tác giả Phan Tín Thông cũng phải viết bài đính chính rằng sách bị 
sai chính tả nguyên nhân là do khâu biên tập và đánh máy, chứ 
không phải nguyên nhân do tác giải viết ẩu. Dù tôi đã cố gắng 
chuyển ngữ theo nguyên tắc giữ đúng nguyên tác nhưng cũng đã 
phải sửa chữa lại nhiều. Dù kiểm tra lại bản thảo rất nhiều lần 
nhưng sai sót là không thể tránh khỏi. Kính mong quý vị độc giả 
góp ý để hoàn thiện cho những bản in sau.  

Và đặc biệt hơn hãy mua sách từ chính Vũ Phác, sách được 
phân phối qua kênh FB cá nhân “Vũ Phác” và fanpage “Nhà Sách 
Vũ Phác”, trang web vuphac.com. Mọi fanpage bán các đầu sách 
chuyển ngữ bởi Vũ Phác khác ngoài các kênh trên đây hoàn toàn 
là giả mạo, xin quý vị độc giả hãy lưu ý. Đây là 1 hành động đáng bị 
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lên án và vi phạm đạo đức nghiêm trọng, ăn cắp chất xám và công 
sức lao động của Vũ Phác. Thậm chí thô bạo và trắng trợn hơn họ 
còn nhận đó là sách gốc và họ chính là đại lý phân phối của Vũ 
Phác, điều này hoàn toàn là bịa đặt! Quý vị độc giả hãy liên hệ mua 
sách của Vũ Phác để dịch giả có động lực để chuyển ngữ được 
nhiều tác phẩm hay hơn đóng góp cho nền Huyền học của nước 
nhà!  

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Vũ Phác qua facebook “Vũ Phác” 
hoặc qua SĐT/Zalo: 0972 831 075. 

Trân trọng! 

Vũ Phác, Hà Nội tháng 2 năm Tân Sửu 2022 
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TỰ LUẬN 

TRƯỚC TIÊN NÓI VỀ CHỌN NGÀY TỐT 

                                                 Quảng Tây - Phan Tín Thông 

Chọn ngày tốt (chọn ngày lành tháng tốt), là một loại hành động 
tuân theo quy luật của tự nhiên, nhằm cầu bình an cát lợi trong 
việc tiến hành bất cứ một việc gì, đây cũng là một phong tục 
truyền thống của xã hội đã khắc sâu vào trong mỗi một con người 
và cũng đã tồn tại, lưu truyền hơn hai nghìn năm nay. Chọn ngày 
tốt giờ tốt tháng tốt chính là lựa chọn ngày lành tháng tốt để làm 
việc. Nó được lựa chọn cẩn thận dựa trên sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các yếu tố như Thiên vận (không gian), Địa vận (thời gian) và 
Nhân vận (niên mệnh),… mà thành. Dụng sự nhật khóa có khoa 
học không? Có mê tín không? Từ xưa đến nay đều tồn tại hai cách 
nhìn nhận. Có một vài người nhìn nhận đó như một sự mê tín, còn 
đa số những người khác thì coi việc này như một việc mang tính 
khoa học, là một hành động dựa theo quy luật của tự nhiên để làm 
việc. Ngày nay, khi nghiên cứu ứng dụng Dịch học vào thuật chọn 
ngày tốt đã có được những thành tự cũng như kết quả tốt đẹp, thì 
mỗi một người nghiên cứu hay học về Dịch học cũng đều có trách 
nhiệm loại bỏ đi cái mác “mê tín dị đoan” của dụng sự nhật khóa, 
cũng như thay đổi tên của nó thành một cái tên có tính khoa học 
chứ không còn là một sự mê tín dị đoan nữa. 

1. THIÊN NHÂN CẢM ỨNG VÀ NHẬT KHÓA 

Chúng ta biết rằng, Vũ Trụ là một thể rộng lớn bất tận, nó bao 
gồm tất cả hệ thiên hà mà chúng ta đã biết và chưa biết đến. Tất 
cả mọi thứ trên mỗi một hành tinh, dù có sinh mệnh hay không có 
sinh mệnh, hoạt động hay không có hoạt động, sinh trưởng hay tử 
vong, tất cả chúng đều phát ra những thông tin khác nhau vào Vũ 
Trụ theo những quy luật vận hành riêng của chúng. Cho nên Vũ Trụ 
là một thể đa chiều rộng lớn chứa đựng đầy những thông tin. 

Con người, cũng là một thể nhỏ bé tồn tại trong Vũ Trụ rộng lớn, 
là một thể sinh vật nhỏ bé phức tạp độc lập nhưng cũng đầy thống 
nhất trong Vũ Trụ. Sinh vật nhỏ bé này, cũng lưu trữ rất nhiều 
thành phần thông tin khác nhau. Những thông tin này, có cái thuộc 
về chính bản thân con người, cũng có cái thuộc về thế giới tự nhiên 
bên ngoài. Do đó con người như là một cỗ máy cảm ứng thông tin 
vừa bí ẩn và vừa khoa học, vậy nên con người mới có cả hai công 
năng quan trọng là phát ra thông tin cũng như thu nhận thông tin. 
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Thực tế khoa học đã chứng minh, thông tin của cơ thể chịu ảnh 
hưởng to lớn từ sự vận hành của đại thiên thể và và cả những tiểu 
thiên thể khác nữa. 

Người xưa đem sự ảnh hưởng của đại thiên thể với cơ thể con 
người tổng kết lại và gọi là “thiên nhân cảm ứng”. Lý luận này lấy 
mối quan hệ tương sinh tương khắc tỷ hòa của thiên địa âm dương 
ngũ hành, để nhận biết sự ảnh hưởng của thông tin lên con người 
là trực tiếp hay gián tiếp, đồng thời con người đối với sự vận hành 
của thiên thể cũng phát ra các loại thông tin cảm ứng có tính tổng 
kết khoa học. 

Các nhà hiền triết từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước 
trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra Vũ Trụ là một thể đa 
chiều. Trong Vũ trụ có gì, con người cũng có; trong con người có 
gì, vạn vật cũng có. Cho nên “Vạn vật vô tính mà hữu tính”, vạn vật 
trong vũ trụ, dù đó chỉ là một viên đá vô tri vô giác, nhưng nó cũng 
tương tác tình cảm như con người. Mặc dù nó không có thất tình 
lục dục, nhưng cũng có thể hấp thụ, hay phát tán năng lượng thông 
tin ra bên ngoài Vũ trụ”. Lý luận đa chiều của Vũ Trụ là một lý luận 
khoa học, là nền móng cơ bản trong lý luận ứng dụng khoa học 
vào dự đoán thông tin. Rất nhiều thực nghiệm khoa học đã chứng 
minh tính khoa học của lý luận “Thiên nhân cảm ứng”, “Vũ trụ và 
con người hợp nhất” không phải là sự mê tín. 

Sự sinh trưởng và phát triển của sự vật trong một không gian 
hay một vị trí nào, chính là khí mà vật đó nhận được từ dụng sự 
nhật khóa. Dụng sự nhật khóa, cũng chính là mệnh khí mà sự vật 
sinh ra nhận được. Dụng sự nhật khóa tứ trụ lưu trữ tất cả những 
thông tin về thời gian không gian vị trí. Bởi vì dụng sự nhật khóa, 
trong phương vị và không gian nào đó có thể thấy được hoặc cũng 
có thể không thấy được sự sinh trưởng và phát triển của tiểu thiên 
thể trong Vũ Trụ. Cái gọi là có thể thấy được hoặc cũng có thể 
không thấy được sự tồn tại sinh trưởng của tiểu thiên thể trong Vũ 
Trụ, chính là bất luận đó là sinh vật thể hay không phải sinh vật 
thể, cũng đều chịu sự ảnh hưởng của thông tin vận động tinh thể 
trong Vũ Trụ, đồng thời cũng có công năng tiếp nhận thông tin và 
phát ra thông tin, ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp 
đến cả thông tin bên ngoài hay bên trong đối với bản thân vật chủ, 
dẫn đến vật chủ khi đó sẽ gặp phải hung cát họa phúc như thế 
nào. Bởi vì dù trong trạng thái vận động hay tĩnh lặng, chúng cũng 
đều chịu sự ảnh hưởng của thông tin từ các tinh thể trong Vũ Trụ, 
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và cũng đều có thể tiếp nhận thông tin từ Vũ Trụ, thông tin này đối 
với một sự vật nhất định sẽ có tính tốt có tính xấu, ngoài ra nó còn 
tồn tại cả tác dụng đồng bộ thông tin hoặc không đồng bộ thông 
tin với vật chủ. Như những gì đã nói trên, mà hình thành nên toàn 
bộ quá trình của sự vận động sinh mệnh con người có hung cát 
phúc họa, sinh lão bệnh tử, đó cũng chính là toàn bộ quá trình 
“Thiên nhân cảm ứng”. 

Học thuyết chọn ngày tốt là tập hợp tất cả lý luận học thuyết 
khoa học, tâm lý học, thông tin học, địa lý phong thủy học,… là một 
hệ thống học thuyết lý luận khoa học hướng cát tránh hung, chúng 
cũng chính là một bộ phận quan trọng của học thuyết chọn ngày 
tốt. Từ xưa đến nay, làm chuyện lớn hay chuyện quan trọng đều 
chọn ngày lành tháng tốt để làm, điều đó đã hình thành nên một 
phong tục, một tập quán cầu may, đón điều tốt tránh điều xấu, một 
hành động gia tăng thêm sự tự tin vào bản thân. Bởi vì thuật chọn 
ngày tốt có thể đem đến cho con người và xã hội sự may mắn, 
hạnh phúc và cát lợi, nó cũng mang ý nghĩa khoa học sâu sắc, cho 
nên nó mới có thể trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn lưu truyền 
trong hơn 2 nghìn năm lịch sử, đồng thời nó cũng ngày càng phát 
triển và hoàn thiện, cho đến tận bây giờ nó vẫn tiếp tục cống hiến 
cho con người và xã hội. Dưới sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật 
khoa học ngày nay, chọn ngày tốt vẫn có sức hút lớn và mạnh mẽ 
với rất nhiều người, thậm chí ngay cả những nước đứng đầu trong 
phát triển khoa học kỹ thuật như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Hong 
Kong,… thì con người vẫn rất hứng thú với việc chọn ngày tốt. Có 
thể thấy chọn ngày tốt có ý nghĩa nội hàm mang kính khoa học 
sâu sắc, chuyện này đã được mọi người công nhận từ lâu lắm rồi. 
Con người chọn ngày tốt để làm việc, thực tế là tuân theo quy luật 
tự nhiên, nghiên túc dựa theo quy luật của tự nhiên mà làm việc. 
Như vậy ắt hẳn sẽ đạt được sự hồi báo tốt đẹp từ tự nhiên, cũng 
như đạt được kết quả như mong đợi. 

