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LỜI TỰA 

     Đạo giáo có nguồn gốc và bề dày lịch sử lâu đời, hình thành 
trên hệ thống kế thừa đời trước, truyền thụ cho đời sau, phụng 
thiên mệnh hóa, phổ độ chúng sinh, mỗi giáo đều có các tông, 
có điển tích Tam Động, mỗi thuật có sự khác nhau,tuy bắt đầu 
khác nhau nhưng vẫn quy về một điểm. 
     Vân Văn Tử và Chính nhất giáo Nam Côn sơn pháp đàn đạo 
có duyện phận sâu sắc,trải qua nhiều năm nỗ lực nghiên cứu và 
tu luyện, bà đã được truyền thụ lại toàn bộ kiến thức chính 
tông.Đặc biệt là về các phương diện như Phù Lục, Dịch học, 
Đan đạo vân vân, bà có hiểu biết rất sâu rộng. Giờ đây xuất bản 
ra quyển sách cho độc giả, nhằm giúp đỡ mọi người giải quyết 
các vấn đề khó khăn, đây là làm chuyện tốt cho xã hội, [Vô 
lượng thiên tôn] 

                                                  Khiết Hạn tại Nam Côn Sơn  
                        Năm Nhâm Thìn tháng Bính Ngọ ngày Đinh Dậu. 
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Cái tên Vân Văn Tử mấy năm ngần đây thường hay xuất hiện 
ở các hoạt động lớn tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài loan, trên Ti 
vi, báo, tạp chí, là thế hệ ưu tú nghiên cứu và ứng dụng “Kỳ 
môn độn giáp”, một kỳ tài trong thời đại mới về Dịch học. 

     Tác phẩm mới nhất của bà là “Kỳ môn độn giáp- tốc thành bí 
kíp” đã tỷ mỉ giải thích và trả lời rất nhiều câu hỏi và thắc mắc 
của các bạn độc giả.Cả quyển sách có 20 ví dụ về mỗi quẻ, mỗi 
chữ đáng giá ngàn vàng, không có nhiều câu chữ dư thừa. Bất 
luận bạn là người mới bắt đầu, hay là một kỳ môn cao thủ đã 
nghiên cứu nhiều năm, tin rằng bạn sau khi đọc hết quyển sách 
này, nhất định bạn sẽ biết thêm nhiều điều mới. Trong sách tư 
duy dự đoàn và phương pháp sử dụng đều được công khai 
không giấu diếm, sẽ khiến cho độc giả cảm thấy mọi thứ đột 
nhiên thật dễ dàng. Bà vận dung linh hoạt sự kỳ diệu của 
phương pháp tính toán và ứng dụng ra bên ngoài, bà thật sự đã 
được chân truyền từ chính Nam Côn sơn Khiết Hạn đạo trưởng, 
không ngoa khi rất nhiều người cùng nghiên cứu về Kỳ Môn 
đều coi quyển sách “Kỳ Môn Độn giáp” này là một công cụ về 
Kỳ môn. Và cũng rất vui được vì bà viết lời mở đầu cho quyển 
sách này. 

                                                     Dịch Ẩn Yên tại Quảng Châu 

                               Năm Nhâm Thìn tháng Ất Tỵ ngày Giáp Ngọ 
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LỜI NGỎ 

     “Kỳ Môn Độn Giáp” đã lưu truyền hàng nghìn năm trong 
lịch sử lâu dài và không ngừng phát triển, không có gì nghi ngờ 
khi nói đó chính là tài sản văn hóa quý báu của dân tộc Trung 
Hoa. Kiến thức uyên thâm và rộng lớn của bộ môn này, đã 
khiến cho vô số văn nhân chí sĩ say mê. Nhưng khổ ở chỗ, nó có 
rất ít tư liệu và cũng rất khó hiểu, chỉ có thể xem “sách” mà học 
thôi. 
     Tác giả may mắn được Khiết Hạn ân sư truyền dạy cho, 
không dám giữ làm của riêng, bây giờ dùng cách viết và từ ngữ 
đơn giản nhất, từ đơn giản đến khó hiểu, tỉ mỉ miêu tả giải thích 
phương pháp và quy luật bắt đầu “Kỳ Môn”, quan hệ qua lại 
của Cửu cung, Cửu tinh, Bát môn, Bát thần, Kỳ Nghi, để tất cả 
độc giả có thể hiểu được “Kỳ Môn” là lấy sự chuyển hóa, thay 
đổi của không gian, thời gian, vị trí để làm rõ sự phát triển và 
biến hóa của sự vật, dùng Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế 
hóa để tính toán suy luận ra sự được mất thành bại của sự việc. 
     Đặc điểm lớn nhất của quyển sách này là thông dụng dễ 
hiểu, vận dụng linh hoạt dễ dàng. 

                                                                                      Vân Văn Tử 
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CHƯƠNG 1: 
 NGUỒN GỐC CỦA KỲ MÔN ĐỘN GIÁP 

