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LỜI NÓI ĐẦU 
Kể từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, quá trình diễn hóa của lịch sử 

là tương đối phức tạp, sự sinh tồn của loài người chúng ta là rất 
ngắn ngủi, có mấy ai mà thọ được trăm tuổi đâu, thật đáng thương. 
Người thường thì cũng chỉ có mấy chục năm tuổi mà thôi. Những 
hiểu biết về cuộc sống là sự tích lũy trong cuộc sống hàng ngày mà 
nên, từ sự dạy dỗ của những bậc trưởng bối, người lớn tuổi, đồng 
thời đó cũng là những gì ngộ hiểu được từ các trải nghiệm trong 
cuộc sống của chính mình. Bất luận thế nào, thì những sự hiểu biết 
này thật là trân quý.  

Chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng, mà tổ tiên của chúng 
ta ở trong hoàn cảnh tiếp xúc giữa bất kỳ đâu với đại tự nhiên, vô 
hình chung đã phát sinh mối quan hệ thân thiết gần gũi với đại tự 
nhiên. Chúng ta nghiên cứu thông qua tất cả hiện tượng của đại tự 
nhiên, sau đó ứng dụng vào mọi sự lựa chọn trong cuộc sống hàng 
ngày. Những lựa chọn này đều có đạo lý và quy luật cố hữu của nó, 
không phải là những suy nghĩ không có cơ sở, mà là những đạo lý 
này đều thích hợp với nguyên lý và nguyên tắc trong trời đất. Do đó 
từ trước đến nay chúng luôn được dân gian tin tưởng và sử dụng, 
lưu truyền đến các thế hệ con cháu, nhưng chỉ vì một vài kẻ không 
ra gì thấy lợi là quên mất đạo nghĩa, luôn cố làm ra vẻ huyền ảo, để 
rồi khiến cho văn hóa truyền thống độc đáo của tổ quốc chúng ta bị 

oan khuất, bị gán cho cái mác mê tín.  

Hiện nay là thời kỳ rất tốt cho nghiên cứu và ứng dụng các môn 
ngũ thuật (sơn, y, mệnh, tướng, bốc), do đó chúng ta với tư cách là 
những người chuyên nghiên cứu và ứng dụng học thuật, nhất định 
phải kiên trì thái độ khoa học, làm việc dựa trên quy luật khách 
quan, như thế mới có thể phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa 
tổ quốc, thuyết phục mọi người. 

Rất nhiều người biểu thị sự nghi ngờ đối với hoạt động trạch cát, 
nói rằng trạch nhật hay không trạch nhật thì đều như nhau. Dưới 
đây, tôi muốn tiến hành chứng minh ý nghĩa và công hiệu của trạch 

nhật và cái tai hại của việc không trạch nhật: 

- Ý nghĩa của trạch nhật: 

Trạch nhật nói một cách đơn giản chính là lựa chọn ngày tốt, lựa 
chọn ngày tốt giờ tốt, thông qua sự nghiên cứu và lựa chọn đối với 
thời gian (năm, tháng, ngày, giờ) và không gian (phương hướng, 
phương vị), lấy giá trị có lợi mà không hại của nó để đạt được mục 
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đích xu cát tị hung và cầu phúc tránh họa, giúp công việc trở nên 
thuận lợi. Ví dụ, nhập trạch, kết hôn, giá thú, xây nhà, động thổ, đổ 

móng, an táng, treo bảng làm ăn… 

- Công hiệu của trạch nhật: 

Trạch nhật chính là chọn lấy những ngày giờ hoàng đạo để đạt 
được sự phối hợp của thiên thời (nhật khóa-công việc nên làm trong 
ngày), địa lợi (tọa nhà, hướng nhà) và nhân hoà (người sử dụng 
nhật khóa). Sự kỳ diệu mà nó mang lại đó chính là bắt đầu thấy cát 
lợi, gặp vận may, phúc lộc đưa đến, trăm sự cát tường, mọi việc 

thuận lợi, tránh điều xui xẻo, luôn luôn bình an, ra đường đắc lợi.  

- Tác hại của việc không sử dụng trạch nhật: 

Người nào nếu không dùng trạch nhật mà tuỳ ý làm việc, thì một 
ngày nào đó sẽ xâm phạm đến lãnh vực của "hung thần ác sát" mà 
chọc tức thần sát, thì tai họa sẽ lập tức xuất hiện, nhẹ thì mọi việc 
không thuận, kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu, tai vạ kéo 
đến, nặng thì cùng lắm là hai ba ngày, thậm chí trong vòng 24 giờ sẽ 
xảy ra đại hoạ đến nỗi gặp phải thảm kịch gia đình. Chúng ta có thể 
quan sát được từ trong cuộc sống hàng ngày, người nào mà đã chọn 
dùng ngày đại hung khiến sau khi sử dụng lúc nào cũng xuất hiện 
tình cảnh bi thảm nếu không phải là tang chồng, thì chính là vong 
vợ, hoặc là mất con. Do đó, chúng ta tuyệt đối không được coi "hung 

thần ác sát" là trò trẻ con.  

     Có nhiều người vì để tiết kiệm tiền, có việc cũng không chịu mời 
thầy trạch nhật coi ngày, mà tự mình tùy tiện chọn ngày, hoặc giả 
chọn lấy ngày mùng 1, 15 của mỗi tháng để động thổ xây nhà, như 
thế há chẳng phải là tự nguyện đặt mình vào chỗ nguy hiểm hay 
sao? Nếu sau công việc mà bình an vô sự thì có thể nói là may mắn 
tương đối, nhưng nếu một ngày nào đó không cẩn thận xúc phạm 
đến hung sát, thì tai họa sẽ lập tức giáng xuống. Cho nên chọn ngày 
phải là một khâu quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cần phải 
cẩn thận trong dụng sự mới ổn thỏa.   

     Trường phái của trạch nhật tương đối nhiều, đến nay, trạch nhật 
có không dưới 200 môn phái, điều đó đã hình thành nên một hệ 
thống lý luận khổng lồ, tuy nhiên phái trạch nhật thịnh hành nhất 
gồm có: ngũ hành, tạo mệnh, kiện trừ, đẩu thủ, thiên tinh, vận khí, 
diễn cầm, xuyên sơn, huyền không, kỳ môn, lục nhâm, thái ất, hà lạc 
lý số, tam nguyên. Nhưng bất luận là phái nào đi chăng nữa, thì 
cũng đều phải phối hợp với thiên vận (thời gian), địa vận (không 
gian) và nhân vận (sinh mệnh) để tổng hợp cân nhắc, như vậy mới 



VUPHAC.COM CHÍNH NGŨ HÀNH TRẠCH NHẬT HỌC  
 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 9 
 

có thể chọn được ngày giờ cát lành thực sự, từ đó mà xu cát tị 

hung.  

     Chúng ta vẫn thường nói, nhất mệnh nhì vận tam phong thủy, 
nếu chỉ chú trọng tới phong thủy mà không phối hợp với ứng dụng 
của trạch nhật thì cũng chưa phải là hoàn thiện, thậm chí phản tác 
dụng từ cát chuyển thành hung. Bởi vì phong thủy là thể, nhật khóa 
là dụng, thể dụng kết hợp mới có thể thêm phúc phát quý, và cũng 
bởi vì phong thủy đã là chủ thể có số đã định, còn thời gian sử dụng 
(nhật khóa) luôn luôn do nhân tố hành vi con người quyết định. 
Chẳng hạn lấy phái tạo mệnh làm thí dụ, thì yêu cầu chúng ta phải 
xem xét từ 3 khâu gồm "bổ long, phù sơn, tướng chủ", giúp cho 
khóa lựa chọn này có thể chế hung trợ cát, từ đó càng làm cho 

người sử dụng nhật khóa cảm thấy thuyết phục.  

     Tạo mệnh ca quyết viết: "bất đắc chân long đắc niên nguyệt, dã 
ứng phú quý vượng nhân gia" (chẳng được chân long, được năm 

tháng, cũng ứng sang giàu vượng nhân đinh). 

Cuốn ngũ hành trạch nhật học này sẽ đi từ dễ đến khó, tuần tự 
tiến dần, thông qua sự kết hợp giữa ngũ hành với tạo mệnh trong 
quá trình trạch cát của âm trạch và dương trạch, tổng kết ra quy luật 
cơ bản và phương pháp vận dụng của nó, từ đó giúp cho người mới 

học rất nhanh có thể bước vào cánh cổng của trạch nhật học. 