Các tiêu chuẩn thông tin của dụng sự nhật khóa thông thường 
bao gồm hạng mục, phương vị, niên mệnh, nhật khóa, tứ trụ,… khi 
dùng Chu Dịch để dự đoán và lựa chọn, nó còn bao gồm cả Chu 
Dịch bát quái được thể hiện trong nhật khóa. Nhân mệnh tứ trụ 
chính là vận mệnh của con người, nhật khóa tứ trụ là mệnh khí của 
sự vật mà chúng nhận được khi sinh ra, đó đều là những khái niệm 
toàn diện về thời gian không gian, nó ghi ghép lại và phản ánh lại 
toàn bộ những thông tin. Cho nên điểm khác biệt ở đây chính là, 
dụng sự nhật khóa gánh vác sứ mệnh đặc biệt trong chọn nơi tốt 



Tác giả: Phan Tín Thông | Chuyển ngữ: Vũ Phác 

LƯU HÀNH NỘI BỘ |6 

ngày tốt tháng tốt đem đến cát lợi thịnh vượng cho gia chủ. Thông 
tin trong vận mệnh của con người không chỉ ảnh hưởng đến bản 
thân và những thành viên trong gia đình, mà nó còn có ảnh hưởng 
đến cả những người thân có quan hệ huyết thống, mà “mệnh” của 
sự vật chính là  thông tin của dụng sự nhật khóa, ngoại trừ có ảnh 
hưởng đến gia chủ và những thành viên trong gia đình, đối với 
những người thân khác sống ở nơi khác, chỉ cần không tham gia 
vào công việc, thì thông thường sẽ không bị ảnh hưởng gì đến. Ví 
dụ như chọn ngày xây nhà và dọn vào nhà ở là ngày có tồn tại 
thông tin xấu, thông tin xấu về tổn hại tài sản thậm chí còn tổn hại 
cả nhân đinh trong nhà, chỉ cần người thân họ hàng không cùng ở, 
cũng không tham gia vào việc này, điềm ứng tai họa chỉ ứng 
nghiệm đến gia chủ hoặc ứng lên những thành viên trong gia đình 
gia chủ, tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm lên những người thân họ 
hàng hoặc những thành viên trong gia đình họ. 

2. HIỆU ỨNG ĐỒNG BỘ CỦA ĐIỀM BÁO NHẬT 

KHÓA VÀ NGUYÊN TẮC TẠO KHÓA 

Tác giả trong quá trình nghiên cứu nhật khóa đã phát hiện, dụng 
sự nhật khóa có một vấn đề liên quan đến việc đồng bộ thông tin 
nhật khóa với vận mệnh con người, long sơn, vận mệnh long sơn; 
cũng lại có một vấn đề việc đạt tiêu chuẩn của thông tin nhật khóa 
trong dụng sự. Hai vấn đề này, thường hay bị mọi người bỏ qua 
hoặc thiếu hiểu biết về nó, như vậy nên mới không tránh được sự 
đồng bộ về thông tin xấu hoặc khiến cho thông tin tốt không thể 
đạt đến tiêu chuẩn để đồng bộ được, vấn đề này rất quan trọng, 
chúng ta nên nghiên cứu và ứng dụng sâu hơn về nó. 

(1) Hiệu ứng đồng bộ thông tin nhật khóa với thông tin con người 

Một người, nếu như trong vận mệnh của anh ta có thông tin xấu 
bất lợi cho cha mẹ, bất lợi cho vợ con, nếu như không có giải pháp 
hóa giải nào, vậy nhà của anh ta, từ ngày dọn vào nhà ắt sẽ có 
chuyện bất lợi cho cha mẹ, bất lợi cho vợ con, vì ở đây gia chủ có 
thông tin xấu, người này bởi vì bản thân có chứa thông tin xấu, lại 
thêm phúc khí không đủ, bao nhiêu điều tốt đều bị mất đi hết, còn 
rất hay làm những việc xấu, nên cứ như bị ma xui quỷ khiến mà 
làm gì cũng không thành. Nếu dụng sự nhật khóa có thông tin bất 
lợi cho gia chủ, và nó cũng đã ứng nghiệm rồi, thì nó sẽ khiến cho 
thông tin vận mệnh của cả vợ và con cũng đều bị kéo theo, đều có 
thông tin bất lợi như của của chồng của cha, đồng thời thời gian 
ứng nghiệm thông tin xấu cũng hoàn toàn đồng bộ với thông tin 
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xấu của nhật khóa. Một người trong vận mệnh có thông tin xấu về 
tai họa hôn nhân, ngày mà anh ta chọn kết hôn chắc hẳn cũng có 
nhiều thông tin không tốt về hôn nhân gia đình. Những chuyện 
được viết ở bên trên tác giả đã thấy rất nhiều trong thực tiễn cuộc 
sống rồi. 

Một người nếu có vận mệnh thất bại hoặc vận mệnh tương lai 
sẽ thất bại, nếu như phúc khí của anh ta không đủ, lại còn hay làm 
việc vào những ngày không tốt, hoặc ngày tốt đều bị người ta 
chiếm lấy mất, anh ta sẽ cứ như ma xui quỷ khiến mà làm việc lúc 
nào cũng thất bại. Còn nếu vận mệnh thất bại hoặc tương lai sẽ 
thất bại, nhưng anh ta lại thường xuyên làm những chuyện tốt tư 
âm tích đức, ông trời có mắt, anh ta nhất định sẽ gặp được người 
có lòng chỉ điểm cho, giúp cho anh ta hóa giải, những ngày anh ta 
chọn làm việc sẽ ít gặp thông tin xấu, không gặp tai họa lớn, ngoài 
ra còn có thể chuyển họa thành phúc. Ngược lại, những người vận 
mệnh rất tốt, bình thường rất may mắn, cũng rất hay làm chuyện 
tốt tư âm tích đức, đức cao vọng trọng, vậy cả đời này hoặc trong 
khoảng thời gian này bình thường sẽ không gặp chuyện xấu gì, còn 
hay gặp người tốt chỉ điểm, thường xuyên gặp được chuyện may 
mắn, chuyện xấu cứ như không bao giờ gặp phải. Ngoài ra có một 
số người vận mệnh không phải quá xấu, nhưng sau đó vì làm nhiều 
việc xấu, tội nghiệp quá nhiều tổn hại công đức, anh ta sẽ thường 
xuyên gặp chuyện xấu, đây là ông trời trừng phạt anh ta vì những 
gì đã làm, đó là báo ứng. Trừ triết lý “táng sơn khởi ốc chủ nhân 
phú” ra, “âm công tích đức có thiện báo, tạo nghiệp sẽ bị quả báo” 
cũng  là một đạo lý  không bao giờ sai, chỉ là nhiều khi báo ứng 
đến muộn chứ không phải không đến. 

Trong quá trình nghiên cứu thực tiễn phát hiện, nếu như vận 
mệnh của gia chủ bình bình, bây giờ dùng nhật khóa thiên phú đại 
quý, gia chủ cũng không thể có được vận may lớn, chỉ có được 
chút thay đổi mà thôi. Nhưng có thể có được vận may cho con 
cháu về sau. Nếu như vận mệnh của gia chủ tốt, hoặc đang rất tốt, 
anh ta dùng nhật khóa đại cát như mới nói bên trên, anh ta sẽ như 
hổ về rừng, có được vận may lớn vô cùng, mà cũng để lại cả vận 
may cho con cháu về sau, đây là chỉ những người có âm công 
dương đức. Nếu như gia chủ có vận mệnh kém hoặc vận mệnh 
thất bại, dùng nhật khóa đại cát ngược lại sẽ có hại cho gia chủ. 
Bởi vì loại người này “thể quá suy”, không chịu nổi đại bổ, chỉ có 
thể bổ ít hoặc bồ vừa vừa. Vì đại bổ ngược lại làm không khéo sẽ 
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tháng 11 - 
Năm, tháng, 

ngày, giờ Tý - 
Tháng, ngày 1, 

6. 

5 - Năm, tháng, 
ngày, giờ Ngọ 
hay thuộc Hỏa 
- Ngày 2, 3, 7. 

Đông Xuân - 
Tháng Chạp - 
Năm, tháng, 

ngày giờ thuộc 
Thổ - Tháng 
ngày 7, 5, 10. 

tháng 8 - Năm, 
tháng, ngày, 

giờ Dậu - Năm, 
tháng, ngày, 

giờ thuộc Kim - 
Tháng, ngày số 

2, 4, 9. 

Động vật 
Heo - Cá - Vật 
ở trong nước. 

Chim trĩ - Rùa - 
Con ba ba - 

Cua - Ốc - Trai. 

Con gấu - Con 
chuột - Bách 
cầm - Vật có 

mỏ đen. 

Dê - Vật ở 
trong ao, hồ, 

đầm. 

Cầu 
danh 

Gian nan - Sợ 
có tai hãm - 

Nên nhận chức 
về Bắc phương 
- Chức coi việc 
cá, muối, sông, 
hồ - Rượu gồm 

có giấm. 

Đắc danh - Nên 
giữ chức về 

hướng Nam - 
Nhậm chức 

văn quan - Nên 
giữ chức về 
việc xưởng 

trường, lò đúc. 

Cách trở không 
thành danh - 
Nên nhậm 

chức về hướng 
Đông Bắc - 

Nên giữ chức ở 
chốn sơn 

thành. 

Nan thành - Vì 
có danh mà có 
hại - Lợi nhậm 
chức về hướng 
Tây - Nên quan 
về việc Hình - 

Võ chức - Chức 
quan coi về 

việc hát xướng 
- Quan phiên 

dịch. 

Mưu 
vọng 

Chẳng nên 
mưu vọng - 
Chẳng được 
thành tựu - 

Mùa Thu, Đông 
chiêm khá 
được, nên 

mưu. 