     “Kỳ Môn Độn Giáp” vốn được coi là phương thuật chi 
Vương của Trung Quốc, có kết cấu chặt chẽ nhất, tư duy khoa 
học lý tính nhất trong các bộ môn phương thuật của Trung 
Quốc, được gọi là “Đế Vương Chi Học”. Dung hòa được kinh 
dịch, thiên văn, địa lý, lịch pháp, học thuyết Âm Dương ngũ 
hành làm một thể. Lấy ba yếu tố lớn gồm thời gian, không gian, 
lý số cấu thành hệ thống thời không, thể hiện quy luật vận hành 
và mối quan hệ qua lại lẫn nhau của mọi sự việc, mọi sự vật 
trên thế giới. 
     “Kỳ Môn Độn Giáp” có một truyền thuyết rất hay, tương 
truyền thời Hoàng Đế Hiên Viên, Xi Vưu cùng 81 huynh đệ nổi 
lên làm loạn, Hoàng Đế dùng nhân nghĩa cũng không thể 
thuyết phục được Xi Vưu, vậy nên đã đích thân dẫn binh đi dẹp 
loạn. Hai bên trải qua 72 trận đại chiến, Hoàng Đế vẫn không 
thể đánh thắng được Xi Vưu. Vào một ngày, Hoàng Đế mơ thấy 
Cửu Thiên Huyền Nữ phái hai vị tiên đồng, đem đến 3 quyển  
“Độn Giáp Phù Kinh”, quyển thứ nhất là phương pháp luyện 
đan và thuật trường sinh bất lão của thần tiên; quyển thứ 2 là 
phương pháp an bang định quốc, dẹp yên vương dân; quyển 
thứ 3 là binh pháp. Hoàng Đế sau khi tỉnh dậy, ra lệnh cho 
quân sư Phong Hậu suy diễn thành văn, “Kỳ Môn Độn Giáp” 
ra đời từ đó, cuối cùng đã đánh bại được Xi Vưu. 
     “Kỳ Môn Độn Giáp” được dùng trong bài binh bố trận thời 
cổ đại, các hiền nhân nắm được Kỳ Môn, đa số đều là những 
nhà quân sự cứu quốc bình thiên hạ, như Hoàng Đế đại chiến 
Xi Vưu, Khương Tử Nha phạt Trụ kiến Chu, Trương Lương 
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 Tính cách: Thật thà/ tư tưởng lạc quan/ công bằng không 
tư lợi/ cởi mở. 

 Cơ thể: Đầu / đại não/ phổi. 
 Động vật: Hổ / báo/ công/ chiến mã tốt. 
 Thực vật: Cây cao to/ cây táo/ lê/ lựu. 
 Đồ vật: Kim tiền châu báu/ đồ vật quý báu. 
 Cảnh vật: Nơi địa thế cao/ nơi rộng rãi/ nhà cao tầng/ 

công ty/ xưởng, nhà máy/ tòa án. 
 Phương vị: Tây bắc. 
 Thiên văn khí tượng: Trời nắng. 
 Màu sắc: Màu trắng. 

5, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC TÍNH CỦA BÁT THẦN 

5.1 TRỰC PHÙ 

 Thuộc tính Ngũ hành: Thổ trung ương. 
 Đặc tính: Đứng đầu trong các thần/ xua tan mọi điều ác 

/ được thần ban phước/ đức cao vọng trọng. 
 Nhân vật: Lãnh tụ/ chủ tịch/ ông chủ/ giám đốc/ chủ 

nợ/ nguyên cáo. 
 Bề ngoài: Thân hình cao to/ da trắng xanh/ mặt vuông 

hơi dài. 
 Tính cách: Khí thế mạnh mẽ/ văn võ song toàn/ uy 

nghiêm/ tao nhã. 
 Cơ thể: Đầu/ mặt/ tay. 
 Động vật: Sư tử/ chó ngao Tây tạng/ cá thần tiên/ gấu 

trúc. 
 Thực vật: Cây cổ thụ trăm năm/ gỗ lim/ nhân sâm/ rêu 

tóc/ hoa hồng. 
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 Đồ vật: Trang sức/ đồ cổ/quốc kỳ/ nội thất cao cấp/ ống 
sáo. 

 Cảnh vật: Thủ đô/ hoàng cung/ mỏ vàng/ vũ trụ/ bảo 
tàng/ tiệm trang sức. 

 Thiên văn khí tượng: Trời nắng/ gió mát/mặt trời rực 
sáng. 

 Màu sắc: Ngũ sắc. 
5.2 ĐẰNG XÀ 

 Thuộc tính Ngũ hành: Âm hỏa/ thổ trung ương. 
 Đặc tính: Biến hóa / quấy rầy/ lặp đi lặp lại/ mơ mộng / 

quanh co/ giả tạo. 
 Nhân vật: Người bệnh thần kinh/ ngư dân/ nhà thư 

pháp/ phụ nữ đẹp/ người giảo hoạt, xảo quyệt. 
 Bề ngoài: Thân hình gầy yếu/ tóc ít/  lưng gù/ eo nhỏ. 
 Tính cách: Nghi thần nghi quỷ/ đạo đức giả. 
 Cơ thể: Tim/ huyết quản/ huyết dịch/ thần kinh. 
 Động vật: Rắn/ trăn/ giun/ rết. 
 Thực vật: Mầm khoai lang/ mầm su su/ dương liễu. 
 Đồ vật: Đèn neon/ nến/ hương/ dây điện/ pháo hoa/ 

dây thừng/ chổi. 
 Cảnh vật: Đường vòng/ dòng sông/ sơn mạch. 
 Thiên văn khí tượng: Ngôi sao/ tia chớp. 
 Màu sắc: Đủ màu sắc/ màu đỏ. 

5.3 THÁI ÂM 

 Thuộc tính Ngũ hành: Âm kim. 
 Đặc tính: Thần bảo hộ/ thần Phật/ âm đức/ vui mừng/ 

trù tính/ âm mưu. 
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 Nhân vật: Thần Phật/ pháp sư/ người lập kế hoạch/ ẩn 
sỹ/ văn nhân. 