     Ngũ hành trạch nhật học là một trong những tài liệu giảng dạy cơ 
bản cho người nhập môn học tập trạch nhật, và nó cũng có thể là 
cuốn sách tham khảo nghiên cứu cho những bạn tìm hiểu trạch 

nhật.  

     Bởi vì bản thân là người tài sơ học mọn, cộng với việc thời gian 
gấp rút, cho nên những sai sót và khuyết điểm có thể có trong cuốn 
sách này là điều khó tránh khỏi, kính mong các vị không ngại chỉ 
bảo, được vậy thì tôi xin cảm tạ muôn phần. 

Hậu học: Lại Cửu Đỉnh 
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CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRẠCH 
NHẬT HỌC 

Người mới bắt đầu học trạch nhật cần phải thành thạo và nắm 
vững mối quan hệ sinh khắc giữa ngũ hành và can chi, cách sắp xếp 
của Tứ trụ cùng với việc sử dụng La kinh thông thường. Ngoài ra, 
cũng cần phải có hiểu biết chung về 12 sao Kiến tinh. Sau khi học 
xong những kiến thức cơ bản này, mới có thể bước vào cánh cửa 
ngũ hành. Sau đây tôi xin giới thiệu ngắn gọn. 

PHẦN 1: NGŨ HÀNH VÀ CAN CHI 

I. NGŨ HÀNH 

Chỗ vận dụng trạch nhật học là sự tương sinh và tương khắc của 

ngũ hành. 

(1) Thế nào là ngũ hành? 

- Bao gồm : kim, thuỷ, mộc, hoả, thổ 

- Sau khi biết được tên ngũ hành, tiếp theo phải hiểu được sự sinh 
khắc của chúng. 

- Bất luận là tương sinh hay tương khắc, chúng đều là một loại tuần 
hoàn và lặp đi lặp lại của quan hệ nhân quả. 

(2) Quan hệ tương sinh của ngũ hành 

Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ 
sinh Kim. 

(3) Quan hệ tương khắc của ngũ hành 

Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, 
Hoả khắc Kim. 

- Ngũ hành tương sinh và tương khắc đều không phải theo một 
chiều, mà là có sự tuần hoàn, bởi vì khi bạn sinh một ngũ hành, thì 
lại có một ngũ hành khác đến sinh bạn; khi bạn khắc một ngũ hành, 
lại có một ngũ hành khác đến khắc bạn. 

- Tương sinh và tương khắc của ngũ hành cũng không phải tuyệt 
đối. Có lúc, sẽ là vật cực tất phản (nhiều quá thành không tốt). 
Chúng ta lấy Mộc làm ví dụ: mộc có thể sinh hoả, nhưng mộc nhiều 
thì hoả hối; mộc có thể khắc thổ, nhưng thổ nhiều thì mộc sẽ giảm 
sút. Các ngũ hành còn lại cũng có chung lý lẽ như vậy, cứ thế mà 
suy ra. 
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     Vậy nên, vạn vật đều có hai mặt, chúng ta không thể tuyệt đối 
hoá sự vật. Tương khắc của ngũ hành cũng vậy, vì nó là một loại 
triết học của khoa học. 

II. THIÊN CAN 

(1) Tên gọi của 10 thiên can 

Phân biệt 10 thiên can vận dụng trong trạch nhật học: 

            Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý 

(2) Ngũ hành của 10 thiên can 

Chúng ta phải thành thạo 5 ngũ hành của nó: 

            Giáp, Ất thuộc mộc 

            Bính, Đinh thuộc hỏa 

            Mậu, Kỷ thuộc thổ 

            Canh, Tân thuộc kim 

            Nhâm, Quý thuộc thuỷ 

(3) Quan hệ tương khắc của 10 thiên can 

     Chúng ta không khó để phát hiện từ trong ngũ hành sở thuộc 
của thiên can, sự sắp xếp của 10 thiên can vừa vặn với quan hệ 
tương sinh của ngũ hành: 

     Giáp, Ất thuộc mộc -> Bính, Đinh thuộc hỏa -> Mậu, Kỷ thuộc 
thổ -> Canh, Tân thuộc kim -> Nhâm, Quý thuộc thuỷ. 

     10 thiên can có sự phân chia của âm dương, trong đó: 

Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm 

Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý 

      Cũng chính là nói, mỗi ngũ hành đều phân chia thành một âm và 
một dương. 

Ví dụ:   Giáp, Ất thuộc mộc, thì Giáp thuộc mộc dương, Ất thuộc mộc 
âm;  

            Bính, Đinh thuộc Hỏa, Bính thuộc Hỏa dương, Đinh thuộc 
Hỏa âm. 

Thiên can và ngũ hành giống nhau ở chỗ, chúng cùng tồn tại 
quan hệ tương sinh và tương khắc. Trong đó: 

a. Quy luật tương sinh của thiên can: 

Mộc sinh Hoả: Giáp, Ất (Mộc) sinh Bính, Đinh (Hoả) 

Hỏa sinh Thổ: Bính, Đinh (Hỏa) sinh Mậu, Kỷ (Thổ) 

Thổ sinh Kim: Mậu, Kỷ (Thổ) sinh Canh, Tân (Kim) 
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Kim sinh thuỷ: Canh, Tân (Kim) sinh Nhâm, Quý (Thuỷ) 

Thuỷ sinh Mộc: Nhâm, Quý (Thuỷ) sinh Giáp, Ất (Mộc) 

b. Quy luật tương khắc của thiên can: 

Mộc khắc Thổ : Giáp, Ất (Mộc) khắc Mậu, Kỷ (Thổ) 

Thổ khắc Thuỷ: Mậu, Kỷ (Thổ) khắc Nhâm, Quý (Thuỷ) 

Thuỷ khắc Hoả : Nhâm, Quý (Thuỷ) khắc Bính, Đinh (Hoả) 

Hoả khắc Kim: Bính, Đinh (Hỏa) khắc Canh, Tân (Kim) 

Kim khắc Mộc : Canh, Tân (Kim) khắc Giáp, Ất (Mộc) 

Trong trạch nhật học, đối với thiên can tương khắc, còn có 2 
trường hợp mà chúng ta phải thành thạo và nắm vững, đó là quan 
hệ tương khắc cùng tính và tương khắc khác tính. Chúng ta gọi sự 
tương khắc của Thiên can cùng tính (cùng dương hoặc cùng âm) là 
cái khắc vô tình, còn sự tương khắc của thiên can khác tính (1 âm, 1 
dương) là cái khắc hữu tình (tức trong khắc có hợp). Quy luật của 
chúng như sau: 

c. Cái khắc vô tình của thiên can: 

Mộc khắc Thổ: Giáp khắc Mậu, Ất khắc Kỷ 

Thổ khắc Thuỷ: Mậu khắc Nhâm, Kỷ khắc Quý 

Thuỷ khắc Hoả: Nhâm khắc Bính, Quý khắc Đinh 

Hoả khắc Kim: Bính khắc Canh, Đinh khắc Tân 

Kim khắc Mộc: Canh khắc Giáp, Tân khắc Ất 

d. Cái khắc hữu tình của thiên can:        

Sau khi chúng tương khắc lẫn nhau thì lại hợp hoá ra một loại ngũ 
hành mới. Chúng là: 

Giáp, Kỷ hợp hoá Thổ 

Ất, Canh hợp hoá Kim 

Bính, Tân hợp hoá Thuỷ 

Đinh, Nhâm hợp hóa Mộc 

Mậu, Quý hợp hoá Hoả 

     Ngoài ra, quan hệ tương xung của Thiên can cũng thường gây ra 
sự chú ý cho những trạch nhật gia, khi bốn mùa đắc lệnh, thì sức 
mạnh tương xung của thiên can nhiều hơn so với sức mạnh tương 
khắc của thiên can, do đó khi trạch nhật nhất định cần chú ý quan 
sát cẩn thận. 

(4) Quy luật tương xung của thiên can: 
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Giáp và Canh tương xung 

Ất và Tân tương xung 

Bính và Nhâm tương xung 

Đinh và Quý tương xung 

(5) Quan hệ giữa thiên can và bốn mùa 

Giáp, Ất (Mộc) chủ mùa xuân 

Bính, Đinh (Hoả) chủ mùa hạ 

Canh, Tân (Kim) chủ mùa thu 

Nhâm, Quý (Thuỷ) chủ mùa đông 

Mậu, Kỷ trung ương Thổ, nên chủ bốn mùa. 

(6) Quan hệ giữa thiên can và phương vị 

Giáp, Ất (mộc) thuộc Đông 

Bính, Đinh (hoả) thuộc Nam 

Canh, Tân (kim) thuộc Tây 

Nhâm, Quý (thuỷ) thuộc Bắc 

III. ĐỊA CHI 

Có 12 địa chi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ , Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất, Hợi. 