Mưu vọng khá 
thành - Nên có 
văn thơ trong 
sự mưu vọng. 

Trở ngại khó 
thành - Tiến 
thối chẳng 

quyết. 

Nan thành - 
Mưu sự có tổn 

- Mùa Thu 
chiêm có sự 
vui - Mùa Hạ 
chiêm chẳng 

vừa lòng. 

Giao dịch 

Thành giao 
chẳng có lợi - 
Đề phòng thất 
hãm - Nên giao 

dịch tại bến 
nước,ven nước 
- Nên buôn bán 
hàng cá, muối, 

rượu - Hoặc 
giao dịch với 
người ở ven 

nước. 

Khá được - Nên 
giao dịch có 

văn thơ. 

Khó thành - 
Giao dịch về 
sơn lâm điền 

thổ - Mùa Xuân 
chiêm bị tổn 

thất. 

Bất lợi - Phòng 
khẩu thiệt - Có 
sự cạnh tranh - 
Mùa Hạ chiêm 
bất lợi - Mùa 

Thu chiêm có 
tài có lợi trong 

giao dịch. 

Xuất 
hành 

Không nên đi 
xa - Nên đi 

bằng thuyền - 
Nên đi về 

hướng Bắc - 
Phòng trộm - 

Nên đi - Nên 
hoạt động 

hướng Nam - 
Đi về việc văn 
thơ thì thành 

tựu - Mùa Đông 

Không nên đi 
xa - Có trở ngại 

- Nên đi gần 
bằng đường 

bộ. 

Chẳng nên đi 
xa - Phòng 

khẩu thiệt - Bị 
tổn thất - Nên 
đi về hướng 

Tây - Mùa Thu 
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Phòng sự hiểm 
trở hãm hại. 

chiêm không 
nên đi - Chẳng 

nên đi bằng 
thuyền đò. 

chiêm nên đi vì 
có lợi. 

Yết kiến 

Khó gặp - Nên 
gặp người ở 

chốn giang hồ - 
Hoặc gặp được 

người có tên 
hay họ có bộ 
Thủy đứng 

bên. 

Gặp được 
người ở hướng 

Nam - Mùa 
Đông chiêm 
không được 

thuận lợi - Mùa 
Thu thấy văn 
thơ khảo sát 

tài sĩ. 

Chẳng gặp - Có 
trở ngại - Nên 
gặp người ở 

chốn sơn lâm. 

Đi hướng Tây 
thì gặp - Bị 
nguyền rủa 

rầm rĩ. 

Tật bệnh 

Đau tai - Tâm 
tật - Cảm hàn - 
Thận bệnh - Dạ 
dày lạnh, thủy 
tả - Bệnh lạnh 
đau lâu khó 
chữa - Huyết 

bệnh. 

Tật mắt - Tật 
tâm - Thượng 

tiêu - Bệnh 
nóng sốt - Mùa 

Hạ chiêm bị 
trúng nắng - 
Bệnh truyền 
nhiễm lưu 

hành một thời. 

Tật tay - Ngón 
tay - Tỳ vị. 

Tật yết hầu, 
khẩu thiệt - Tật 
suyễn nghịch 
khí - Ăn uống 
chẳng đều. 

Phương 
đạo 

Phương Bắc. Hướng Nam. 
Phương Đông 

Bắc. 
Hướng Tây. 

Ngũ sắc Đen Đỏ - Tía - Hồng. Sắc vàng Trắng 

Tính tự 
(Họ, Tên) 

Vũ âm (ngũ 
âm) - Người có 

tên họ có bộ 
Thủy đứng bên 
- Hàng vị 1, 6 

Tiếng chủy 
(ngũ âm) - 

Người có tên 
hay họ có bộ 
Nhân đứng 

một bên - Hàng 
vị 3, 2, 7. 

Tiếng cung 
(ngũ âm) - 

Người có tên 
họ đeo chữ 

Thổ ở một bên 
- Hàng vị 5, 7, 

10 

Tiếng thương 
(ngũ âm) - 

Người có họ 
hay tên đeo 
chữ Kim hay 
chữ Khẩu ở 

một bên - Hàng 
vị 2, 4, 9 

Số mục 1, 6. 3, 2, 7. 5, 7, 10. 2, 4, 9. 

TIẾT 4: GIẢI THÍCH TỔNG QUÁT VỀ LỤC THẬP TỨ 

QUÁI 

(1) Bát quái cung Càn, ngũ hành thuộc Kim 

1, Càn Vi Thiên (quẻ Lục xung) 

   Tượng trưng cho Thiên đạo, vương đạo, dương cương. Thiên đạo 
là công lý lớn nhất của nhân gian, người xưa coi nó thành công 
đạo, là đạo của quân. 

     Ý nghĩa quẻ: Là vạn vật bắt đầu, đó là nguồn gốc sớm nhất lớn 
nhất. Thiên đạo thông suốt không có trở ngại, có lợi cho vạn vật, 
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vô biên vô hướng, không có bất cứ sự thiên vị nào cho sự vật, từ 
đầu đến cuối kiên trì một con đường chân chính của bản thân. 

2, Thiên Phong Cấu 

     Ý nghĩa quẻ: Là tình cờ gặp ngỡ, tương hội, nữ nhân và nam 
nhân tình cờ gặp nhau, vội vàng tương thân, lấy làm vợ, ắt không 
được lâu dài. 

     Chú ý: Trong nhân mệnh được quẻ này, đa phần có họa hôn 
nhân hoặc họa vợ chồng khó mà ở với nhau đến đầu bạc răng 
long. Là quẻ kỵ thần của nhật khóa tu kiến âm dương trạch, kết 
hôn,… nó sẽ dẫn đến con cháu ngày sau kết hôn không thuận lợi 
hoặc tai họa hôn nhân. 

3, Thiên Sơn Độn 

     Là tránh né, lùi lại, tan biến. Độn có nghĩa là lùi, thời gian dài 
chính là tiêu tán. 

     Ý nghĩa quẻ: Là khi quân tử thoái lùi mà tiền đồ rộng mở, tiểu 
nhân được thời xông lên sẽ lợi về chính đạo. Quân tử nên kiên định 
với mục tiêu, nghiêm khắc với bản thân, không được sợ tiểu nhân 
xông đến. 

4, Thiên Địa Bĩ (quẻ Lục hợp) 

    Là bế tắc, thiên địa không tương giao, tình hình bất lợi, tiền bồ bế 
tắc. Ý nghĩa quẻ này đối với nhân sự bất lợi, biểu hiện bất lợi cho 
quân tử kiên trì trên con đường chính nghĩa. Nguyên nhân là vì 
dương đi mà âm đến, tiểu nhân đắc chí, đại ý là khi tiểu nhân 
đương đạo, quân tử nên tránh đi, đừng ham vinh hoa phú quý, 
đừng cầu danh tiếng thiên hạ. 

5, Phong Địa Quan 

     Nghĩa là phơi bày, ngưỡng mộ quan sát. Ý nghĩa quẻ là trước khi 
bái lễ cần rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị kính cẩn dâng rượu thịt lên tế 
bái với lòng đầy tôn trọng, loại thái độ cung kính này thật sự rất tốt 
để biểu thị rõ được sự thành khẩn trong tấm lòng. Nên nhìn nhận 
rõ tình hình, thuận theo quy luật của tự nhiên. Là quẻ cát. 

6, Sơn Địa Bác 

     Tên quẻ là bong ra, ăn mòn. Ý nghĩa quẻ là khi quân tử bị hại sẽ 
bất lợi trong việc tiến lên. 

7, Hỏa Địa Tấn 

     Là tiền đồ, thượng thăng, phổ thăng. Ý nghĩa quẻ là có được 
công trạng, thăng tiến làm quan. Quẻ này là quẻ du hồn. Quẻ cát. 
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8, Hỏa Thiên Đại Hữu 

    Là rất có phúc. Ý nghĩa quẻ là thời đại có hy vọng lớn, tiền đồ 
tương lai vô cùng tươi sáng, có nhiều hy vọng, tiền đồ rộng mở. 
Quẻ này là quẻ quy hồn, quẻ cát. 

(2) Bát quái cung Đoài, ngũ hành thuộc Kim 

1,  Đoài Vi Trạch (quẻ Lục xung)     

     Là chuyện vui bất ngờ, khiến người khác vui mừng thích thú, tụ 
họp lại. 

     Ý nghĩa quẻ: Là chuyện vui mừng thuận lợi, bởi vì kiên trì thuận 
theo chính đạo, thuận lòng dân trị quốc, thuận theo thiên đạo, hợp 
với lòng người, vạn sự hanh thông, thuận lợi chính xác. 

2, Trạch Thủy Khốn (quẻ Lục hợp) 

     Là nghèo khó, rắc rối. 

     Ý nghĩa quẻ là trong lúc khó khăn cực khổ, có thể thuận lợi, là 
bởi vì sự kiên trì của những nhân vật vĩ đại, cho nên may mắn mà 
không gặp phải tai họa, có điều lý luận phải kiên trì qua được 
những ngày khó khăn đã bị những kẻ tiểu nhân nhấn chìm, mọi 
người không tin. Cho nên những nhân vật vĩ đại qua được những 
ngày khó khăn, hay nói ít làm nhiều, vậy mọi người mới tin. 

3, Trạch Địa Tụy 

     Nghĩa là hội tụ, tập trung lại 

    Ý nghĩa quẻ là thuận lợi. Thuận lợi là cố gắng kiên trì trên con 
đường đúng đắn, có lợi cho tiền đồ. Quẻ cát. 

4, Trạch Sơn Hàm 

     Là cảm ứng, con đường hôn nhân của nam nữ. 

     Ý nghĩa quẻ là thuận lợi cảm ứng là con đường đúng đắn cho 
việc thuận lợi trong giao tiếp. Chỉ có đúng đắn mà kiên trì trong 
giao tiếp nam nữ, lấy được vợ mới may mắn cát tường. Nam nữ 
giao tiếp tình cảm với nhau một cách đúng đắn thẳng thắn, trung 
thực, thì lấy nhau mới may mắn cát tường. 

5, Thủy Sơn Kiển 

    Nghĩa là khó khăn, gian nan, nguy hiểm ngăn trở. 