 Bề ngoài: Da trắng như ngọc/ sắc mặt trắng/ yên tĩnh. 
 Tính cách: Nham hiểm cay độc/ mưu mô xảo quyệt/ hay 

giúp đỡ người khác. 
 Cơ thể: Phổi/ da/ âm hộ. 
 Động vật: Dơi / mèo/ chuột. 
 Thực vật: Rêu / cây xấu hổ/ nấm/ cây liễu/ hạt dưa. 
 Đồ vật: Kim tiền / đồ quý giá/ đồ dùng lễ hội/ cái bóng. 
 Cảnh vật: Đạo quan / miếu tự/ giáo đường/ sơn động/ 

phòng vệ sinh. 
 Thiên văn khí tượng: Trời âm u/ lạnh lẽo. 
 Màu sắc: Màu xám/ màu trắng xám/ màu trắng 

5.4 LỤC HỢP 

 Thuộc tính Ngũ hành: Âm mộc. 
 Đặc tính: Vui vẻ/ tốt lành/ hôn nhân, gia đình/ vui 

mừng/ hợp tác/nói chuyện vui vẻ. 
 Nhân vật: Hòa hợp nhị tiên/ thần bảo hộ/ ca sỹ/ thai 

nhi/ người mai mối/ nhân viên bán hàng. 
 Bề ngoài: Da trắng xanh/ mặt tròn/ dễ gần thân thiện. 
 Tính cách: Tốt bụng/ cở mở/ dễ gần. 
 Cơ thể: Ruột/ gan/ ngón tay/ bàn tay 
 Động vật: Chim uyên ương/ thiên nga/ bồ câu trắng/ 

bươm bướm/ thỏ. 
 Thực vật: Thóc/ tiểu mạch/ ngô/ hoa cỏ/ địa thảo/ rừng 

cây. 
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 Đồ vật: Hợp đồng/ giao kèo/ cái hộp/ giấy đăng ký kết 
hôn/ chậu, bồn/ đũa/ giường. 

 Cảnh vật:  Thảm cỏ/ rừng cây/ rừng trúc/ cao nguyên/ 
khu từ thiện/ nơi mai mối hẹn hò. 

 Thiên văn khí tượng: Bình minh/ gió mát. 
 Màu sắc: Đủ loại màu sắc/ màu xanh. 

5.5 BẠCH HỔ 

 Thuộc tính Ngũ hành: Âm kim. 
 Đặc tính: Tra tấn/ tranh giành/ kiện cáo/ tàn bạo/ tính 

cưỡng ép/  độc đoán/ rào cản. 
 Nhân vật: Quân nhân/ cảnh sát/ cảnh sát vũ trang/ bảo 

vệ/ người có quyền thế/ bệnh nhân. 
 Bề ngoài: Dũng mãnh/ cốt cách cường tráng/ da trắng/ 

cường tráng mạnh mẽ. 
 Tính cách: Tàn bạo dễ cáu gắt/ dũng mãnh cương liệt/ 

độc đoán vô cùng. 
 Cơ thể: Mắt/ phổi/ da lông/ xương cốt. 
 Động vật: Hổ/ sư tử/ lang sói. 
 Thực vật: Hoa nắp ấm/ bạch tật lê/ bụi gai/ cây xương 

rồng. 
 Đồ vật: Đồ vật làm từ kim loại/ đồ kim loại/ đá/ cối xay 

đá/ ma túy. 
 Cảnh vât: Rào cản/ đại lộ/ ngã tư/ cổng/ dinh thự. 
 Thiên văn khí tượng: Bão sét/ bão táp/ núi lửa phun 

trào. 
 Màu sắc: Màu trắng. 
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5.6 HUYỀN VŨ 

 Thuộc tính Ngũ hành: Dương thủy. 
 Đặc tính: Tham nhũng/ trộm cắp/ chóng mặt/ bối rối/ 

không rõ ràng/ huyền học/ giả dối. 
 Nhân vật: Ăn trộm/ ăn cướp/ người nói dối/ diễn viên/ 

đạo đức giả/ người không thật thà. 
 Bề ngoài: Lưng khòng/ vai hẹp/ mặt đen/ mắt liếc 

ngang liếc dọc. 
 Tính cách: Thông minh linh hoạt/ không thành thật, giảo 

hoạt/ đạo đức giả. 
 Cơ thể: Mắt / thận/ bàng quang/ nước tiểu. 
 Động vật: Rắn/ chuột/ cá. 
 Thực vật: Tảo biển/ cây thủy sinh/ cây lau/ trúc phú 

quý/ cây phát lộc. 
 Đồ vật: Hàng fake/ rượu/ nước có ga/ ấm trà/ hình trụ/ 

mực. 
 Thiên văn khí tượng: Trời âm u/ trời mưa. 
 Màu sắc: Màu đen/ màu xanh dương thẫm. 

5.7 CỬU ĐỊA 

 Thuộc tính Ngũ hành: Âm thổ. 
 Đặc tính: Lâu dài/ chậm rãi/ người chết/ dưới đất/ nhu 

thuận/ bao dung/ ngắn/ ổn định. 
 Nhân vật: Kiên lao địa thần/ miếu thổ địa/ nông dân/ 

người đào giếng /bà cô già. 
 Bề ngoài: Trung trực/ vóc dáng thấp bé/ bụng bự/ da 

vàng. 
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CHƯƠNG 5: 
 BÀN THÊM VỀ BÁT MÔN KHẮC ỨNG 

     “Bát môn” khắc ứng chủ yếu phân thành “Bát môn” đến 
“Địa bàn bát môn”, “Bát môn” đến “Tam kỳ lục nghi”, “Bát 
môn” đến “Địa bàn cửu cung”. Mỗi một cách cục sẽ hình thành 
tượng số hung cát không giống nhau, dưới đây sẽ nói rõ về  
khắc ứng của “Địa bàn bát môn” và “Tam kỳ lục nghi”. 
1. HƯU MÔN 

1.1 “HƯU MÔN” GẶP “ĐỊA BÀN BÁT MÔN” 