Trong 12 địa chi lại có sự phân biệt âm dương, trong đó: 

 Chi dương: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất 

 Chi âm: Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi   

    Trong trạch nhật học, Địa chi và Thiên can có thể nói là đi liền với 
nhau, không thể thiếu bất kì một cái nào, nhưng quan hệ của địa chi 
phức tạp hơn rất nhiều so với quan hệ của thiên can, tuy nhiên chỉ 
cần chúng ta không vội vàng nôn nóng, thì sẽ rất nhanh chóng từ lúc 
nào không hay chúng ta sẽ đặt được chân mình vào cánh cửa của 
trạch nhật. Dưới đây là giới thiệu về quan hệ địa chi. 

(1) Địa chi và cầm tinh 

Tí (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Hổ), Mão (Mèo) , Thìn (Rồng), Tỵ 
(Rắn) ,Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó), Hợi 
(Lợn). 

(2) Địa chi và nguyệt lệnh 

Dần (tháng 1), Mão (tháng 2), Thìn (tháng 3), Tỵ (tháng 4), Ngọ 
(tháng 5), Mùi (tháng 6), Thân (tháng 7), Dậu (tháng 8), Tuất 
(tháng 9), Hợi (tháng 10), Tý (tháng 11), Sửu (tháng 12). 
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(3) Địa chi và giờ  

- Giờ Tý (23h-1h)  

- Giờ Sửu (1h-3h) 

- Giờ Dần (3h-5h)  

- Giờ Mão (5h-7h)  

- Giờ Thìn (7h-9h)  

- Giờ Tỵ (9h-11h) 

- Giờ Ngọ (11h-1h)  

- Giờ Mùi (13h-15h)  

- Giờ Thân (15h-17h)  

- Giờ Dậu (17h-19h) 

- Giờ Tuất (19h-21h) 

- Giờ Hợi (21h-23h) 

(4) Địa chi và bốn mùa 

- Dần, Mão, Thìn, mùa xuân, phương đông 

- Tỵ, Ngọ, Mùi, mùa hạ, phương nam 

- Thân, Dậu, Tuất, mùa thu, phương tây 

- Hợi, Tý, Sửu, mùa đông, phương bắc 

(5) Địa chi và ngũ hành 

Dần, Mão thuộc mộc 

Tỵ, Ngọ thuộc hoả  

Thân, Dậu thuộc kim 

Hợi, Tý thuộc thuỷ 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ 

(6) Thiên can tàng trong địa chi 

Tý chỉ tàng can Quý, Sửu tàng 3 can Kỷ Quý Tân, Dần tàng 3 can 
Giáp Bính Mậu, Mão chỉ tàng can Ất, Thìn tàng 3 can Ất Mậu Quý, Tỵ 
tàng 3 can Bính Mậu Canh, Ngọ tàng 2 can Đinh Kỷ, Mùi tàng 3 can 
Kỷ Ất Đinh, Thân tàng 3 can Canh Mậu Nhâm, Dậu chỉ tàng can Tân, 
Tuất tàng 3 can Mậu Tân Đinh, Hợi tàng 2 can Giáp Nhâm.  

(7) Địa chi lục hợp 

Tý và Sửu hợp hóa Thổ 

Dần và Hợi hợp hoá Mộc 

Mão và Tuất hợp hoá Hoả 
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Thìn và Dậu hợp hoá Kim 

Tỵ và Thân hợp hoá Thuỷ 

Ngọ và Mùi hợp hoá Thái dương (Ly hoả) hoặc Thái âm (Khôn 
thổ) 

(8) Địa chi tam hợp 

Thân, Tý, Thìn tam hợp Thuỷ cục 

Hợi, Mão, Mùi tam hợp Mộc cục 

Dần, Ngọ, Tuất tam hợp Hỏa cục 

Tỵ, Dậu, Sửu tam hợp Kim cục 

(9) Tam hội cục địa chi 

Dần, Mão, Thìn hội hợp phương Đông, Mộc 

Tỵ, Ngọ, Mùi hội hợp phương Nam, Hoả  

Thân, Dậu, Tuất hội hợp phương Tây, Kim 

Hợi, Tý, Sửu hội hợp phương Bắc, Thuỷ 

(10) Địa chi tương xung (lục xung) 

Tý, Ngọ tương xung 

Sửu, Mùi tương xung 

Dần, Thân tương xung 

Mão, Dậu tương xung 

Thìn, Tuất tương xung 

Tỵ, Hợi tương xung 

(11) Địa chi tương hại (lục hại) 

Tý và Mùi tương hại 

Sửu và Ngọ tương hại 

Dần và Tỵ tương hại 

Mão và Thìn tương hại 

Thân và Hợi tương hại 

Dậu và Tuất tương hại 

(12) Địa chi tương hình 

- Dần, Tỵ, Thân tam hình. Gọi là trì thế chi hình. 

- Sửu, Mùi, Tuất tam hình. Gọi là vô ân chi hình. 

- Tý, Mão tương hình. Gọi là vô lễ chi hình. 

- Tự hình: Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi. 
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ở khóa ngày thì đều nên xây dựng cung phòng, sửa chữa tường 
vách, ân sư, xá tội, phóng thích. Dưới đây là bảng liệt kê ra của 
Thiên đức và Thiên đức hợp. 

Bảng 6: Thiên đức và Thiên đức hợp. 

 

4.3 NGUYỆT ĐỨC -  NGUYỆT ĐỨC HỢP 

Nguyệt đức là đức thần trong tháng. Nó hình thành từ sự suy lý 
của dương can cùng loại trong tam hợp ngũ hành. Ví dụ,  Dần, Ngọ, 
Tuất tam hợp thành hoả thì lấy thiên can dương hoả Bính làm 
Nguyệt đức của 3 tháng là tháng giêng, 5 và 9; Hợi, Mão, Mùi tam 
hợp thành mộc, thì lấy thiên can dương mộc Giáp làm Nguyệt đức 
của 3 tháng là 2, 6,10; Thân, Tý,Thìn tam hợp thuỷ thì lấy thiên can 
dương thuỷ Nhâm làm Nguyệt đức của 3 tháng là 3,7,11; Ty, Dậu, 
Sửu tam hợp kim thì lấy thiên can dương kim Canh làm Nguyệt đức 
của 3 tháng là 4, 8,12. Bởi vì Nguyệt đức đóng tại 4 chỗ đế vượng là 
chỗ sở tại của Nguyệt vượng đức thần, cho nên nó có thể chế hóa 
hung sát. 

Nguyệt đức hợp chính là thiên can ngũ hợp với Nguyệt đức của 
các tháng. Bởi vì Nguyệt đức là dương can Giáp Bính Mậu Canh 
Nhâm, cho nên âm can tương đối ứng của Nguyệt đức hợp với nó là 
Kỷ Tân Quý Ất Đinh. Phương nào được Nguyệt đức hợp tới cũng rất 
cát tường. 

    Dưới đây là bảng liệt kê của Nguyệt đức và Nguyệt đức hợp: 

Bảng 7:  Nguyệt đức và Nguyệt đức hợp. 

 

    Chúng ta gọi Tuế đức, Thiên đức, Nguyệt đức ở trên là “tam đức” 
, nhưng trong trạch nhật hàng ngày, bởi vì Tuế đức (hợp) là cát thần 
của lưu niên, chỉ ứng dụng rộng rãi trong trạch nhật cưới hỏi, tu tạo; 
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còn đối với việc chọn khóa cho xây dựng hay an táng thì người ta coi 
trọng Thiên đức và Nguyệt đức hơn, hai đức hợp của chúng cũng 
được coi trọng.  

     Ngoài ra, còn có Cửu tinh tử bạch (trong tác phẩm kém cỏi của 
tôi là “Huyền không phi tinh trạch nhật học” có giải thích chi tiết), 
Bát tiết tam kỳ (trong tác phẩm kém cỏi của tôi là “Kỳ môn độn giáp 
trạch nhật học” có giải thích chi tiết) đều là đại cát thần trong trạch 
nhật học. 

     Còn các cát thần khác sẽ được giới thiệu trong các chương phần 
sau. 

PHẦN 2: CÁC ĐẠI HUNG SÁT CẦN TRÁNH 

1. KHẮC SƠN VẬN 

Muốn lý giải Khắc sơn vận, đầu tiên phải hiểu rõ Hồng phạm ngũ 
hành và Sơn vận. 