     Ý nghĩa quẻ là tại hướng Tây Nam sẽ có lợi cho tiền đồ, hướng 
Đông Bắc sẽ bất lợi cho tiền đồ, có lợi trong việc gặp được đại 
nhân vật, kiên trì theo con đường chính đạo đúng đắn, chỉ cần đặt 
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bản thân vào vị trí đúng đắn mới có thể may mắn cát tường. 
Không thể mạo hiểm tiến lên, cần đợi thời cơ. Quẻ này không cát. 

6, Địa Sơn Khiêm 

     Nghĩa là khiêm tốn, khiêm nhường, kính cẩn nghe theo, không 
tự mãn. 

     Ý nghĩa quẻ là đức tính khiêm tốn tốt đẹp nên thuận lợi không 
gặp trở ngại. Quân tử giữ vững sự khiêm tốn đối đãi với mọi người, 
bất luận trong tình huống như nào, đều cũng cần giữ vững đến 
cùng, cần phải giữ vững nguyên tắc này. 

7, Lôi Sơn Tiểu Quá 

    Là nhỏ quá, nhỏ quá mức. Khôn lỏi nhiều hơn thông minh, 
chuyện nhỏ thành công, chuyện lớn không thành, không cầu được 
cao sang đại cát. 

8, Lôi Trạch Quy Muội 

     Là thiếu nữ xuất giá, nữ tử về  nhà chồng, về ở nhà chồng. Hòa 
thuận với nhau, nữ lớn hơn nam, không tương ứng, nguy hiểm, 
không nên kết hôn, đây chính là ý nghĩa của quẻ này. 

     Chú ý: Quẻ này nhật khóa kết hôn không cát lắm. 

(3) Bát quái cung Ly, ngũ hành thuộc Hỏa 

1, Ly Vi Hỏa (quẻ Lục xung) 

     Ý nghĩa quẻ là sáng sủa đẹp đẽ, là mặt trời và mặt trăng trùng 
hợp ngẫu nhiên gần nhau, tô điểm trên bầu trời, cùng con người bổ 
trợ cho nhau, nhu thuận ngay thẳng, tiền đồ thuận lợi cát tường. 

2, Hỏa Sơn Lữ (quẻ Lục hợp) 

     Là lữ hành, kinh doanh. Du lịch nước ngoài, vững vàng đúng 
đắn, kinh doanh văn minh, ắt sẽ thuận lợi cát tường. Quẻ này cát. 

3, Hỏa Phong Đỉnh 

     Là dụng cụ ăn uống mới, cung cấp nuôi dưỡng. Bỏ cũ lập mới, 
đại cát đại lợi, là cực kỳ cát tường thuận lợi, quẻ này cát. 

4, Hỏa Thủy Vị Tế 

     Là sự nghiệp vẫn chưa hoàn thành. Khi còn chưa thành công, 
tiền đồ thuận lợi, nhưng vẫn còn gặp nhiều nguy hiểm, con đường 
khó khăn gian nan, khó mà đến được bên bờ bên kia. 

5, Sơn Thủy Mông 

     Là dạy dỗ giáo dục cho những chồi non nhi đồng mới chớm. Đối 
với người không có tâm học, không động não không được dạy dỗ 
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CHƯƠNG 7: CÁT THẦN HUNG SÁT VÀ LỤC 

THÂN QUÝ TIỆN 

Trong dự đoán nhật khóa, cần luận quý tiện của hào Lục thân, 
trừ dùng vị trí cư trú của hào Lục thân ra (như hào 5 ở vị trí quý, 
hào 2 ở vị trí tiện), chủ yếu dùng Lộc Mã Quý Nhân,… thần sát và 
Lục thần Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Đằng Xà, Bạch Hổ, 
Huyền Vũ để phân biệt. Sau khi lập xong quẻ nhật khóa, Lục thân 
quý tiện lập tức thể hiện rõ ràng trong nháy mắt. 

1. THIÊN ẤT QUÝ NHÂN 

Giáp Mậu (Canh) Tính Ngưu Dương (Sửu Mùi), Ất Kỷ Thử Hầu 
Hương (Tý Thân), Bính Đinh Trư Kê Vị (Hợi Dậu), Nhâm Quý Xà Thố 
Tàng (Mão Tỵ), (Canh) Tân Phùng Mã Hổ (Dần Ngọ), đều là 
phương quý nhân. 

Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh, là tinh giải nguy, cứu trợ. Trong 
hào nếu Lục thân gặp Thiên Ất Quý Nhân, là Lục thân gặp nguy có 
người cứu, gặp khó khăn có người giúp, là gặp hung hóa cát. Khởi 
pháp lấy niên can, nhật can làm chủ. Như năm Giáp hoặc ngày 
Giáp, lập được quẻ dụng sự nhật khóa hào Thế là Sửu Thổ, Mùi 
Thổ, hoặc Lục thân nào khác là Sửu Thổ, Mùi Thổ, thì nhận đó là 
quý nhân hoặc Lục thân nào ở tại Mùi Thổ, Sửu Thổ thì là gặp 
Thiên Ất Quý Nhân. Cứ như vậy mà tính ra. 

Có sách xác định can Canh gặp địa chi Sửu Mùi là Thiên Ất Quý 
Nhân, mà cũng có sách xác định Canh can gặp Dần Ngọ chi là 
Thiên Ất Quý Nhân, mỗi cái có lý của nó, cho nên Canh can gặp 
Mùi Thổ hoặc Dần Ngọ đều nói đó là Thiên Ất Quý Nhân. 

2. DỊCH MÃ 

Thân-Tý-Thìn Mã ở Dần, Dần-Ngọ-Tuất Mã ở Thân. 

Tỵ-Dậu-Sửu Mã ở Hợi, Hợi-Mão-Mùi Mã ở Tỵ. 

Dịch Mã tinh chủ hiếu động, đi lại. Khởi pháp giống với Thiên Ất 
Quý Nhân. Như quẻ nhật khóa của nhật khởi, năm Thân Tý Thìn, 
nếu trong hào Lục thân có Dần chi, là lục thân đó đến Dịch Mã 
tinh. Còn lại cứ tính theo y như vậy. Ví dụ như quẻ nhật khóa, có 
nhật khởi năm Tý hoặc ngày Tý, trong quẻ có Lục thân là Thê Tài 
Dần Mộc, thì hào Lục thân Thê Tài Dần Mộc lâm Dịch Mã tinh. 

Hào Lục thân lâm Dịch Mã tinh, chủ hiếu động, hoặc có nghĩa là 
ngày sau đa phần ra ngoài chạy nhảy khắp giang sơn. Hào Lục 
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thân gặp Mã tinh cũng là Lộc tinh, ắt là người làm ăn; nhưng Mã 
tinh gặp hào Thê Tài, mặc dù là nữ cường nhân, nhưng tâm thân 
bất an, là thứ cát; Mã tinh gặp Quan Quỷ, là người làm quan, là đi 
lại hoặc thường có di chuyển biến động. 

3. ĐÀO HOA 

Dần Ngọ Tuất  đào hoa tại Mão, Tỵ Dậu Sửu đào hoa tại Ngọ, 

Thân Tý Thìn đào hoa tại Dậu, Hợi Mão Mùi đào hoa tại Tý. 

Đào Hoa tinh đến vị trí Lục thân tất chủ nhân xinh đẹp, phong 
lưu, rộng lượng sống thoáng. Nam dễ được nữ nhân yêu, nữ dễ 
được nam nhân theo đuổi. Đào Hoa đến vị trí Lục thân, chủ nhân 
đa sắc đa phúc, nếu tự ái tự cường, thì sự nghiệp ắt có thành tựu 
nhất định, nếu tham lam tình sắc, đa phần có chuyện phong lưu 
háo sắc, ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền đồ bản thân.  

Pháp tra giống y như Mã tinh; đều là lấy niên chi, nhật chi mà 
tra. Nếu quẻ nhật khóa nhật khởi năm Tý hoặc ngày Tý, quẻ có hào 
là Thê Tài Dậu Kim, ắt Thê Tài Dậu Kim gặp Đào Hoa tinh, Thê Tài 
là chỉ nữ đinh, ngày sau nữ đinh ắt sẽ xinh đẹp, phong lưu, rộng 
lượng sống thoáng. Hoặc lấy được người vợ xinh đẹp phong lưu. 

4. THỰC LỘC 

Giáp Lộc tại Dần, Ất Lộc tại Mão, Bính Mậu Lộc tại Tỵ, Đinh Kỷ 
Lộc tại Ngọ, Canh Lộc tại Thân, Tân Lộc tại Dậu, Nhâm Lộc tại Hợi, 
Quý Lộc tại Tý. 

Thực Lộc tinh, là phúc lộc tài lộc. Lục thân gặp Thực Lộc tinh, là 
dấu hiệu của phúc. Cho nên nếu gặp Lục thân của hào Ứng, phúc 
lộc vô cùng, không phúc thì cũng là quý!  

Pháp tra của Thực Lộc tinh lấy nhật can làm chủ. Như quẻ dụng 
sự nhật khóa ngày Giáp, được hào Tử Tôn là Tử Tôn Dần Mộc, ắt 
nhận thấy, Tử Tôn sau này phúc lộc vô biên. Cứ vậy mà tính những 
cái còn lại. 

5. THIÊN LA ĐỊA VÕNG 

Thìn là Thiên La, Tuất là Địa Võng. 

Thiên La Địa Võng, đa phần chỉ phạm hình pháp hoặc có nỗi 
đau bệnh tật bị thương, chuyện ám vị. Trong quẻ dụng sự nhật 
khóa hào Lục thân gặp nó là không cát, nhẹ thì dễ rước thị phi kiện 
tụng, chuyện ám vị, nặng thì đa phần chỉ phạm hình pháp hoặc họa 
thương bệnh. 
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Thìn gặp Tỵ, Tỵ gặp Thìn là Thiên La; Tuất gặp Hợi, Hợi gặp Tuất 
là Địa Võng. Lục thân nam sợ gặp Thiên La, Lục thân nữ sợ gặp 
Địa Võng. Tra pháp của Thiên La Địa Võng lấy niên chi, nhật chi 
làm chủ. Như quẻ dụng sự nhật khóa ngày Thìn hoặc năm Thìn, 
Lục thân Tử Tôn là Tỵ Hỏa, hoặc Lục thân khác gặp Tỵ Hỏa, hoặc 
quẻ dụng sự nhật khóa năm Tỵ hoặc ngày Tỵ gặp Lục thân Tử Tôn 
là Thìn Thổ, hoặc Lục thân khác gặp Thìn Thổ, là Thiên La đến vị trí 
Lục thân. Lại có, nếu như quẻ dụng sự nhật khóa ngày Tuất hoặc 
năm Tuất, hào Lục thân là Hợi Thuỷ; hoặc quẻ dụng sự nhật khóa 
ngày Hợi hoặc năm Hợi, hào Lục thân là Tuất Thổ, thì là hào Lục 
thân gặp Địa Võng. Hào Lục thân gặp Thiên La Địa Võng đều là hạ 
cát, đều sẽ có mức độ tai họa không giống nhau. 