- Gặp Địa bàn Hưu môn: Chủ cầu tài, thêm nhân khẩu, thăng 
chức, đại cát trong việc tu sửa cải tạo. 
- Gặp Địa bàn Sinh môn: Chủ đắc Âm nhân tài vật, làm được 
việc như mong muốn, tuy muộn nhưng vẫn là chuyện tốt. 
- Gặp Địa bàn Thương môn: Chủ thăng quan, vui mừng, cầu tài 
không thành, phải phân chia tài sản, có chuyện biến động 
không cát. 
- Gặp Địa bàn Đỗ môn: Chủ phá sản, mất của khó tìm lại. 
- Gặp Địa bàn Cảnh môn: Chủ cầu giấy tờ chứng từ không 
thành, ngược lại còn bị điều tiếng, tiểu hung. 
- Gặp Địa bàn Tử môn: Chủ kiện tụng giấy tờ chứng từ không 
được, đi xa, người thờ đạo không tốt, bị bệnh nặng. 
- Gặp Địa bàn Kinh môn: Chủ hao tổn tài sản, bị thị phi, bệnh 
tật. 
- Gặp Địa bàn Khai môn: Chủ mở của tiệm công ty gặp quý 
nhân, cầu tài hỉ sự, đại cát. 
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1.2 “HƯU MÔN” GẶP “TAM KỲ LỤC NGHI” 

- Gặp Thiên can Mậu: Chủ tài vật hòa hợp. 
- Gặp Thiên can Ất: Chủ cầu chuyện trọng đại, chuyện lớn 
không thành; cầu chuyện nhỏ thì được. 
- Gặp Thiên can Bính: Chủ chuyện giấy tờ chứng từ hòa hợp vui 
vẻ. 
- Gặp Thiên can Đinh: Chủ không nên kiện tụng tranh cãi. 
- Gặp Thiên can Kỷ: Chủ có điều mờ ám bất an, hậu cát. 
- Gặp Thiên can Canh: Chủ kiện tụng giấy tờ chứng từ trước bế 
tắc sau được giải quyết. 
- Gặp Thiên can Tân: Chủ bệnh tật được chữa khỏi, nhưng tiền 
bạc vật chất mất thì không lấy lại được. 
- Gặp Thiên can Nhâm: Chủ kiện tụng liên quan đến âm nhân. 
- Gặp Thiên can Quý: Chủ kiện tụng liên quan đến âm nhân. 
2. SINH MÔN 

2.1 “SINH MÔN” GẶP “ĐỊA BÀN BÁT MÔN” 

- Gặp Địa bàn Hưu môn: Chủ âm nhân cư ngụ, cầu tài cát lợi. 
- Gặp Địa bàn Sinh môn: Chủ đi xa, cầu tài, sinh sản cát. 
- Gặp Địa bàn Thương môn: Chủ người thân bạn bè thay đổi, 
cuộc sống khó khăn không cát. 
-  Gặp Địa bàn Đỗ môn: Chủ âm mưu, có người xấu phá hoại tài 
sản, bất lợi. 
- Gặp Địa bàn Cảnh môn: Chủ âm nhân, thị phi không yên về 
việc giấy tờ chứng từ, hậu cát. 
- Gặp Địa bàn Tử môn: Chủ kiện tụng ruộng vườn nhà cửa, 
bệnh khó cứu chữa. 
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- Gặp Địa bàn Kinh môn: Chủ người cấp trên có tài sản, kiện 
tụng, bệnh tật đều tốt đẹp, cát. 
- Gặp Địa bàn Khai môn: Chủ gặp quý nhân, cầu tài đại phát. 
2.2 “SINH MÔN” GẶP “TAM KỲ LỤC NGHI” 

- Gặp Thiên can Mậu: Chủ hôn nhân, cầu tài, gặp quý nhân đều 
cát. 
- Gặp Thiên can Ất: Chủ phụ nữ sinh đẻ, trì cát. 
- Gặp Thiên can Bính: Chủ quý nhân giao trọng trách, hôn 
nhân, thư tín đều là chuyện vui. 
- Gặp Thiên can Đinh: Chủ kiện tụng, hôn nhân, tài lộc đại cát. 
- Gặp Thiên can Kỷ: Chủ gặp quý nhân đem đến tài lộc, cát. 
- Gặp Thiên can Canh: Chủ tranh giành kiện tụng tài sản dẫn 
đến phá sản, bất lợi.  
- Gặp Thiên can Tân: Chủ bệnh sản phụ, hậu cát. 
- Gặp Thiên can Nhâm: Chủ mất tài sản sau có lại, gặp trộm 
cướp nhưng dễ dàng bắt lại được. 
- Gặp Thiên can Quý: Chủ hôn nhân không thành, việc khác 
đều cát. 
3. THƯƠNG MÔN 

3.1 “THƯƠNG MÔN” GẶP “ĐỊA BÀN BÁT MÔN” 

- Gặp Địa bàn Hưu môn: Chủ nam nhân có biến động hoặc nhờ 
vả người khác làm việc, tài danh đều bất lợi. 
- Gặp Địa bàn Sinh môn: Chủ nhà cửa đất đai, sự nghiệp trồng 
trọt, hung. 
- Gặp Địa bàn Thương môn: Chủ biến động, đi xa bị thương, 
hung. 
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- Gặp Địa bàn Đỗ môn: Chủ biến động, thất thoát, kiện tụng, 
gông cùm xiềng xích, chuyện gì cũng hung. 
- Gặp Địa bàn Cảnh môn: Chủ giấy tờ chứng từ, miệng lưỡi, 
đều rước lấy thị phi. 
- Gặp Địa bàn Tử môn: Chủ kiện tụng giấy tờ chứng từ hung, 
không nên xuất hành, bị bệnh nặng. 
- Gặp Địa bàn Kinh môn: Chủ người thân bị bệnh tật, lo lắng ưu 
sầu buồn bực, mưu tính không thuận lợi, hung. 
- Gặp Địa bàn Khai môn: Gặp quý nhân, chuyện khai trương, đi 
lạc, biến động, bất lợi. 
3.2 “THƯƠNG MÔN” GẶP “TAM KỲ LỤC NGHI” 