1.1 Hồng phạm ngũ hành 

Hồng phạm ngũ hành là một loại ngũ hành mới được hình thành 
qua quá trình diễn biến của "bản khí sơn vận" (tức sơn vận) từ 
"chính ngũ hành". Ca quyết của nó là: 

Giáp Dần Thìn Tốn đại giang trung,  

Tuất Khảm Tân Thân thuỷ nhất đồng; 

Cấn Chấn Tỵ sơn nguyên thuộc mộc, 

Ly Nhâm Bính Ất hoả vi tông; 

Đoài Đinh Càn Hợi kim sinh xứ,  

Sửu Quý Khôn Canh Mùi thổ trung; 

Duy hữu kim sơn đông chí hậu, 

Biến tác hạ niên mộ vận thông. 

  Tức là: 

     Thủy: Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân. 

     Mộc: Cấn Chấn Tỵ. 

     Hỏa: Ly Nhâm Bính Ất. 

     Kim: Đoài Đinh Càn Hợi. 

     Thổ: Sửu Quý Khôn Canh Mùi. 

1.2 Sơn vận 

Phép của Sơn vận bất kể là âm sơn hay dương sơn, cũng chỉ luận 
thuộc tính của Hồng phạm ngũ hành, từ sơn của nó tìm mộ vận, rồi 
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dùng thiên can của năm đó khởi ngũ Tý (ngũ thử) độn, độn đến can 
chi mà mộ vị đắc được, sau đó tiến hành nạp âm, ngũ hành của nạp 
âm chính là Sơn vận của sơn gia cần tìm. Nhưng mà, Kim sơn còn có 
thuyết về biến vận, đó là sau Đông chí phải dùng thiên can của năm 
tiếp theo để độn tìm, như chính ca quyết đã nói: "duy hữu Kim sơn 
đông chí hậu, biến tác hạ niên mộ vận thông".  

1.3 Khắc sơn vận 

Khắc sơn vận chính là chỉ sơn vận nào đó bị nạp âm can chi của 
năm, tháng, ngày, giờ khắc. Còn gọi là khắc sơn gia.  

Ví dụ: Hồng phạm ngũ hành của Tốn sơn thuộc thủy, thủy Trường 
sinh cư Thân, Mộ vị tại Thìn, nếu dùng năm Giáp để chọn khóa, thì 
dùng ngũ Tý độn khẩu quyết "Giáp Kỷ hoàn gia Giáp", tức biết được 
Giáp Tý tại Tý, Ất Sửu tại Sửu, độn đến Thìn vị là Mậu Thìn, mà ngũ 
hành nạp âm của Mậu Thìn thuộc Mộc. Do đó, Mộc chính là Sơn vận 
tại năm Giáp của Tốn sơn. Vì Mộc kỵ Kim khắc, cho nên, Tốn sơn tại 
năm Giáp kỵ nạp âm của can chi năm, tháng, ngày, giờ khắc. Nếu 
dùng 2 năm Giáp Tý, Giáp Ngọ nạp âm ngũ hành thuộc Kim, thì năm 
khắc Sơn vận là đại kỵ không thể dùng; 2 năm Giáp Dần, Giáp Thân 
nạp âm ngũ hành thuộc Thủy, tương sinh với Sơn vận là cát; 2 năm 
Giáp Thìn, Giáp Tuất ngũ hành nạp âm thuộc Hỏa, tương sinh với 
Sơn vận cũng là cát. Khắc Sơn vận của Kim, Thổ, Mộc, Hỏa còn lại 
cứ thế mà suy luận.  

Trong trạch nhật học, Khắc sơn vận có sự phân biệt của năm, 
tháng, ngày, giờ. Nạp âm trụ năm khắc Sơn vận thì gọi là niên khắc 
sơn gia, nạp âm trụ tháng khắc sơn vận thì gọi là nguyệt khắc sơn 
gia, nạp âm trụ ngày khắc sơn vận thì gọi là nhật khắc sơn gia, nạp 
âm trụ giờ khắc sơn vận thì gọi là thời khắc sơn gia.  

1.4 Nghi kị của khắc sơn vận 

Thông Thư Đại Toàn viết: "niên khắc sơn gia tổn trạch trưởng, 
nguyệt khắc sơn gia tổn trạch mẫu, nhật khắc sơn gia tổn trạch lang, 
thời khắc sơn gia tổn trạch phụ". (Chú thích: niên khắc sơn gia gây 
tổn hại cho chủ nhà, nguyệt khắc sơn gia gây tổn hại cho vợ của chủ 
nhà, nhật khắc sơn gia thì gây tổn hại con trai, thời khắc sơn gia thì 
gây tổn hại cho con gái). Tuy nhiên, chỉ mới xây nhà và làm mộ mới 
kỵ nó; còn nếu phá dỡ làm lại nền móng bất động và phụ táng mộ 
cũ, hoặc hung táng trong vòng 10 ngày, thì không vấn đề gì.  
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2. XUNG SƠN 

     Xung sơn, còn gọi là Xung sơn kỵ, là chỉ địa chi trong năm, tháng, 
ngày, giờ của nhật khóa tương xung với Sơn gia. Xung sơn ca quyết: 

Tý Ngọ tương xung Mão Dậu đương, 

Dần Thân Tỵ Hợi đối cung phùng; 

Thìn Tuất Sửu Mùi thị xung sát, 

Can duy sơn y tầm kiêm phương. 

     Xung sơn có sự phân biệt về năm, tháng, ngày, giờ xung. Xung 
sơn ở năm gọi là Tuế Phá, tại tháng gọi là Nguyệt Phá, tại ngày gọi 
là Nhật Phá, tại giờ gọi là Thời Phá.  

    Trong "tứ Phá" của Xung sơn, sợ nhất là Tuế Phá.  

    Tuế Phá, hay còn gọi là Đại Hao, vì nó là phương bị Thái Tuế đối 
xung, quyết viết:”Thái Tuế khả tọa, bất khả hướng" (tức là tọa Thái 
Tuế thì được, còn nếu hướng về Thái Tuế thì không được). Thái Tuế 
là vua, Hướng là thần, vua với thần xung đối, đấy gọi là vua thần đối 
đầu, là đại hung; mọi việc từ xây, táng, sửa đều không được, phạm 
phải thì chủ tổn thất tiền tài, thậm chí còn tổn đinh (người).  

     Thông thường mà nói, trong 24 sơn, thì 4 sơn Thìn Tuất Sửu Mùi 
bởi vì là chỗ mộ khố, do đó chúng chịu được lực xung tương đối tốt, 
cho nên chúng không kỵ xung lắm, còn 20 sơn còn lại thì đều phải 
kỵ, nhưng khi trạch nhật nếu không chắc thì tốt nhất nên kỵ hết.  

     Tiếp theo, sau Tuế Phá kỵ nhất, thì đến lượt Nguyệt Phá. Lực 
xung của Nguyệt Phá tương đối lớn, khá nhanh, hung, cho nên 
không thể dùng. Nhật Phá, Thời Phá cũng nên tránh cho lành, bởi vì 
tất cả loại Phá đều có tượng phá bại, không thể dùng.  

3. TAM SÁT 

Tam sát chính là chỉ phương đối xung với tam hợp ngũ hành 
đương vượng, tức là các chỗ tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp ngũ 
hành. Tam sát chia thành: Kiếp sát, Tai sát và Tuế sát. Vị trí Tuyệt 
của tam hợp ngũ hành gọi là Kiếp sát, vị trí Thai của tam hợp ngũ 
hành gọi là Tai sát, vị trí Dưỡng của tam hợp ngũ hành gọi là Tuế 
sát. Ca quyết về Tam sát: 

     Thân Tý Thìn: Sát tại phương Nam gồm Tỵ, Ngọ và Mùi. 

     Hợi Mão Mùi: Sát tại phương Tây gồm Thân, Dậu và Tuất. 

     Dần Ngọ Tuất: Sát tại phương Bắc gồm Hợi, Tý và Sửu.   

     Tỵ Dậu Sửu: Sát tại phương Đông gồm Dần, Mão và Thìn. 
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Trong trạch nhật học, Tam sát lại phân chia thành tam sát "tam 
nguyên" Thiên, Địa, Nhân.  

3.1 Địa Nguyên Tam Sát 

Địa nguyên tam sát chủ yếu bao gồm: Lai long tam sát, Sơn gia 
tam sát và Hướng sát. 

(1) Lai long tam sát 

    Lai long tam sát, là chỉ Tuyệt, Thai, Dưỡng của ngũ hành tam hợp 
địa chi tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ) của nhật khóa đến trên vị trí 
của Lai long (nhập thủ) gọi là Long thần tam sát, thường gọi là Long 
sát.  