Nhưng có Quý Nhân giải cứu có thể giảm nhẹ tai họa. 

6. LỤC GIÁP KHÔNG VONG 

     Trong tuần Giáp Tý thì Tuất Hợi Không Vong, trong tuần Giáp 
Tuất thì Thân Dậu Không Vong, trong tuần Giáp Thân thì Ngọ Mùi 
Không Vong, trong tuần Giáp Ngọ thì Thìn Tỵ Không Vong, trong 
tuần Giáp Thìn thì Dần Mão Không Vong, trong tuần Giáp Dần thì 
Tý Sửu Không Vong. 

     Các loại dụng thần của quẻ nhật khóa nếu hưu tù tử tuyệt mà lại 
gặp Lục Giáp Không Vong là không cát. Lục thân mà gặp ắt có tai 
họa với mức độ không giống nhau. Nhưng hào Lục thân dụng thần 
vượng tướng, mặc dù gặp Lục Giáp Không Vong, vượng xuất 
Không Vong thì không còn là Không Vong, xuất khỏi tuần ắt không 
còn là Không Vong nữa; động mà không Không Vong, động mà tỷ 
hòa Không Vong là không Không Vong. Xuất Không  Vong điền 
vào không là Không Vong. Nhưng gặp hưu tù tử tuyệt, Thái Tuế, 
nguyệt lệnh xung phá ắt là chân Không Vong. Chân Không Vong là 
không cát. Dụng thần gặp Lục Giáp Không Vong không cát; kỵ 
thần, cừu thần gặp Lục Giáp Không Vong ắt cát. 

     Một dụng sự nhật khóa, không cần biết nhật khóa tứ trụ như 
nào, một khi lập quẻ, Lục thân đều thấy trong đó. Lục thân nào đắc 
ích, lục thân nào khổ sở, nhìn phát là biết ngay. Cho nên lấy vị trí 
dụng thần thần sát để phân biệt quý tiện của Lục thân, tổng hợp 
hung cát của toàn bộ nhật khóa để phán đoán, khá chuẩn xác và 
ứng nghiệm.  

Trong quẻ Lục thân gặp Lộc tinh, Thiên Ất Quý Nhân, ắt có quý 
nhân tương trợ, không phúc cũng quý. Dịch Mã tinh đến vị trí Lục 
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thân, chủ vất vả, nhưng đến cùng với Lộc tinh hoặc Quý Nhân, rõ 
ràng là phú quý. Đào Hoa tinh đến vị trí Lục thân, chủ Lục thân đó 
xinh đẹp phong lưu, rộng lượng phóng khoáng, nhưng dễ chìm vào 
sắc hay có tình nhân bên ngoài; nếu có Lộc tinh, Thiên Ất Quý 
nhân đến cùng, tất là đại cát; Thiên La Địa Võng cũng đến, ắt tham 
sắc dục mà gặp họa.  

Thiên La Địa Võng là hung thần, gặp tất cả Lục thân đều không 
cát, không phải hung thương bệnh tật thì là tai họa thị phi kiện 
tụng. Thiên La Địa Võng gặp Chu Tước phát động chủ thị phi kiện 
tụng. Gặp Bạch Hổ phát động khắc phục ắt có thương bệnh thị phi 
kiện tụng hoặc mất mạng. Thiên La Địa Võng gặp Huyền Vũ phát 
động vì trộm cướp bị phán hình hoặc bệnh tật quấn lấy thân. Đào 
Hoa gặp Thiên La Địa Võng, vì háo sắc mà phạm thị phi kiện tụng 
hoặc bị bệnh. Lộc tinh gặp Thiên La Địa Võng lại gặp Huyền Vũ 
phát động, tài phát vô nguyên hoặc xảy ra trộm cướp không đáng; 
gặp Bạch Hổ phát động vì tham lam mà làm chuyện xấu hoặc 
cướp bóc mà xảy ra họa. Hễ là hung thần đến, không phát động 
không khắc dụng thần thì không tai họa hoặc họa nhỏ; hung thần 
phát động, lại khắc dụng thần ắt gặp họa mà còn là họa lớn. 

     Phụ lục: Bảng danh sách cát hung của cát thần hung thần khi 
đến vị trí lục thân. 

Thần 
Sát 

Thiên Ất 
Quý Nhân 

Lộc Tinh Mã Tinh Đào Hoa 
Lục Giáp 

Không 
Vong 

Thiên La 
Địa Võng 

Thanh 
Long 

Đại cát 
đại lợi, 
không 

phú cũng 
quý 

Đại cát 
đại lợi, 
không 

phú cũng 
quý 

Cát lợi, 
nhưng đa 
phần hay 

phải di 
chuyển 

Xinh đẹp, 
phong 

lưu, rộng 
lượng hào 

phóng 

Bình 
thường 

Vui quá 
hóa buồn 

Chu 
Tước 

Tiền đồ 
văn 

chương 
có quý 

nhân xuất 
hiện 

Tiền đồ 
văn  chươ

ng đắc 
lộc 

Nhờ văn 
mà quý, 
đi khắp 

chốn 

Tiền đồ 
văn 

chương 
có thành 
tự nhưng 
dễ rước 
phải thị 

phi 

Tiền đồ 
văn 

chương 
không 

được gì 
mà còn 
rước thị 

phi 

Đa phần 
có thị phi 

miệng 
lưỡi kiện 

tụng 

Đằng 
Xà 

Vì võ đắc 
quý, nhân 

viên thi 
hành 

pháp luật 

Vì võ đắc 
lộc 

Bình 
thường 

Vì tài sắc, 
chuyện 
kinh sợ 
àm gặp 

họa 

Có 
chuyện 
kinh sợ 

Đa phần 
có thị phi 
kiện tụng 
và chuyện 

kinh sợ 
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Câu 
Trần 

Sinh thân 
vi thế, có 
nhân viên 
pháp luật 

Sinh thân 
ắt cát, 

vì võ đắc 
lộc 

Bình 
thường 

Vì sắc 
gặp họa 

Chuyện 
thị phi 

kiện tụng 

Có thị phi 
kiện tụng 

hoặc 
thoái tài  

Bạch 
Hổ 

Bạch Hổ 
chịu chế 
thế của 

quan viên 
pháp luật 

Bạch Hổ 
chịu khắc 
chế ắt võ 
đắc lộc 

Bạch Hổ 
chịu khắc 

chế ắt 
quý 

Bạch Hổ 
chịu chế 
quý mà 

phong lưu 

Có tai họa 
mất máu, 
đại họa 
chết yểu 

Có họa thị 
phi kiện 

tụng hoặc 
mất máu 

Huyền 
Vũ 

Mặc dù 
được quý 

nhưng 
con cái 
bất hiếu 

bất thuận 

Tài phát 
vô 

nguyên 

Ở bên 
ngoài làm 

chuyện 
tào lao 
gây họa 

Thứ cát 

Bất hiếu 
bất thuận, 
bệnh tật 

triền miên 

Bất hiếu 
bất thuận, 

họa thị 
phi kiện 

tụng 
thương 
bệnh 

Thiên 
Ất Qúy 
Nhân  

Đại cát 
đại lợi, 
không 

phú cũng 
quý 

Đa phần 
đi công 
tác, đi 
làm ăn 

Phú qúy 
phong lưu 

Xuất 
Không 

Vong ắt 
cát 

Bình 
thường 

Lộc 
Tinh 

Đại cát 
đại lợi, 
không 

phú cũng 
quý 

 

Đa phần 
là đi làm 
ăn mới 

phát đạt 

Phú quý 
phong lưu 

Thứ cát 
Vì tài sắc 
mà gặp 

họa 

Mã 
Tinh 

Cát lợi, 
nhưng đa 
phần hay 

phải di 
chuyển 

Đa phần 
vì kinh 

doanh đi 
lại mà 

phát đạt 

 

Phong 
lưu nhưng 
hoạt bát 

Thứ cát 
Động ắt 
gặp họa 

Đào 
Hoa 

Xinh đẹp , 
phong 

lưu, rộng 
lượng hào 

phóng 

Phú quý 
nhưng 

phong lưu 

Phong 
lưu nhưng 
hoạt bát  

Vì sắc 
gặp họa 

Vì sắc 
gặp họa 

Lục 
giáp 

Không 
Vong 

Bình 
thường 

Xuất 
Không 

Vong ắt 
cát 

Thứ cát 
Vì sắc 

gặp họa  
Đại hung 

Thiên 
La Địa 
Võng 

Vui quá 
hóa buồn 

Vì tài mà 
gặp họa 

Thứ cát 
Vì sắc 

gặp họa 
Đại hung 

 

 



Chu Dịch Nhật Khóa 

VUPHAC.COM |193 

Ví dụ 5: Người họ Lưu kiến (xây) Cấn kiêm Dần trạch vào giờ 
Dần ngày mùng 8 tháng 1 năm 1997 âm lịch. 

     Nhật khóa:   Tý Sửu   Nhâm Dần   Đinh Hợi   Nhâm Dần 

     Thêm họ (6 nét) lập được quẻ thông tin năm dụng sự gồm quẻ 
chủ “Hỏa Thủy Vị Tế”, quẻ biến “Lôi Thủy Giải”, hào 6 phát động. 