- Gặp Thiên can Mậu: Chủ thất thoát sau có lại được. 
- Gặp Thiên can Ất: Chủ cầu chuyện gì cũng không được, mà 
ngược lại còn  mất mát tài sản. 
- Gặp Thiên can Bính: Chủ đi đường bị thiệt hại tổn thất. 
- Gặp Thiên can Đinh: Chủ ấn tín không đúng. 
- Gặp Thiên can Kỷ: Chủ mất tài sản bệnh tật. 
- Gặp Thiên can Canh: Chủ kiện tụng bị hình trượng, hung. 
- Gặp Thiên can Tân: Chủ vợ chồng bất hòa thù oán nhau. 
-  Gặp Thiên can Nhâm: Chủ dính dáng đến ngục tù trộm cắp. 
- Gặp Thiên can Quý: Chủ kiện tụng ngục tù oan ức, có lý 
nhưng khó giãi bày. 
4. ĐỖ MÔN 

4.1 “ĐỖ MÔN” GẶP “ĐỊA BÀN BÁT MÔN” 

- Gặp Địa bàn Hưu môn: Chủ cầu tài được lợi. 
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- Gặp Địa bàn Sinh môn: Chủ nam nhân bị thị phi phá sản, nhà 
cửa ruộng vườn cầu tài bất lợi. 
- Gặp Địa bàn Thương môn: Chủ anh em tranh giành nhau, phá 
sản bất lợi. 
- Gặp Địa bàn Đỗ môn: Chủ vì cha mẹ bệnh tật, nhà cửa ruộng 
vườn bán đi, hung. 
- Gặp Địa bàn Cảnh môn: Chủ giấy tờ chứng từ gặp trở ngại, 
nam nhân thị phi bệnh tật, chần chừ bất lợi. 
- Gặp Địa bàn Tử môn: Chủ nhà cửa ruộng vườn giấy tờ chứng 
từ thất lạc, kiện tụng phá sản, tiểu hung. 
- Gặp Địa bàn Kinh môn: Chủ trong nhà có chuyện mâu thuẫn, 
lo lắng, kiện tụng trong làm ăn. 
- Gặp Địa bàn Khai môn: Chủ gặp quý nhân che chở, làm việc 
gì cũng trước hỏng sau mới được, hậu cát. 
4.2 “ĐỖ MÔN” GẶP “TAM KỲ LỤC NGHI” 

- Gặp Thiên can Mậu: Chủ làm chuyện gì cũng không thành, 
cầu tài chỗ kín đáo thì được. 
- Gặp Thiên can Ất: Thích hợp cầu tài vật từ nam nhân, có được 
tài lộc không rõ từ đâu sau này dễ bị kiện cáo. 
- Gặp Thiên can Bính: Chủ mất công văn giấy tờ. 
- Gặp Thiên can Đinh: Chủ nan nhậm tù tụng. 
- Gặp Thiên can Kỷ: Chủ mưu lợi cá nhân hại người rước thị 
phi. 
- Gặp Thiên can Canh: Chủ vì nữ nhân mà kiện tụng tù hình. 
- Gặp Thiên can Tân: Đánh người bị thương, kiện tụng, nam 
nhân thị phi, hung. 
- Gặp Thiên can Nhâm: Chủ việc gian dối, trộm cắp, hung. 
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trạch một cát nhật cát thời cũng quan trọng giống như tạo ra 
một nhân mệnh. Điều này chính là đã phóng đại quá mức vai 
trò của trạch cát. Sinh thành của một người đầu tiên là sự kết 
hợp của phụ tinh mẫu huyết, sau đó là kết quả của các loại 
năng lượng đại tự nhiên tích tụ lâu dài, hoàn toàn không phải 
đều chỉ do một mình thời gian hạ sinh trong chớp mắt ấy quyết 
định. Trong thực tế, rất nhiều sự việc trên đời hoàn toàn không 
thể đều chỉ do bạn trạch một cát nhật cát thời là liền có thể đạt 
được mục đích thành công thuận lợi. Cho nên vai trò của trạch 
cát là thứ có hạn, không phải là thứ vô hạn, càng không phải là 
thứ vạn năng. Dân gian có câu "chọn ngày không bằng trúng 
ngày", điều này cũng chứng minh trạch cát là một loại hoạt 
động áo gấm thêu hoa, chứ không phải là giúp người khi gặp 
nạn. Trạch cát trong trình độ nhất định chỉ là phong tục tập 
quán dân gian.  
     Một khi hoạt động trạch cát cụ thể của chúng ta đều là trạch 
cát cho mỗi một đơn vị, mỗi một cá nhân, mỗi một sự việc cụ 
thể; cũng chính là nói phải đáp ứng nhu cầu tự nhiên, nhu cầu 
nhân văn, nhu cầu tâm lý của tính đặc thù này; vậy thì ngũ 
hành khế hợp chính là phải khế hợp với ngũ hành niên mệnh 
của người đương sự. 
     Có người chủ trương trạch cát phải kết hợp với tứ trụ bát tự 
của mỗi cá nhân; phải phân tích vượng suy, hỷ thần, dụng thần 
của bát tự này; trạch cát phải lấy hỷ dụng thần của bát tự người 
đó làm tiêu chuẩn. Đây dĩ nhiên cũng là một loại phương pháp 
của trạch cát. Nhưng tôi cho rằng phương pháp này có hơi 
rườm rà lộn xộn và khó mà nắm vững. Ví dụ trạch cát cho một 
đơn vị, có người chủ trương phải xem bát tự ngày sinh của lãnh 
đạo đơn vị đó, nhưng lãnh đạo vừa có bí thư vừa có chủ tịch, 
vừa có lãnh đạo bên đảng lại vừa có lãnh đạo hành chính, vậy 
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thì bạn sẽ lấy người nào làm chủ đây? Lại ví dụ như hai người 
kết hôn, vừa có bát tự chồng lại vừa có bát tự vợ, vậy thì bạn sẽ 
lấy hỷ dụng thần của bát tự người nào làm chủ đây? Nếu như 
hỷ dụng thần của hai người lại trái ngược nhau thì sao, bạn 
phải lấy người nào làm định chuẩn chứ? Cho nên tôi không tán 
thành phương pháp này. 
     Dịch học chú trọng việc đơn giản hóa những đạo lý lớn, tôi 
chủ trương ngũ hành khế hợp, chủ yếu xem niên mệnh của 
người chịu trách nhiệm trước pháp luật (pháp nhân) của đơn vị 
hoặc người đương sự là được, bởi vì niên mệnh là gốc, do đó 
hoàn toàn có thể đại biểu cho người này. Cụ thể mà nói: 
     Một, niên mệnh của pháp nhân hoặc người đương sự không 
nên tương xung tương hình với thái tuế và nguyệt kiến; 
     Hai, có thể chọn ngày mà niên mệnh của pháp nhân hoặc 
người đương sự đương lệnh vượng tướng; 
     Ba, có thể dùng ngày tam hợp lục hợp với niên mệnh của 
pháp nhân hoặc người đương sự; 
     Bốn, nếu như xuất hành, khai nghiệp thì cũng có thể dùng 
ngày tương xung với niên mệnh của pháp nhân hoặc người 
đương sự.   
     Như vậy là tương đối ổn thỏa. 
PHẦN 2: CÁC BƯỚC PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ CỦA KỲ 
MÔN TRẠCH CÁT 