    Lai long tam sát, bởi vì hiệu ứng mặt trái của nó ("xuất sự") phản 
ánh tương đối chậm, sớm thì 3-5 năm, muộn thì 8-10 năm, cho nên 
rất nhiều thầy trạch nhật vì muốn "sống khỏe" mà đã bỏ qua Long 
thần tam sát, tôi cho rằng cách làm này là không toàn diện. Tất 
nhiên, trong trường hợp khu đất quy hoạch được dùng xây dựng 
dương trạch tại các thành phố, thị xã và vùng nông thôn mới, thì 
việc xác định được Lai long là rất khó, cho nên mới miễn xem xét. 

Lai long tam sát, vĩnh viễn là chân sát, không có phân chia chân 
giả gì đây hết. 

(2) Sơn gia tam sát 

Sơn gia tam sát là chỉ Tuyệt, Thai, Dưỡng của ngũ hành tam hợp 
địa chi tứ trụ khóa năm, tháng, ngày, giờ đến tọa trên Sơn trong 
trạch nhật học. Sơn gia tam sát cũng được gọi là Sơn đầu tam sát. 

Sơn gia tam sát là một trong những đại hung sát cần phải tránh 
xa nhất trong trạch nhật học, Sơn gia tam sát có phân chia thành 
chân giả. Thông thường gọi tam sát của tứ mộ khố Thìn Tuất Sửu 
Mùi mới là "chân tam sát", tam sát của 20 sơn còn lại là "giả tam 
sát", nhưng quan điểm của tôi bất luận là chân hay giả thì tốt nhất 
nên tránh hết. Giống như "côn đồ" trong xã hội, bất luận là chân hay 
là giả thì tốt nhất chúng ta cũng không nên "đấu" với chúng làm gì. 
Cho nên tránh xa Sơn gia tam sát của năm, tháng, ngày, giờ là tốt 
nhất. 

(3) Hướng sát 

Hướng sát là chỉ Tuyệt, Thai, Dưỡng của ngũ hành tam hợp địa 
chi tứ trụ khóa năm, tháng, ngày, giờ đến trên hướng của sơn gia 
trong trạch nhật học, còn được gọi là Hướng thượng tam sát. 
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Tháng 4 Cát 
Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh 
Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu 

Tháng 5 Hung Phạm phải Sơn gia tam sát 

Tháng 6 Hung Phạm phải Xung sơn sát 

Tháng 7 Cát 
Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh 
Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão 

Tháng 8 Cát 
Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh 
Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu 

Tháng 9 Hung Phạm phải Sơn gia tam sát 

Tháng 10 Cát Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão 

Tháng 11 Bình Không có ngày cát nhật có thể chọn 

Tháng 12 Cát 
Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Giáp 
Thân, Bính Thân, Nhâm Thân 

II. CẤN SƠN 

     Cấn sơn, tức Cấn sơn Khôn hướng. Chính ngũ hành thuộc thổ, cư 
vào đất Đông Bắc, giữa Sửu Dần, kiêm Sửu thì lấy Bắc luận, Sơn gia 
tam sát là Dần Ngọ Tuất; kiêm Dần thì lấy Đông luận, Sơn gia tam 
sát là Tỵ Dậu Sửu. Cấn sơn hỉ gặp Sửu Dần giáp phù, kỵ Mùi Thân 
ám xung. Ất là Chính quan, Đinh là Chính ấn, Quý là Chính tài, Bính 
nạp khí, Nhâm nghiêng về Cấn. Nên chọn khóa: tứ Bính, tứ Nhâm, 
tứ Quý và Dần Ngọ Tuất hỏa cục đều là cát. 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Sửu Mùi: tuyến phân kim là 
tuyến Đinh Sửu, Đinh Mùi. Tọa sao Đẩu 9 độ hướng sao Tỉnh 13 độ 
là cát. Nên chọn khóa: Tỵ Dậu Sửu kim cục với Hợi Mão Mùi mộc cục 
đều là cát. 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Dần Thân. tuyến phân kim 
là: tuyến Tân Sửu, Tân Mùi. Tọa sao Đẩu 1 độ hướng sao Tỉnh 6 độ 
là cát. Nên chọn khóa: Dần Ngọ Tuất hỏa cục hoặc Hợi Mão Mùi mộc 
cục đều là cát.  

     Thiên đế, lập xuân đáo sơn, lập xuân đáo hướng; Thái Dương, 
đại tuyết đáo sơn, mang chủng đáo hướng. 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC TÁC GIẢ: LẠI CỬU ĐỈNH 
 

VUPHAC.COM 102 
 

(1) Cấn sơn kỵ gặp 

1, Khắc sơn vận 

     Năm Giáp Kỷ: Sơn vận là Tân Mùi thổ, kỵ nạp âm tứ trụ nhật 
khóa mộc khắc; 

     Năm Ất Canh: Sơn vận là Quý Mùi mộc, kỵ nạp âm tứ trụ nhật 
khóa kim khắc; 

     Năm Bính Tân: Sơn vận là Ất Mùi kim, kỵ nạp âm tứ trụ nhật 
khóa hỏa khắc; 

     Năm Đinh Nhâm: Sơn vận là Đinh Mùi thủy, kỵ nạp âm tứ trụ 
nhật khóa thổ khắc; 

     Năm Mậu Quý: Sơn vận là Kỷ Mùi hỏa, kỵ nạp âm tứ trụ nhật 
khóa thủy khắc. 

2, Xung sơn 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Sửu Mùi: kỵ năm, tháng, 
ngày, giờ Mùi; 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Dần Thân: kỵ năm, tháng, 
ngày, giờ Thân. 

3, Sơn gia tam sát 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Sửu Mùi: Sơn gia tam sát kỵ 
năm, tháng, ngày, giờ Dần Ngọ Tuất; 

     Cấn sơn Khôn hướng kiêm phân kim Dần Thân: Sơn gia tam sát 
kỵ năm, tháng, ngày, giờ Tỵ Dậu Sửu. 

4, Âm phủ 

     Chính âm phủ của Cấn sơn là 2 can Giáp, Kỷ; đơn can cũng kỵ, 
song can thì tuyệt đối kỵ.  

5, Sơn phương sát 

     Kỵ ngày Canh Thân, Nhâm Ngọ; giờ Canh Thân, Nhâm Ngọ ít kỵ. 

6, Tinh diệu sát 

     Kỵ ngày (giờ) Giáp Dần, Ất Mão. 

7, Xung đinh sát 

     Cấn sơn kiêm Sửu: kỵ ngày (giờ) Đinh Mùi; 

     Cấn sơn kiêm Dần: kỵ ngày (giờ) Tân Mùi. 

8, Cung tiễn sát 

     Địa chi sơn không có Cung tiễn sát. 

9, Kiếm phong sát 
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     Kỵ tháng Sửu. 

10, Nhật lưu thái tuế 

     Kỵ ngày trong tuần Mậu Dần khắc Sơn vận. 

11, Văn khúc sát 

     Cấn sơn kiêm Sửu: kỵ ngày Không vong trong tuần Giáp Dần; 

     Cấn sơn kiêm Dần: kỵ ngày Không vong trong tuần Giáp Thìn. 

12, Thiên địa táo hỏa 

     Thiên táo hỏa kỵ giờ Mão Dậu, 

     Địa táo hỏa kỵ giờ Tý Ngọ. 

13, Tiêu diệt sát 

     Kỵ ngày Ất Mão, Quý Dậu. 

(2) Định cục cát hung lưu nguyệt tạo táng Cấn sơn 

     Bây giờ tôi sẽ dựa vào Định cục ứng dụng cát hung tạo táng tiến 
hành trong 60 năm lưu niên "Lục thập hoa giáp" của Cấn sơn liệt kê 
ra dưới đây: 

     Năm Giáp Tý: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ, Độc hỏa. 

     Năm Ất Sửu: lợi. Kỵ khai sơn lập hướng, phạm Tuần sơn la hầu. 
Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Bính Dần: dùng được. Phạm phải Niên khắc. 

     Năm Đinh Mão: lợi. 

     Năm Mậu Thìn: lợi. 

     Năm Kỷ Tỵ: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ, Niên khắc. 

     Năm Canh Ngọ: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Tân Mùi: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi. 

     Năm Nhâm Thân: bất lợi. Kiêm Sửu thì lợi. 

     Năm Quý Dậu: lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Giáp Tuất: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Ất Hợi: đại lợi. 

     Năm Bính Tý: lợi. 