 Vị Tế  Giải   

Ư  Huynh Đệ Tỵ hỏa   Tử Tôn Tuất thổ Long 

  Tử Tôn Mùi thổ   Thê Tài Thân kim Vũ 

  Thê Tài Dậu kim   Huynh Đệ Ngọ hỏa Hổ 

T  Huynh Đệ Ngọ hỏa Quan Hợi  Huynh Đệ Ngọ hỏa Xà 

  Tử Tôn Thìn thổ   Tử Tôn Thìn thổ Câu 

  Phụ Mẫu Dần mộc   Phụ Mẫu Dần mộc Tước 

 HỎA Không Vong: Tý, Sửu 

 Khóa này quẻ chủ hào 6 Huynh Đệ Tỵ Hỏa là anh em, động mà 
hóa Tuất Thổ mộ khố, là rất xấu, lại hóa xuất Tuất Thổ Địa võng tại 
nhật kiến, đối với con trai của anh em đây là thông tin đại hung, có 
chuyện hao tổn con trai của anh em. Thông thường, nếu như anh 
em không ở chung, cũng không tham gia vào dụng sự, tai họa sẽ 
không ứng nghiệm đến anh em, nhưng hào 4 Thê Tài Dậu Kim hưu 
tù tại nhật nguyệt, lại bị Huynh Đệ Tỵ Hỏa động khắc, lại bị Huynh 
Đệ Ngọ Hỏa hóa Ngọ Hỏa đến khắc, anh em chắc chắn gặp họa 
thoái tài. Khóa này có họa thương tổn đến con trai anh em và thoái 
đại tài. Ứng kỳ khi xung khai mộ khố, ứng nghiệm vào tháng 3. 

     Thực tế: Gia chủ vốn nghe theo lời nói tào lao của trạch sư 
trước đó, cho rằng Cấn là thiếu nam. Chỉ cần để thiếu nam giúp 
động thổ trước thì sẽ càng phát tài. Bởi vì con trai của gia chủ còn 
nhỏ, không thể dụng sự, sau đó mới gọi đứa con trai độc nhất của 
người anh cả làm quan chức nhà nước đến giúp đỡ dụng sự. Đến 
giữa tháng 3 âm lịch, đứa con trai độc nhất của người anh cả vì lo 
chuyện bao đồng mà gặp tai nạn xe chết, hưởng thọ 20 năm. Gia 
chủ đang xây nhà, xây cũng đến quá đầu rồi, xảy ra chuyện lớn, bị 
ép đập hết những gì mới xây đi, sau này cũng không dám xây gì ở 
mảnh đất đó nữa, vừa mất công còn mất tiền. Bởi vì, khi đào móng 
xây nhà có đào được một phần mộ, mảnh đất này không sạch sẽ, 
âm khí trùng trùng mà còn không gọi thầy “đi rửa sạch”, thêm vào 
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nhật khóa lại cũng là ngày hung, xảy ra họa thương tổn nhân đinh 
và hao tổn đại tài, tạo nên một trận bi kịch đau buồn. 

Ví dụ 6: Người họ Quân dọn vào ở Nhâm kiêm Tý trạch vào giờ 
Sửu ngày 17 tháng 10 năm 1996 âm lịch. 

     Nhật khóa:   Bính Tý   Tỵ Hợi   Mậu Dần   Quý Sửu 

     Lập được quẻ năm dụng sự gồm quẻ chủ “Thủy Địa Tỷ”, quẻ 
biến “Trạch Địa Tụy”, hào 4 phát động. 

 Tỷ  Tụy   

Ư  Thê Tài Tý thủy  Huynh Đệ Mùi thổ Tước 

  Huynh Đệ Tuất thổ  Tử Tôn Dậu kim Long 

  Tử Tôn Thân kim  Thê Tài Hợi thủy Vũ 

T  Quan Quỷ Mão mộc  Quan Quỷ Mão mộc Hổ 

  Phụ Mẫu Tỵ hỏa  Phụ Mẫu Tỵ hỏa Xà 

  Huynh Đệ Mùi thổ  Huynh Đệ Mùi thổ Câu 

 THỔ Không Vong: Thân, Dậu 

Khóa này quẻ chủ “Thủy Địa Tỷ”, vốn là quẻ cát, nhưng quái hào 
hung. Hào Thế Quan Quỷ Mão Mộc vượng tại nguyệt lệnh, bây giờ 
tứ trụ nhật khóa tam hội hóa thành công ở hướng Bắc Hợi Tý Sửu 
Thủy cục đến sinh, lại có hào Ứng Tý Thủy sinh, hào 4 Tử Tôn 
Thân Kim động hóa Thê Tài Hợi Thủy đến sinh, thực sự sinh nhiều 
đến quá độ, mà phản sinh thành khắc. Thủy nhiều Mộc ắt lung lay 
trôi nổi, ắt thối rữa gốc mà chết, nên có họa khắc chủ. Hào 2 Phụ 
Mẫu ứng cha mẹ, tử tại nguyệt lệnh, lại có hào cùng cục Thủy khắc 
sát, Tỵ Hỏa hữu tử vô sinh. Có cha mẹ ứng với cha mẹ, không có 
cha mẹ ứng với xe cộ, nhà cửa hoặc đồ nội thất trong nhà. Hào 4 
Tử Tôn Thân Kim hưu tù tại nhật nguyệt và thái tuế, hào 4 còn bị 
nhật kiến xung phá, lại hào Phụ Mẫu Tỵ Hỏa bị xung động cùng 
nhật kiến Dần Mộc cấu thành tam hình, ứng lục súc, con cháu gặp 
tai họa. Khóa này là khóa đại hung, có thông tin cực hung về 
thương tổn nhân đinh, tổn lục súc và thoái đại tài. 

     Thực tế: Khóa này sau khi dụng sự vừa thương tổn nhân đinh 
vừa thương tổn lục súc,… tổng cộng thoái tài hơn 2 vạn tệ. Đương 
nhiên, gia chủ cũng là người gặp họa đầu tiên. 
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Ví dụ 7: Có hai nhà tu sửa Tân trạch hướng Tây vào giờ Sửu 
ngày 11 tháng 8 năm 1998 âm lịch. 

Nhật khóa:   Mậu Dần   Tân Dậu   Tân Tỵ   Kỷ Sửu 

Lập được quẻ năm dụng sự gồm quẻ chủ “Thủy Địa Tỷ”, quẻ 
biến “Phong Địa Quan”, hào 6 phát động. 

 Tỷ  Quan   

Ư  Thê Tài Tý thủy  Quan Quỷ Mão mộc Xà 

  Huynh Đệ Tuất thổ  Phụ Mẫu Tỵ hỏa Câu 

  Tử Tôn Thân kim  Huynh Đệ Mùi thổ Tước 

T  Quan Quỷ Mão mộc  Quan Quỷ Mão mộc Long 

  Phụ Mẫu Tỵ hỏa  Phụ Mẫu Tỵ hỏa Vũ 

  Huynh Đệ Mùi thổ  Huynh Đệ Mùi thổ Hổ 

 THỔ Không Vong: Thân, Dậu 

Khóa này quẻ chủ “Tỷ”, quẻ biến “Quan” đều là quẻ cát, lại có 
đại tượng tương sinh, thiên địa định vị, vốn là cát, nhưng lại đại 
hung. 

Hào Thế Quan Quỷ Mão Mộc, là gia chủ, là nền móng, bây giờ bị 
Tỵ Dậu Sửu Kim cục cực vượng ở tứ trụ nhật khóa xung phá, ắt 
gặp họa phá thân. Lại có hào 6 Thê Tài Tý Thủy mặc dù vượng tại 
nguyệt lệnh, nhưng hóa Quỷ hóa phá, là vợ hoặc con gái có đại họa 
phá thân. Bởi vì Đoài trạch chủ phụ nữ, quái cung Khôn cũng chủ 
phụ nữ con gái, cho nên hào Thế Quan Quỷ Mão Mộc là nữ chủ 
nhân, khóa này có nữ chủ nhân gặp đại họa phá thân. Mộc bị Kim 
khắc, ắt ứng với tai nạn xe cộ hoặc bị vật cứng sắt thép đụng 
trúng, dẫn đến phá thân mà mất mạng. Ứng kỳ tai họa xuất hiện 
lấy hào động để xác định, hào 6 phát động, ứng với không quá 6 
tháng tai họa sẽ ứng nghiệm. 

Thực tế: Nữ chủ nhân hai nhà lần lượt vào tháng 12 năm đó và 
tháng 1 năm sau bị tai nạn xe mà mất mạng. Đồng thời cũng tốn 
một số tiền lớn. 
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Ví dụ 8: Người họ Tạ động thổ xây Cấn kiêm Dần trạch vào giờ 
Tý ngày 29 tháng 7 năm 1986 âm lịch. 

Nhật khóa:   Bính Dần   Bính Thân   Canh Tuất   Bính Tý 

Thêm họ (12 nét) lập được quẻ chủ “Địa Thiên Thái”, quẻ biến 
“Địa Trạch Lâm”, hào 3 phát động. 

 Thái  Lâm   

Ư  Tử Tôn Dậu kim   Tử Tôn Dậu kim Xà 

  Thê Tài Hợi thủy   Thê Tài Hợi thủy Câu 

  Huynh Đệ Sửu thổ   Huynh Đệ Sửu thổ Tước 

T  Huynh Đệ Thìn thổ   Huynh Đệ Sửu thổ Long 

  Quan Quỷ Dần mộc Phụ Tỵ  Quan Quỷ Mão mộc Vũ 

  Thê Tài Tý thủy    Phụ Mẫu Tỵ hỏa Hổ 

 THỔ Không Vong: Dần, Mão 

Khóa này quẻ chủ “Thái”, ứng với quẻ cát, nhưng quái hào hung. 
Hào 3 Huynh Đệ Thìn Thổ trì Thế, là gia chủ, là nền móng, hưu tù 
tại nguyệt lệnh, tử tại Thái Tuế, bị nhật phá, bây giờ lại động hóa 
thoái, xuất hiện thông tin gia chủ thọ yểu. Hào 2 Quan Quỷ Dần 
Mộc lâm Thái Tuế, bây giờ bị nguyệt lệnh xung động hóa tiến thần 
đến khắc Thế, khóa này rõ ràng có thông tin khắc chủ, Quỷ ở tại 
Huyền Vũ là bệnh hoạn liên miên, gia chủ ắt vì bệnh tật mà mất 
mạng. Bây giờ hào Thế Thìn Thổ động khắc Thủy, Thủy chủ thận, 
gia chủ ứng với bệnh thận hoặc bệnh tật về phương diện huyết 
dịch. 