     Ở phần 1 đã trình bày 4 nguyên tắc cơ bản phải xem xét đầu 
tiên của trạch cát. Dưới yêu cầu phù hợp cơ bản với 4 nguyên 
tắc ở trên, sử dụng phương pháp trạch cát nào sẽ càng hiệu quả 
hơn?  
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     Phương pháp trạch cát thời xưa lưu truyền lại nghe đâu bảo 
có tới cả trăm loại, phương pháp thường thấy cũng có tới mười 
mấy loại, chẳng hạn như phép tinh tú, phép kiến trừ, phép ngũ 
hành, phép tòng thần, phép tử bạch, phép điểu thố thái dương, 
phép lục nhâm, phép tạo mệnh, phép thất chính tứ dư, phép 
đẩu thủ, phép hà lạc lý số, phép huyền không, phép thái ất, 
phép kỳ môn; trong phép kỳ môn lại phân chia thành phép phi 
bàn kỳ môn và phép chuyển bàn kỳ môn. Không phải chỉ có 
từng ấy, còn nhiều nữa. 
     Trong số các phương pháp trạch cát, tôi cho rằng phương 
pháp giản tiện nhất, hiệu quả nhất, lại có khả năng thể hiện 
toàn diện 4 nguyên tắc trạch cát trình bày ở trên, đạt được mục 
đích xu cát tị hung chính là phương pháp Kỳ Môn Độn Giáp, 
chính là phương pháp Chuyển Bàn Kỳ Môn, Thời Gia Kỳ Môn.  
     Các bước thao tác cụ thể như sau: 
     Bước thứ nhất, đầu tiên căn cứ vào 4 nguyên tắc trạch cát đã 
trình bày ở trên và quãng thời gian đề xuất của người muốn 
đoán, khoanh lại ngũ hành khế hợp với niên mệnh của pháp 
nhân hoặc người đương sự; lại tổng thể phù hợp với năm, 
tháng, ngày vốn thích hợp nên dùng của hoàng đạo hắc đạo.  
     Bước thứ hai, tiếp tục căn cứ vào quãng thời giờ của ngày đó 
thích hợp nên dùng vào việc đó. Ví dụ như rước dâu thông 
thường là vào buổi sáng, hôn lễ thông thường là vào buổi trưa 
hoặc buổi tối; đặt móng, khai nghiệp thông thường là vào sáng 
sớm; còn sự việc mang tính phần âm như hạ táng thì thường 
chọn vào buổi chiều tối lúc âm khí đang lên.  
     Phán đoán trạch cát Thời Gia Kỳ Môn có thể dùng hay là 
không thể dùng, có 5 quy tắc sau: 
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     (1) Trạch cát những việc thông thường đều dùng thiên bàn 
bát thần (như chúng ta dự trắc các loại sự việc thường nhật), khi 
trạch cát địa lý liên quan đến khởi tạo dương trạch, hạ táng âm 
trạch, thì dương độn vẫn phải dùng thiên bàn bát thần (Tiểu 
Trực Phù vận chuyển theo Đại Trực Phù), còn khi âm độn thì 
phải đổi sang dùng địa bàn bát thần (tức Tiểu Trực Phù vận 
chuyển theo địa bàn lục giáp Trực Phù, 10 giờ một cung). Đây 
là dụng pháp của Kỳ Môn Địa Thư.  
     (2) Cung mà can giờ rơi vào không nên xung khắc cung mà 
can ngày rơi vào. Cung mà can ngày rơi vào không nên xung 
khắc cung mà can năm rơi vào. Cung mà can ngày, can giờ rơi 
vào không nên Không Vong, đặc biệt là không nên Chân 
Không. 
     (3) Ba hung thần Bạch Hổ, Đằng Xà, Huyền Vũ không nên 
cưỡi lên can ngày. Đối với trạch cát địa lý, tọa sơn không thể 
Không Vong, ba hung thần kia không thể đáo tọa sơn. 
     (4) Đối với trạch cát tạo táng, cung mà cửa Tử rơi vào là âm 
trạch, thì hai tinh bàn thiên địa của cung đó không thể tương 
khắc, tức người sống không thể khắc người chết, người chết 
cũng không thể khắc người sống. Đối với trạch cát dương trạch, 
cung mà cửa Sinh rơi vào là dương trạch, cung mà cửa Sinh rơi 
vào không thể xung khắc cung can ngày, khắc thì bất lợi hoặc 
có tai nạn. Đồng thời, cung mà cửa Tử, cửa Sinh rơi vào cũng 
không nên Không Vong, đặc biệt là không nên Chân Không. 
     (5) Phải căn cứ vào cách cục thời gia kỳ môn của trạch cát; 
kết hợp với năm, tháng và tình hình cùng với xu thế lịch sử khí 
hậu của vùng đó; phán đoán tình hình thời tiết khi dụng sự. 
Phương pháp phán đoán, một là căn cứ vào cách cục kỳ môn 
ngày giờ đã lựa chọn, hai là cũng có thể sử dụng cách cục kỳ 
môn của người muốn đoán khi muốn hỏi. Nguyên tắc phán 
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đoán, dựa vào kinh nghiệm thời gia kỳ môn dự trắc khí tượng 
thiên thời. Dự trắc thời tiết chủ yếu là tránh kiểu thời tiết cực 
đoan như mưa to gió lớn; cho nên chủ yếu có thể xem hai sao 
Thiên Bồng, Thiên Trụ có đới Nhâm, Quý rơi nhập vào cung 
vượng tướng hay không; tức sao Thiên Bồng có đới Nhâm, Quý 
rơi nhập vào cung 1, cung 3, cung 4 hay không; sao Thiên Trụ 
có đới Nhâm, Quý rơi nhập vào cung 1, cung 6, cung 7 hay 
không; đồng thời xem hai sao Thiên Phụ, Thiên Xung có đới 
Giáp, Ất mộc rơi nhập vào cung 3, cung 4, cung 9 hay là không. 
PHẦN 3: VÍ DỤ THỰC TẾ TRẠCH CÁT 