     Năm Đinh Sửu: lợi. Kỵ khai sơn lập hướng, phạm phải Tuần sơn 
la hầu. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Mậu Dần: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Kỷ Mão: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Canh Thìn: dùng được. Phạm phải Niên khắc. 
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     Năm Tân Tỵ: lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Nhâm Ngọ: đại lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Quý Mùi: lợi. 

     Năm Giáp Thân: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Ất Dậu: lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Bính Tuất: dùng được. Phạm phải Quan phù, Niên khắc, Kim 
thần. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Đinh Hợi: dùng được. Phạm phải Quan phù, Kim thần. 

     Năm Mậu Tý: lợi. Kỵ Độc hỏa. 

     Năm Kỷ Sửu: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ, Tuần sơn la hầu. 

     Năm Canh Dần: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Tân Mão: lợi. 

     Năm Nhâm Thìn: lợi. 

     Năm Quý Tỵ: dùng được. Phạm phải Niên khắc. Kiêm Dần thì bất 
lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Giáp Ngọ: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Ất Mùi: dùng được. Phạm phải Niên khắc. 

     Năm Bính Thân: dùng được. Phạm phải Niên khắc. 

     Năm Đinh Dậu: đại lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Mậu Tuất: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Kỷ Hợi: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Canh Tý: lợi. Kỵ Độc hỏa. 

     Năm Tân Sửu: lợi. Kỵ khai sơn lập hướng, phạm phải Tuần sơn la 
hầu. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Nhâm Dần: dùng được. Phạm phải Kim thần. Kiêm Sửu thì 
bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Quý Mão: lợi. Kỵ Quan phù. 

     Năm Giáp Thìn: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Ất Tỵ: dùng được. Phạm phải Niên khắc, Huyết nhận. Kiêm 
Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Bính Ngọ: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Đinh Mùi: dùng được. Phạm phải Niên khắc, Kim thần. 

     Năm Mậu Thân: dùng được. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tuế 
phá. 
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     Năm Kỷ Dậu: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Canh Tuất: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát.  

     Năm Tân Hợi: lợi. Kỵ Quan phù, Kim thần. Kiêm Sửu hoặc Dần 
đều đại lợi. 

     Năm Nhâm Tý: lợi. Kỵ Độc hỏa. 

     Năm Quý Sửu: lợi. Kỵ khai sơn lập hướng, phạm Tuần sơn la hầu. 
Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Giáp Dần: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ, Dương bát sát. 

     Năm Ất Mão: bất lợi. Phạm phải Âm bát sát. 

     Năm Bính Thìn: lợi. 

     Năm Đinh Tỵ: lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Mậu Ngọ: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Kỷ Mùi: bất lợi. Phạm phải Chính âm phủ. 

     Năm Canh Thân: dùng được. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tuế 
phá. 

     Năm Tân Dậu: lợi. Kiêm Dần thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Nhâm Tuất: lợi. Kiêm Sửu thì bất lợi, phạm phải Tam sát. 

     Năm Quý Hợi: đại lợi. 

(3) Đinh cục cát hung lưu nguyệt tạo táng Cấn sơn với cát 
nhật trong tháng 

     Bây giờ tôi sẽ dựa vào Định cục cát hung lưu nguyệt xây dựng, 
an táng của Cấn sơn kiêm Sửu và kiêm Dần với cát nhật trong tháng 
liệt kê ra như sau: 

3.1 Định cục cát hung lưu nguyệt xây dựng Cấn sơn kiêm 
Sửu với cát nhật 

     Bảng 17(A): Bảng Định cục cát hung lưu nguyệt xây dựng Cấn 
sơn kiêm Sửu với cát nhật. 

Xây dựng 

Tháng 

Định cục cát hung lưu nguyệt của Cấn sơn kiêm 
Sửu với cát nhật trong tháng 

Tháng 
giêng 

Hung Phạm phải kiêm sơn Sơn gia tam sát 

Tháng 2 Cát 
Đinh Sửu, Quý Sửu, Ất Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, 
Quý Hợi 
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Nhâm Thìn, Canh Dần, Mậu Dần 

Tháng 6 Hung Phạm phải Sơn gia tam sát 

Tháng 7 Cát 
Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý, Giáp Thân, Nhâm 
Thân, Nhâm Thìn, Ất Dậu, Quý Dậu 

Tháng 8 Cát 
Giáp Thân, Canh Thân, Canh Thìn, Nhâm Thìn, 
Mậu Thân 

Tháng 9 Cát 
Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh 
Dậu, Quý Dậu 

Tháng 10 Hung Phạm phải Sơn gia tam sát 

Tháng 11 Cát 
Giáp Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Giáp Thân, 
Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Nhâm Thìn 

Tháng 12 Cát 
Giáp Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Đinh Dậu, 
Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ 

 

PHẦN 7: ĐOÀI QUÁI SƠN VỚI TẠO TÁNG TRẠCH CÁT 

Đoài quái sơn, là để chỉ quái Đoài và 3 sơn Canh, Dậu, Tân trong 
quái Đoài. 

    Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ Bát sát của quái Đoài. Bát sát của 
quái Đoài là: Bính Ngọ và Đinh Tỵ (xem bảng 10 để biết thêm chi 
tiết). 

    Tiếp theo cần chú ý thần sát cát hung họ nhà tháng của quái 
Đoài. Bây giờ tôi sẽ đem Định cục thần sát cát hung họ nhà tháng 
của Đoài quái sơn (Bao gồm Canh, Dậu, Tân) liệt kê ra như sau: 
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Định cục thần sát cát hung họ nhà tháng của can năm Đoài 
quái sơn. 

Bảng 35(A): Bảng “Định cục thần sát cát hung họ nhà tháng” của 
can năm của Đoài (Canh, Dậu, Tân) quái sơn. 
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Định cục thần sát cát hung họ nhà tháng của chi năm Chấn 
quái sơn. 

Bảng 19(B): Bảng “Định cục thần sát cát hung họ nhà tháng” của 
chi năm của Đoài (Canh, Dậu, Tân) quái sơn. 

 

Sau khi hiểu rõ Bát sát của quái đã được trình bày ở trên và chú ý 
Thần sát cát hung họ nhà tháng của quái sơn, dưới đây, chúng tôi sẽ 
tiếp tục giới thiệu đơn giản mối quan hệ giữa tạo táng với trạch cát 
của 3 sơn ( Canh, Dậu, Tân) của Đoài quái sơn, nội dung cụ thể như 
sau: 
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I. CANH SƠN 

Canh sơn, tức Canh sơn Giáp hướng. Chính ngũ hành thuộc kim, 
cư tại giữa Thân Dậu thuộc phương Tây, sinh tại Tỵ, vượng tại Dậu, 
Mộ (khố) tại Sửu, song Sơn đồng cung với Mão, tam hợi với Tỵ Sửu, 
Lộc Thần tại Dần, Dậu là Dương Nhận, Nhâm là Phúc đức, Hợi là 
Thực thần, Sửu Mùi là Quý nhân, Ất là Chính tài, Đinh là Chính quan. 
Hỉ được Thân, Dậu củng giáp; kỵ Mão, Thìn ám xung. Khoá nên chọn 
là: tứ Canh, tứ Ất, tứ Nhâm, tứ Giáp, tứ Hợi và kim cục tam hợp Tỵ 
Dậu Sửu là cát; kỵ tứ Dậu vì mang Dương Nhận hung cách. 

    Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Thân,Dần. Tuyến phân kim 
là tuyến Bính Thân, Bính Dần. Tọa sao Tất 11 độ hướng sao Vĩ 5 độ 
thì cát. Nên chọn khoá: Tỵ Dậu Sửu kim cục; hoặc Thân, Tý, Thìn 
thủy cục cũng cát. 

    Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Dậu, Mão. Tuyến phân kim 
là tuyến Canh Thân, Canh Dần. Tọa sao Tất 3 độ hướng sao Tâm 5 
độ thì cát. Nên chọn khoá:  Tỵ Dậu Sửu kim cục. 

     Thiên đế, tiết Bạch lộ đáo sơn, Kinh trập đáo hướng; Thái Dương, 
lập hạ đáo sơn, lập đông đáo hướng. 

(1) Canh sơn kị gặp 

1, Khắc sơn vận 

Năm Giáp Kỷ: Sơn vận là Mậu Thìn mộc, kị tứ trụ nhật khoá nạp 
âm kim khắc. 

Năm Ất Canh: Sơn vận là Canh Thìn kim, kị tứ trụ nhật khoá nạp 
âm hoả khắc. 