Ứng kỳ lấy số thể dụng của quẻ biến để xác định, số thể dụng 
của quẻ biến là số 10 là 10 năm. 10 năm sau là năm Bính Tý, Thái 
Tuế và nhật khóa nguyệt lệnh và quái hào trở thành Thân Tý Thìn 
Thủy cục, năm này Thủy không bị khắc, nhưng năm Đinh Sửu 1997 
Thủy bị khắc, mà có năm Sửu thì hào Thế động hóa thoái thần, 
ứng nghiệm xuất hiện tai họa. Tháng 7 (tháng Thân) âm lịch xung 
động Quan Quỷ Dần Mộc khắc hào Thế, ứng định tháng 7 năm 
1997 âm lịch gia chủ mất mạng vì bệnh tật. 

Thực tế: Tháng 7 năm 1997 âm lịch, gia chủ chết vì hội chứng 
thận hư, hưởng thọ 49 tuổi. 

 

 



Chu Dịch Nhật Khóa 

VUPHAC.COM |197 

     Ví dụ 9: Người họ Phan kiến Tuất kiêm Càn trạch tại Huyện 
Thành  vào giờ Tỵ ngày 19 tháng 9 năm 1994 âm lịch. 

     Nhật khóa:   Giáp Tuất   Giáp Tuất   Nhâm Ngọ   Ất Tỵ 

     Lập được quẻ thông tin của năm dụng sự gồm quẻ chủ “Sơn 
Phong Cổ”, quẻ biến “Sơn Thủy Mông”, hào 3 phát động. 

 Cổ  Mông   

Ư  Huynh Đệ Dần mộc   Huynh Đệ Dần mộc Hổ 

  Phụ Mẫu Tý thủy Tử Tỵ  Phụ Mẫu Tý thủy Xà 

  Thê Tài Tuất thổ   Thê Tài Tuất thổ Câu 

T  Quan Quỷ Dậu kim   Tử Tôn Ngọ hỏa Tước 

  Phụ Mẫu Hợi thủy   Thê Tài Thìn thổ Long 

  Thê Tài Sửu thổ   Huynh Đệ Dần mộc Vũ 

 MỘC Không Vong: Thân, Dậu 

Khóa này quẻ chủ hào sơ Thê Tài Sửu Thổ, hào 2 Phụ Mẫu Hợi 
Thủy, hào 3 Quan Quỷ Dậu Kim trì Thế đều là quẻ có hào biến hóa 
hồi đầu khắc. Gia chủ có thông tin gặp chuyện thị phi kiện tụng, 
cha mẹ, nhà cửa, đồ nội thất,… bị tổn hại, vợ gặp họa hoặc tai họa 
thoái tài, lại có hào 5 hào Phụ Mẫu Tý Thủy bị khắc tại nguyệt lệnh 
và bị nhật kiến Ngọ Hỏa xung phá. Có tai họa cha mẹ nhà cửa 
hoặc đồ nội thất bị khắc tổn. Nếu như cha mẹ gia chủ không còn, 
ắt ứng lên nhà cửa hoặc đồ nội thất. 

Ứng kỳ tổng hợp lại để xác định. Một là hào sơ Thê Tài Sửu Thổ 
bị Dần Mộc hóa hồi đầu khắc, định Dần Mộc đương lệnh vào tháng 
1 họa thoái tài xuất hiện, 2 là hào 5 Phụ Mẫu Tý Thủy ám động bị 
khắc, hào 5 là số 5, ứng với 5 tháng sẽ ứng nghiệm nhà cửa chịu 
tổn hại. Tổng hợp lại xác định được sau dụng sự 5 tháng chính là 
tháng 1 (tháng Dần). Đầu tiên sẽ ứng nghiệm tai họa thoái tài. Số 
tiền mất lấy tổng số số thể dụng của quẻ biến và số hào động để 
xác định. Số thể dụng của quẻ biến là số 11, hào động là số 3, tổng 
cộng là số 14, bởi vì số thoái tài là lấy số trung bình cộng, nên xác 
định được số thoái tài là 1400 tệ. 

Thực tế: Gia chủ vào tháng 1 năm 1995 khi đang lót gỗ ở tầng 2 
trong nhà, bởi vì chốt giữ gỗ bị lỏng, lung lay rơi ra nên tấm gỗ rơi 
xuống, khiến cho toàn bộ gỗ lót tầng 2 đều rơi hết xuống, tiền mất 
tật mang, mất tiền phí nguyên liệu tổng cộng hơn 1 nghìn 4 trăm 
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    Ví dụ 54: Người họ Triệu mẫu vào giờ Tý ngày 29 tháng 7 năm 
1992 âm lịch vào ở Nhâm kiêm Tý trạch. 

Nhật khóa:   Nhâm Thân   Tân Hợi   Quý Mão   Nhâm Tý 

  Lập được quẻ nhật khóa thời gian dài gồm quẻ chủ “Địa Thiên 
Thái”, quẻ biến “Địa Phong Thăng”, thêm họ (14 nét) lập được quẻ 
chủ “Thủy Sơn Kiển”, quẻ biến “Thủy Địa Tỷ”. Quẻ thuần hào sơ 
phát động, quẻ thêm họ hào 3 phát động. 

 Thái  Thăng   

Ư  Tử Tôn Dậu kim   Tử Tôn Dậu kim Hổ 

  Thê Tài Hợi thủy   Thê Tài Hợi thủy Xà 

  Huynh Đệ Sửu thổ   Huynh Đệ Sửu thổ Câu 

T  Huynh Đệ Thìn thổ   Tử Tôn Dậu kim Tước 

  Quan Quỷ Dần mộc Phụ Tỵ  Thê Tài Hợi thủy Long 

  Thê Tài Tý thủy    Huynh Đệ Sửu thổ Vũ 

 THỔ Không Vong: Thìn, Tỵ 

Khóa này hai quẻ chủ biến vốn đều là quẻ cát, nhưng nhật khóa 
tứ trụ khiến cho quái hào trở nên không cát, ngược lại còn phát 
sinh tai họa. Hào 6 Tử Tôn Dậu Kim lâm Bạch Hổ, vốn được Thái 
Tuế tỉ phù nên vượng, nhưng tiết khí tại nguyệt lệnh, lại bị nhật kiến 
Mão Mộc phản xung khắc, phù vượng và tương khắc lực lượng 
khác xa nhau, ứng theo khắc mà nói, hào Tử Tôn chủ con trai, bây 
giờ ở hào âm là con gái, bị nhật kiến xung lâm Bạch Hổ ám động, 
ắt có chuyện hung thương hiếu phục không tốt đẹp gì xảy ra, hoặc 
có tai họa chết yểu. Hào sơ Thê Tài Tý Thủy phát động, hóa xuất 
Sửu Thổ và nguyệt lệnh Hợi Thủy (ở tại hào 5) thành công hình 
thành tam hợp cục Thủy, là Tài tinh Thủy cực vượng, bây giờ Tử 
Tôn Dậu Kim vốn đến nơi không vượng, giờ lại ám động mà sinh 
đổ hết vào Thủy, tiết cạn nguyên khí, Thủy nhiều Kim trầm, ngược 
lại tạo thành tai họa phản khắc, ắt có chuyện tai họa xấu tổn hại 
con gái. Tai họa ứng kỳ là vào năm Hợi Thủy tiết cạn nguyên khí 
Tử Tôn Kim sẽ ứng nghiệm. Đồng thời, Huynh Đệ Thìn Thổ trì Thế 
là nền móng là gia chủ, hưu tù tại Tuế nguyệt, bị khắc tại nhật kiến, 
cũng là có thông tin bất lợi cho gia chủ và nhân đinh, quẻ khóa 
không cát. 

Lại thêm họ vào để nói. 
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    Quẻ chủ “Thủy Sơn Kiển” là quái tượng khó khăn, trở ngại, không 
cát. Hào 3 Huynh Đệ Thân Kim là Thái Tuế lại phát động, ắt có tổn 
hại kiếp tài và tổn hại nữ đinh. Hào 6 Tử Tôn Tý Thủy lâm Bạch Hổ 
vượng tại Thái Tuế và nguyệt lệnh, ngày giờ hội tụ lại tại hướng 
Bắc cục Thủy; bây giờ lại được hào Thái Tuế Huynh Đệ Thân Kim 
và hào động sinh, là sinh vượng quá mà ngược lại khắc (ngũ hành 
có định nghĩa sinh vượng quá mà quay ngược lại khắc), Thủy quá 
nhiều quá vượng ngược lại tràn ngập vào Hỏa. Tử Tôn Tý Thủy lại 
là hào âm, chủ con gái. Bây giờ quẻ thuần nhật khóa thêm họ được 
nhật khóa có thông tin thoái tài và bất lợi cho con gái, khóa này 
nhất định tổn hại đến con gái là chắc chắn. Ứng kỳ là năm Bạch 
Hổ trực phùng là năm Tý. Tử Tôn Tý Thủy quá vượng tràn ngập 
vào Hỏa, sẽ là năm ứng nghiệm tức năm Tý. 

Thực tế: Gia chủ sau khi vào nhà mới ở, đúng là có thoái tài, mà 
nhân đinh cũng không bình an cho lắm, đặc biệt là con gái. Năm 
Bính Tý 1996, Bạch Hổ tinh đến vị trí, gia chủ có một người con gái 
đã trưởng thành nhưng chưa kịp lấy chồng đã mất. 

Ví dụ 55: Người họ Đặng vào giờ Mão ngày 28 tháng 9 năm 
1995 âm lịch dọn vào ở Mùi kiêm Khôn trạch. 

Nhật khóa:   Ất Hợi   Đinh Hợi   Ất Mão   Kỷ Mão 

     Lập  được quẻ thuần nhật khóa thời gian dài gồm quẻ chủ “Sơn 
Hỏa Bí”, quẻ biến “Cấn Vi Sơn”, hào sơ phát động; thêm họ (19 nét) 
lập được quẻ thời gian dài gồm quẻ chủ “Trạch Thủy Khốn”, quẻ 
biến “Trạch Địa Tụy”, hào 2 phát động. 

(1) Quẻ thuần nhật khóa thời gian dài. 