(I) Nhật khóa xây mới mộ tổ của nhà họ Lê ở Quảng Đông. 
     Một vài tỉnh ở phía nam trong lịch sử đã có những tổ chức 
dân gian theo ngành trạch cát như quán khảo nhật, quán trạch 
nhật truyền thống. Bây giờ đầu tiên chúng ta cùng xem một 
nhật khóa được chọn bởi quán khảo nhật Thịnh Đức đường ở 
tỉnh Phúc Kiến.  
     Đây là nhật khóa thứ nhất về việc chôn táng phụ thân xây 
mộ tổ mới cho một gia đình họ Lê ở thành phố Quảng Đông 
được lựa chọn vào năm 2000 bởi quán chủ của quán khảo nhật-
Tần lão tiên sinh (nghe nói ông đã hơn 70 tuổi). 
     Gia đình họ Lê này có 7 anh em (đã mất một người), anh 
trưởng công tác ở Bắc Kinh, anh thứ hai làm bác sĩ tại huyện 
Phong Thuận tỉnh Quảng Đông, bốn người còn lại đều sống và 
làm việc tại quê. Trong đó, người con thứ ba là tổng giám đốc 
của công ty xây dựng thành phố, việc mua đất an táng và lựa 
chọn nhật khóa hạ táng cho phụ thân lần này đều do một tay 
anh ta chủ trì. Phụ thân của họ sinh năm 1908 tuổi Mậu Thân, 
đến năm 2000 đã mất được nhiều năm. Người con thứ ba này là 
người chủ tế, sinh năm 1936 tuổi Bính Tý. 
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phong cước (bước đi nhanh nhẹ như gió) hành hung, phá tài, 
trong 3 năm đắc lò gốm cổ phát vượng.  
     Trực giờ Mùi: đồng tử cưỡi phi ngựa trâu tới, cò trắng từ 
phương Bắc bay đến, nữ nhân mặc áo đỏ đến là ứng. Sau tác 
dụng 60 ngày trộm vào nhà, cướp mất tài vật, hung bại. 
     Trực giờ Thân: có người lấy nước và cầm ô che tới, phía Tây 
con nít chơi đùa dưới nước và đánh trống, kêu hét là ứng. Tác 
dụng sau 20 ngày trong chuồng gà có rắn đến hại người, trong 
100 ngày thiếu phụ thắt cổ tự tử, vì tội dâm dục nên phải xét xử 
quan tụng.  
     Trực giờ Dậu: phía tây có xe ngựa đi tới, bầy quạ bay réo là 
ứng. Sau tác dụng trong 100 ngày sinh quý tử, tăng đạo làm 
người môi giới tác hợp, tăng thêm người có âm giai là Thương 
(ngũ âm Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ) tài sản đại phát. 
     Trực giờ Tuất: chủ lão nhân chống gậy đến, một người râu 
ria gánh cái sành nước đến, phía tây sấm mưa đến là ứng. Sau 
tác dụng có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt quân khí đắc hoạnh 
tài, phát đại phú. 
     Trực giờ Hợi: con nít cả bầy đến, nữ nhân mặc hiếu phục là 
ứng. Sau tác dụng 60 ngày vì bắt được trộm nên được tiền 
thưởng, trong 3 năm theo đạo pháp, bán thuốc và phù thủy 
phát tài.  
2. Thiên Nhuế tinh trực thời khắc ứng 
     Thiên Nhuế tinh trực giờ Tý: thu đông dùng nó thì cát, xuân 
hạ dùng nó thì hung. Có chim bay kinh khủng, phía tây nam 
đốt lửa sáng, hai người rượt đuổi nhau là ứng. Sau tác dụng chủ 
mèo chéo điên cắn người, dính dáng đến quan tụng. Trong 60 
ngày nữ nhân thắt cổ tự tử. Thu đông dùng nó thì được thêm 
người có âm giai là Vũ (theo ngũ âm Cung, Thương, Giốc, 
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Chủy, Vũ) và tăng tài sản, phát vượng, cùng với người phụ nữ 
hỷ sự cát.  
     Trực giờ Sửu: có tiếng trống từ phía tây bắc đến, trong 7 
ngày có rùa ba ba từ trong rừng đến, trong 60 bị trộm cướp, 
quan tụng, phá tài, là hung. 
     Trực giờ Dần: có người phụ nữ gầy mang thai đến, hạ thu 
chủ có người khoác áo tơi đến, mùa xuân thì có người khoác áo 