Năm Bính Tân: Sơn vận là Nhâm Thìn thuỷ, kị tứ trụ nhật khoá 
nạp âm thổ khắc. 

Năm Đinh Nhâm: Sơn vận là Giáp Thìn hoả, kị tứ trụ nhật khoá 
nạp âm thuỷ khắc. 

Năm Mâu Quý: Sơn vận là Bính Thìn thổ, kị tứ trụ nhật khoá nạp 
âm mộc khắc. 

2, Xung sơn 

Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Thân, Dần: kỵ năm, tháng, 
ngày, giờ Dần. 

Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Dậu, Mão: kỵ năm, tháng, 
ngày, giờ Mão. 

3, Sơn gia tam sát 
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Sơn gia tam sát của Canh sơn Giáp hướng (bao hàm kiêm châm) 
là: năm, tháng, ngày, giờ Hợi Mão Mùi.  

4, Âm phủ.  

Bàng âm phủ của Canh sơn là 2 can Mậu, Quý. Nếu xuất hiện cả 2 
can thì kỵ dùng, đơn can có chế hóa thì dùng được. 

5, Sơn phương sát: Kỵ ngày (giờ) Mậu Thìn, Tân Dậu. 

6, Tinh diệu sát: Kỵ ngày (giờ) Bính Ngọ, Đinh Tỵ. 

7, Xung đinh sát:  

Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Thân, Dần: kỵ ngày (giờ) 
Bính Dần 

Canh sơn Giáp hướng kiêm phân kim Dậu, Mão: kỵ ngày (giờ) 
Canh Dần. 

8, Cung tiễn sát: Kị xuất hiện cả 2 chi Dậu, Mão  

9, Kiếm phong sát: Kỵ tháng Thân 

10, Nhật lưu Thái tuế: Kị ngày trong tuần Kỷ Dậu khắc Sơn vận 

11, Văn khúc sát: Kị ngày Không vong trong tuần Giáp Tuất. 

12, Thiên địa táo hoả:  

Thiên táo hoả kỵ giờ Thìn, Tuất;  

    Địa táo hoả kỵ giờ Sửu, Mùi. 

13, Tiêu diệt sát: 

    Kỵ ngày (giờ) Đinh Mão, Đinh Dậu. 

14, Phù thiên Không vong: 

    Kỵ năm Đinh. 

15, Tuần sơn la hầu: Kỵ năm Thân 

(2) Định cục cát hung lưu niên tạo táng của Canh sơn 

Tôi xin đem Định cục ứng dụng cát hung tạo táng tiến hành trong 
60 năm lưu niên “Lục thập hoa giáp” của Canh sơn liệt kê như sau: 

Năm Giáp Tý: Dùng được. Phạm phải Niên khắc.  

Năm Ất Sửu: Lợi.  

Năm Bính Dần: Lợi.  

Năm Đinh Mão: Bất lợi. Phạm phải Tam sát, Phù Thiên không vong.  

Năm Mậu Thìn: Bất lợi. Phạm phải Bàng âm phủ ,Niên khắc.  

Năm Kỷ Tỵ: Đại lợi. Kỵ Đao châm.  

Năm Canh Ngọ: Lợi.  
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     Từ trong 5 trường hợp nhật khóa tam hợp cục trên, chúng ta có 
thể nhìn ra:  

     Bổ long cát cách có: vượng cục, tướng cục và tài cục. 

     Bổ long hung cách có: tiết cục và sát cục. 

VI. PHƯƠNG PHÁP BỔ LONG BẰNG TÚ KHÍ 

Cái gọi là phương pháp bổ long bằng tú khí, chính là chọn dùng 
nhật khóa dạng tam hội cục địa chi nhằm tụ tập dồn lực để cùng 
nhau bổ long. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp bổ 
long bằng tú khí chiếm đoạt một phương. 

Ví dụ:  

     Phương pháp tú khí của Mộc long là chọn dùng nhật khóa địa chi 
tam hội Đông phương mộc cục Dần Mão Thìn. 

Phương pháp tú khí của Hỏa long là chọn dùng nhật khóa địa chi 
tam hội Nam phương hỏa cục Tỵ Ngọ Mùi. 

Phương pháp tú khí của Kim long là chọn dùng nhật khóa địa chi 
tam hội Tây phương kim cục Thân Dậu Tuất. 

Phương pháp tú khí của Thủy long là chọn dùng nhật khóa địa chi 
tam hội Bắc phương thủy cục Hợi Tý Sửu. 

Tú khí của Thổ long lẽ ra phải là hội cục 4 địa chi Thìn Tuất Sửu 
Mùi để bổ long, nhưng bởi vì hội cục "nội loạn", tương xung bất cát, 
do đó Thổ long không có tú khí bổ long. 

Trong phương pháp bổ long bằng tú khí, vẫn còn phân ra làm 2 
loại: phương pháp bổ long bằng tú khí thực cách và phương pháp bổ 
long bằng tú khí loạn cách. 

1. Thực cách 

     Phương pháp bổ long bằng tú khí thực cách, là trong 3 địa chi hội 
cục tú khí mà ta đã chọn được, lại tiếp tục chọn ra 1 chi trong 3 chi 
đó để cấu thành đủ 4 trụ của nhật khóa. 

     Ví dụ: phương pháp bổ long bằng tú khí thực cách của Mộc long 
là trên cơ sở 3 địa chi tam hội cục tú khí Đông phương mộc cục Dần 
Mão Thìn đã chọn được, ta lại tiếp tục chọn ra 1 chi trong 3 chi đó 
để cấu thành đủ 4 trụ của nhật khóa, như thế mới gọi là phương 
pháp bổ long bằng tú khí thực cách. 

2. Loạn cách 

Phương pháp bổ long bằng tú khí loạn cách, là ngoài 3 địa chi tam 
hội cục tú khí mà ta đã chọn, lại chọn thêm 1 địa chi nữa để cấu 
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thành đủ 4 địa chi của tứ trụ nhật khóa, tuy nhiên địa chi này không 
phải là 1 trong 3 địa chi tam hội cục tú khí kia.  

Ví dụ: phương pháp bổ long bằng tú khí loạn cách của Mộc long là 
ngoài việc đã chọn dùng 3 địa chi tam hội cục tú khí Dần Mão Thìn 
ra, ta lại chọn thêm 1 địa chi nữa để cấu thành đủ 4 địa chi của tứ 
trụ nhật khóa, nhưng địa chi này phải khác Dần Mão Thìn. 

Thực cách và loạn cách đều thuộc vào phương pháp bổ long cát 
cách, nhưng sức mạnh của thực cách lớn nhất. 

Ngoài ra, phương pháp bổ long bằng tú khí còn căn cứ vào địa chi 
hội cục tại sự thuận nghịch thứ tự sắp xếp của tứ trụ để phân chia 
thành phương pháp bổ long bằng tú khí thuận cách và nghịch cách. 

6 loại phương pháp bổ long cát cách ở trên đều là những phương 
pháp thường dùng nhất trong phương pháp bổ long tạo mệnh ngũ 
hành hiện nay. 

Nhằm giúp độc giả có thể tra cứu và sử dụng, tôi xin phép được 
dùng bảng để liệt kê ra 10 loại trường hợp cục hình cát hung bổ long 
của 6 loại phương pháp như sau: 

   Bảng 43: Bảng cát hung bổ long của 24 long (phù sơn cùng dùng). 