 Bí  Cấn   
  Quan Quỷ Dần mộc   Quan Quỷ Dần mộc Vũ 

  Thê Tài Tý thủy   Thê Tài Tý thủy Hổ 

Ư  Huynh Đệ Tuất thổ   Huynh Đệ Tuất thổ Xà 

  Thê Tài Hợi thủy Tử Thân  Tử Tôn Thân kim Câu 

  Huynh Đệ Sửu thổ Phụ Ngọ  Huynh Đệ Ngọ hỏa Tước 

T  Quan Quỷ Mão mộc   Phụ Mẫu Thìn thổ Long 

 THỔ Không Vong: Tý, Sửu 

Khóa này rõ ràng có thông tin bất lợi cho con trai. Phục thần Tử 
Tôn Thân Kim, hưu tù tại nhật kiến, tiết tận nguyên khí tại Tuế 
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nguyệt, lại phục dưới Tuế Nguyệt, bên dưới hào Thê Tài Hợi Thủy, 
là phục thần sinh phi thần, là hung bạo, lại tiết tận nguyên khí của 
Kim, có Thủy nhiều Kim ít, vĩnh viễn không thể xuất hiện, thông tin 
tổn hại đến con trai đã thấy được trong quẻ. Tử Tôn là hào dương, 
tổn hại con trai. Ứng kỳ vào năm Sửu năm Tử Tôn Thân Kim nhập 
Mộ một số tai họa sẽ ứng nghiệm. 

(2) Thêm họ lập quẻ nhật khóa thời gian dài. 

 Khốn  Tụy   

  Phụ Mẫu Mùi thổ  Phụ Mẫu Mùi thổ Vũ 

  Huynh Đệ Dậu kim  Huynh Đệ Dậu kim Hổ 

Ư  Tử Tôn Hợi thủy  Tử Tôn Hợi thủy Xà 

  Quan Quỷ Ngọ hỏa  Thê Tài Mão mộc Câu 

  Phụ Mẫu Thìn thổ  Quan Quỷ Tỵ hỏa Tước 

T  Thê Tài Dần mộc  Phụ Mẫu Mùi thổ Long 

 KIM Không Vong: Tý, Sửu 

Khóa này hào ứng Tử Tôn Hợi Thủy lâm Thái Tuế và nguyệt 
lệnh, vốn dĩ tương vượng nhưng lại cùng Thái Tuế, nguyệt lệnh cấu 
thành tự hình đã không cát rồi. Giờ hào 2 Phụ Mẫu Thìn Thổ phát 
động sinh hào 5 Huynh Đệ Dậu Kim, Huynh Đệ Dậu Kim bị nhật 
kiến xung ám động lại sinh Tử Tôn Hợi Thủy, sinh quá mà ngược 
lại thành khắc. Nguyên thần Huynh Đệ Dậu kim của Tử Tôn Hợi 
Thủy ở tại hào 5 lâm Bạch Hổ phát động, ắt có tai họa bị thương 
máu chảy, Bạch Hổ ám động sinh Tử Tôn, họa đến bất ngờ, tai nạn 
đến không hề hay biết, gặp tai nạn trên đường, có liên quan đến 
nước và xe cộ. Năm Đinh Sửu 1997, Huynh Đệ Dậu Kim và hào 
động hóa xuất của Quan Quỷ Tỵ Hỏa cấu thành tam hợp Tỵ Dậu 
Sửu Kim cục đến sinh Bạch Hổ của Tử Tôn Hợi Thủy. Sinh vượng 
thái quá ắt ứng nghiệm xảy ra tai họa. Tử Tôn Hợi Thủy là con cái, 
bây giờ ở hào dương, ứng nghiệm con trai của gia chủ gặp tai họa. 

Thực tế: Tháng 10 năm 1997, Tử Tôn Hợi Thủy sinh vượng thái 
quá lại gặp tự hình, con trai duy nhất của gia chủ bị tai nạn xe mà 
chết. 

Con trai duy nhất của gia chủ chết, thật sự có liên quan đến 
nước và xe cộ. Con trai duy nhất của gia chủ sau khi tốt nghiệp 
cấp ba thi rớt đại học, ở nhà chờ việc, đến một ngày vào tháng 10 
âm lịch, trời đổ mưa lớn, mà còn mưa rất lâu, họ Đặng sau khi tan 
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làm bởi vì lúc đi làm quên mang ô, sau khi tam làm vì mưa quá lâu 
nên mãi chưa về nhà được. Ở nhà con trai lấy xe đạp đi đưa ô cho 
ông ta, vì tầm nhìn giới hạn, trên đường đi đưa ô bị xe tông phải 
thương nặng, cấp cứu ko kịp thời nên chết, hưởng thọ hơn 20 tuổi. 

Ví dụ 56: Người họ Lưu vào giờ Mão ngày 15 tháng 9 năm 
21997 âm lịch dọn vào ở Cấn kiêm Dần trạch. 

Nhật khóa:   Đinh Sửu   Canh Tuất   Tân Mão   Tân Mão 

    Thêm họ (15 nét) lập được quẻ năm dụng sự gồm quẻ chủ 
“Thiên Phong Cấu”, quẻ biến “Thiên Thủy Tụng”, hào 3 phát động. 

 Cấu  Tụng   

  Phụ Mẫu Tuất thổ   Phụ Mẫu Tuất thổ Xà 

  Huynh Đệ Thân kim   Huynh Đệ Thân kim Câu 

Ư  Quan Quỷ Ngọ hỏa   Quan Quỷ Ngọ hỏa Tước 

  Huynh Đệ Dậu kim   Quan Quỷ Ngọ hỏa Long 

  Tử Tôn Hợi thủy Tài Dần  Phụ Mẫu Thìn thổ Vũ 

T  Phụ Mẫu Sửu thổ   Thê Tài Dần mộc Hổ 

 KIM  Không Vong: Ngọ, Mùi 

Quẻ khóa này vừa nhìn đã thấy không phải quẻ cát, mà là quẻ 
hung, quẻ chủ “Thiên Phong Cấu” quẻ biến “Thiên Thủy Tụng” đại 
tượng hóa hồi đầu khắc. Quẻ chủ hào sơ lâm Thế, hào 2 Tử Tôn, 
hào 3 Huynh Đệ đều bị hào của quẻ biến hóa hồi đầu khắc, quái 
hào đại hung. Hào sơ Phụ Mẫu Sửu Thổ trì Thế, vượng tại nguyệt 
kiến lại cũng là hào Thái Tuế, mặc dù tương vượng, nhưng hào quẻ 
biến Thê Tài Dần Mộc hóa hồi đầu khắc, chủ vì Thê Tài mà bị họa 
thị phi, mà vợ con đối với cha mẹ cũng khó bảo bất hiếu. Hào 2 Tử 
Tôn Hợi Thủy có Huyền Vũ ở đó, con cái khó thành tài, mà đa phần 
bị bệnh tật thương tổn hoặc khó dạy bảo. Đồng thời cũng đa phần 
gặp chuyện kiện tụng thị phi không thôi, cũng có lục súc khó nuôi 
dưỡng khó phát tài. Hào 3 Huynh Đệ Dậu Kim vượng tại nguyệt 
lệnh phát động, ắt mất tiền tài. Nhưng Huynh Đệ Dậu Kim nhập mộ 
tại Thái Tuế, lại có hào Quan Qủy Ngọ Hỏa được nhật kiến sinh 
hóa hồi đầu khắc, ắt có chuyện anh em thương tổn. Bởi vì lâm 
Thanh Long mà thành vui quá hóa buồn, khóa vốn là khóa không 
tốt. 
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Ứng nghiệm: Gia chủ vào ngày nhập trạch, có một người anh em 
từ xa đến chúc mừng tân gia lại gặp tai nạn chết, thật sự là vui quá 
hóa buồn, là một khởi đầu không mấy tốt đẹp. Sau đó gia chủ làm 
gì cũng không hề thuận lợi, còn tiêu tốn mất hơn 3000 tệ. 

Ví dụ 57: Người họ Phan vào giờ Hợi ngày 27 tháng 10 năm 
1983 âm lịch kiến Càn kiêm Tuất trạch. 

Nhật khóa:   Quý Hợi   Quý Hợi   Quý Hợi   Quý Hợi 

     Lập được quẻ thông tin nhật khóa thời gian dài gồm quẻ chủ 
“Sơn Hỏa Bí”, quẻ biến “Phong Hỏa Gia Nhân”, hào 5 phát động. 

 Bí     
Gia 

Nhân     

  Quan Quỷ Dần mộc   Quan Quỷ Mão mộc Hổ 

  Thê Tài Tý thủy   Phụ Mẫu Tỵ hỏa Xà 

Ư  Huynh Đệ Tuất thổ   Huynh Đệ Mùi thổ Câu 

  Thê Tài Hợi thủy Tử Thân  Thê Tài Hợi thủy Tước 

  Huynh Đệ Sửu thổ Phụ Ngọ  Huynh Đệ Sửu thổ Long 

T  Quan Quỷ Mão mộc   Quan Quỷ Mão mộc Vũ 

 THỔ Không Vong: Tý, Sửu 

Khóa này nhìn một cái là biết khó thành gia lập nghiệp, khóa 
dẫn đến cô độc cả đời, đừng nhìn trong quẻ có hai hào Thê Tài 
đều vượng, nhưng phân tích theo lý luận ngũ hành, Thủy nhiều 
ngược lại tràn ra gây họa, cho nên ngược lại khó đắc tài lộc. Giờ 
hào 5 Thê Tài Tý Thủy động hóa xuất Tỵ Hỏa là Tuế nguyệt nhật 
thời đều toàn hóa tuyệt, ngược lại gây nên vô tài. Hào 6 Quan Quỷ 
Mão Mộc trì Thế vốn là Quý địa, nhưng trong khoảng Tài tinh Thủy 
ngập tràn ngược lại mà sinh nhiều thành khắc. Thủy quá nhiều 
Mộc hấp thụ không kịp nên úng, sẽ thối rữa gốc mà chết, phục 
thần Tử Tôn Thân Kim hưu tù tại Tuế nguyệt nhật thời, mà lại sinh 
phi thần, năm tháng bế tiết tận nguyên khí ắt tử tuyệt, khóa này 
vốn khó thành gia lập nghiệp, dẫn đến cô độc đó không phải là nói 
bừa. 

Ứng nghiệm: Khóa này năm đó có rất nhiều người chọn dụng 
sự, qua tìm hiểu thì được biết họ làm gì cũng đều không thuận lợi, 
như nhà họ Phan mà nói, dụng sự đến này đã 17 năm, cầu tài 
không được, cầu Thê không xong, cứ tầm thường như vậy, năm 
nay đã 40 tuổi rồi, mẹ mất sớm và em gái đi lấy chồng, đến nay 