Cục cát hung bổ 
long 

 

24 long 

Tứ 
Trường 

Sinh 

Tứ Lâm 
Quan 

Lâm Quan 

Đế Vượng 

Tứ Đế 
Vượng 

Tam hợp 
vượng 

cục 

Thủy long Hợi 
Nhâm Tý Quý 

tứ Thân tứ Hợi Hợi Tý tứ Tý 
Thân Tý 

Thìn 

Hỏa long Tỵ 
Bính Ngọ Đinh 

tứ Dần tứ Tỵ Tỵ Ngọ tứ Ngọ 
Dần Ngọ 

Tuất 

Mộc long Dần 
Giáp Mão Ất Tốn 

tứ Hợi tứ Dần Dần Mão tứ Mão 
Hợi Mão 

Mùi 

Kim long Thân 
Canh Dậu Tân 

Càn 
tứ Tỵ tứ Thân Thân Dậu tứ Dậu 

Tỵ Dậu 
Sửu 

Thổ long Thìn 
Tuất Sửu Mùi 

tứ Thân tứ Hợi Hợi Tý tứ Tý 
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Khôn Cấn 

Cục cát hung bổ 
long 

 
24 long 

Tam hợp 
tướng 
cục 

Tam 
hợp tài 

cục 

Tú khí cục 
chiếm 

đoạt một 
phương 

Tiết khí 
cục 

Khắc sát 
cục 

Thủy long Hợi 
Nhâm Tý Quý 

Tỵ Dậu 
Sửu 

Dần 
Ngọ 
Tuất 

Hợi Tý 
Sửu 

Hợi 
Mão 
Mùi 

 

Hỏa long Tỵ 
Bính Ngọ Đinh 

Hợi Mão 
Mùi 

Tỵ Dậu 
Sửu 

Tỵ Ngọ 
Mùi 

 
Thân Tý 

Thìn 

Mộc long Dần 
Giáp Mão Ất Tốn 

Thân Tý 
Thìn 

 
Dần Mão 

Thìn 

Dần 
Ngọ 
Tuất 

Tỵ Dậu 
Sửu 

Kim long Thân 
Canh Dậu Tân 

Càn 
 

Hợi Mão 
Mùi 

Thân Dậu 
Tuất 

Thân 
Tý Thìn 

Dần Ngọ 
Tuất 

Thổ long Thìn 
Tuất Sửu Mùi 

Khôn Cấn 

Dần Ngọ 
Tuất 

Thân Tý 
Thìn 

 
Tỵ Dậu 

Sửu 
Hợi Mão 

Mùi 

Khi ứng dụng bảng cục cát hung bổ long của 24 long trên cần chú 
ý mấy điểm sau:  

1. Chú ý tình huống trong cát phản hung của 5 long Tý Dậu Hợi Tỵ 
Dần:  

Tý long kỵ tài cục Dần Ngọ Tuất tam hợp (xung long với Tam 
Sát). 

Dậu long kỵ tài cục Hợi Mão Mùi tam hợp (xung long với Tam 
Sát). 

Hợi long kỵ tướng cục Tỵ Dậu Sửu tam hợp (xung long). 

    Tỵ long kỵ tướng cục Hợi Mão Mùi tam hợp (xung long). 

    Dần long kỵ tướng cục Thân Tý Thìn tam hợp (xung long). 

2. Tiết cục của các long là hung, khắc sát cục càng hung, đều không 
nên dùng. 
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3. Trong bảng có 6 ô trống. Lẽ ra là Thìn Tuất Sửu Mùi cục, nhưng vì 
bản thân Thìn Tuất Sửu Mùi tương xung bất cát, do đó, bất luận là 
vượng cục, tướng cục, tài cục, tú khí cục, tiết cục, sát cục đều không 
nên dùng. 

4. Còn như 5 long (sơn) Hợi Nhâm Tý Quý Sửu, đều phải tránh chọn 
dùng năm tháng ngày giờ Dần Ngọ Tuất, "cát cục" của 5 long sơn 
này lẽ ra phải là tam hợp tài cục, nhưng thật ra trong bản chất đã là 
Tam Sát (Tọa Sát của long, sơn) mà trong cát phản hung, không thể 
dùng.  

     Còn như 5 long (sơn) Thân Canh Dậu Tân Tuất, đều kỵ gặp năm 
tháng ngày giờ Hợi Mão Mùi, "cát cục" của 5 long sơn này lẽ ra phải 
là tam hợp tài cục, nhưng thực ra trong bản chất đã là Tam Sát (Tọa 
Sát của long, sơn) mà trong cát phản hung, không thể dùng.  

5. Thìn sơn dùng Tỵ Dậu Sửu kim cục, Mùi sơn dùng Thân Tý Thìn 
thủy cục, cũng là Tọa Sát của long sơn, không thể dùng. 

6. Trong 12 địa chi long (sơn) kỵ nhất là tương xung, nếu khi chọn 
dùng tam hợp tài cục, không cần phải chọn dùng hết cả toàn cục, chỉ 
cần chọn dùng 2 địa chi trong đó là được (trừ đi địa chi xung long 
không dùng).  

Ngoài ra, loại hình trạch cát của Bổ long trong ứng dụng trạch cát 
vẫn có thêm hai loại thường thấy: Một là, phương pháp bổ long bằng 
nạp âm. Hai là, phương pháp bổ long bằng âm dương địa học. 
Chúng phân biệt như sau: 

VII. PHƯƠNG PHÁP BỔ LONG BẰNG NẠP ÂM. 

Phương pháp bổ long bằng nạp âm, là nhật khóa dùng nạp âm tứ 
trụ của năm tháng ngày giờ để bổ long. Phương pháp này khá phổ 
biến trong cổ khóa, trong đó, Nhất Hành Thiền Sư đời Đường, Thác 
Trưởng Lão đời Tống sử dụng khá nhiều, như Thác Trưởng Lão đời 
Tống chọn dùng nhật khóa: năm Canh Dần (mộc), tháng Nhâm Ngọ 
(mộc), ngày Mậu Ngọ (hỏa), giờ Kỷ Mùi (hỏa) để làm hạ táng khóa 
cho hỏa long Tân Tuất (song sơn ngũ hành) nhập thủ an táng Tân 
sơn Ất hướng. Nạp âm tứ trụ của khóa này là mộc sinh hỏa long, nạp 
âm hỏa trợ vượng hỏa long, đây chính là một ví dụ cổ khóa về 
phương pháp bổ long bằng nạp âm. Quan điểm thực tiễn của tác giả 
thì thấy, sức mạnh của bổ long nạp âm không mạnh bằng sức mạnh 
của bổ long địa chi, hy vọng độc giả trong thực tiễn tiếp tục kiểm 
nghiệm và tổng kết. 
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VIII. PHƯƠNG PHÁP BỔ LONG BẰNG ÂM DƯƠNG ĐỊA 
HỌC. 

Phương pháp bổ long bằng âm dương địa học, là nhật khóa căn 
cứ theo nguyên lý Đông Tây là dương, Nam Bắc là âm của địa lý 
học, dương long thì dùng tam hợp cục dương chi, âm long thì dùng 
tam hợp cục âm chi để bổ trợ long. Ở đây, trong 24 long (sơn), tổng 
cộng 12 long (sơn) Cấn Dần Giáp Mão Ất Thìn của phương Đông và 
Khôn Canh Tân Dậu Thân Tuất của phương Tây là dương, nên chọn 
dùng khóa năm tháng ngày giờ tam hợp dương chi là Thân Tý Thìn 
và Dần Ngọ Tuất để bổ long. Tổng cộng 12 long (sơn) Tốn Tỵ Bính 
Ngọ Đinh Mùi của phương Nam và Càn Hợi Nhâm Tý Quý Sửu của 
phương Bắc là âm, nên chọn dùng khóa năm tháng ngày giờ tam 
hợp âm chi là Tỵ Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi để bổ long. Quy luật ứng 
dụng của nó là: năm dương tọa Đông Tây, không hướng Nam Bắc; 
năm âm tọa Nam Bắc, không hướng Đông Tây.  

Thông qua việc nghiên cứu một lượng lớn những thí dụ thực tế 
nhật khóa xưa nay thì phát hiện, đối với phương pháp của bổ long, 
xưa nay có sự khác biệt rất lớn, ngày xưa thì trọng long không trọng 
sơn, bây giờ thì trọng sơn không trọng long.  

Trong tình huống thông thường, an táng lấy bổ long làm trọng, 
còn xây dựng thì lấy phù sơn làm trọng.  

Nếu tọa sơn với long cùng khí, thì bổ long cũng chính là bổ sơn, 
chẳng hạn như Nhâm Quý long nhập thủ, an táng sơn Tý sơn Ngọ 
hướng, long với sơn cùng thuộc Thủy, dùng cục Thân Tý Thìn cùng 
bổ; nếu long với sơn không cùng khí, thì trên nguyên tắc chỉ bổ long, 
tọa sơn có cát tinh và không có hung tinh thì có thể. 

Cùng với sự phát triển và biến thiên của thời đại, rất nhiều địa 
phương đã dần dần phổ biến hình thức an táng nghĩa địa công cộng, 
bởi vì nghĩa địa công cộng rất khó nhìn lai long (tức tiểu mạch nhập 
thủ), cho nên luận bổ long, chủ yếu lấy tọa sơn luận cho nó thì có 
thể; nhưng tốt nhất là chọn dùng long với sơn cùng khí, do đó để bổ 
sơn tức là phù long.  

PHẦN 2: PHÙ SƠN 

An táng, lấy bổ long làm trọng, phù sơn làm thứ.  

Xây dựng, lấy phù sơn làm trọng, bổ long làm thứ. Nếu long với 
sơn cùng khí, thế thì bổ long cũng chính là phù sơn rồi. 