da đến là ứng. Sau tác dụng như đắc kỳ môn vượng tướng, 
trong 60 ngày trâu bò vào nhà mà tăng thêm tài sản nhờ chăn 
nuôi, quan lộc đến, con cháu hưng vượng đại phát. 
     Trực giờ Mão: có nữ nhân mặc sắc y tặng quà, cùng quý 
nhân cưỡi ngựa đến, hai con chó cắn nhau, trâu hống là ứng. 
Sau tác dụng, 60 ngày có người từ phía đông đến tặng tài sản, 
chó cắn trẻ con, huyết sản, trong 3 năm phụ nữ khó đẻ, là 
hung.  
     Trực giờ Thìn: có người ở phía đông cây đổ làm bị thương, 
trống nhạc vang lên, nữ nhân mặc áo đỏ đến là ứng. Chim 
thước bay hót quanh nhà, vì bị trộm cướp nên phá tài, sau tác 
dụng 60 ngày có người bước đi nhẹ nhanh như gió lên cửa quan 
chối cãi, sau sinh quý tử phát vượng. 
     Trực giờ Tỵ: có người phụ nữ và thiếu nữ cùng đến là ứng, 
sau tác dụng, 40 ngày có một người không con nối dõi đến lập 
khế ước mua đất, trong một năm nhờ thủy hỏa phát tài. 
     Trực giờ Ngọ: có người mặc áo trắng sứt môi đến, phụ nữ 
mang thai đến là ứng. Sau tác dụng, 60 ngày thì mèo cắn người, 
nhờ mua bán mà đại phát tài, trong cả năm được sản nghiệp 
của hàng xóm phía đông mà đại phát. 
     Trực giờ Mùi: có người săn bắt đến, tăng đạo áo trắng mang 
theo trà đến là ứng. Sau tác dụng 7 ngày có chim thước bay hót 
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quanh cây, trong một năm nhiễm ôn dịch, lửa thiêu cháy nhà 
bại sản. 
     Trực giờ Thân: có người che ô từ phía đông tới, có người để 
râu, tăng đạo đến là ứng. Trâu ngựa hại người, chó cắn người, 
sau tác dụng trong 100 ngày thì người có âm giai là Vũ (theo 
ngũ âm) được gia tăng sản nghiệp, trong một năm thì trâu vào 
nhà, chim hoang bay đến nhà, gia chủ bệnh tật. 
     Trực giờ Dậu: phía tây ngựa đến, đàn chim bay hót là ứng. 
Sau tác dụng trong 100 ngày tăng đạo làm môi giới tác hợp, 
người có âm giai là Thương thì được tăng tài sản, và sinh quý 
tử, phát vượng. 
     Trực giờ Tuất: người già chống gậy đến, một người đàn ông 
râu ria gánh sòng nước tới, phía tây sấm mưa đến là ứng. Sau 
tác dụng có chó trắng tự đến, 60 ngày thì nhặt được quân khí 
mà hoạnh tài, phát đại phú. 
     Trực giờ Hợi: con nít thành bầy, nữ nhân mặc hiếu phục đến 
là ứng. Sau 60 ngày thì vì bắt được trộm nên được tiền, trong 3 
năm thì theo đạo pháp, nhờ bán thuốc và phù thủy mà phát tài. 
3. Thiên Xung tinh trực thời khắc ứng 
     Thiên Xung tinh trực giờ Tý: chim hạc kêu hót, tiếng chuông 
là ứng. Sau tác dụng, có sinh khí nhập trạch, trong một năm thì 
điền tằm bội thu, người phụ nữ trẻ tuổi qua đời, sau này nhờ 
khẩu thiệt tranh tụng mà đắc tài. 
     Trực giờ Sửu: mây mù tứ phía, con nít thành bầy, cùng người 
phụ nữ đến là ứng. Sau tác dụng, mèo đen sinh con trắng, nhặt 
được gương cổ mà phát tài, trong một năm thì được khế ước 
mua đất của tăng đạo, sinh quý tử. 
     Trực giờ Dần: quý nhân cưỡi kiệu ngựa, cùng đồng tử mang 
đồ kim ngân đến là ứng. Sau tác dụng 60 ngày thì văn khế mua 
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bán đất đến, lục súc và đồ dùng làm từ ngọc lưu ly vào nhà, gà 
mái gáy, gia chủ gặp nạn, nhờ khẩu thiệt tranh tụng mà đắc tài, 
phát phú quý. 
     Trực giờ Mão: nữ nhân mặc áo đỏ tặng quà, cùng quý nhân 
cưỡi ngựa đến, hai con chó cắn nhau, lại chủ trâu hống là ứng. 
Sau tác dụng, 60 ngày thì tăng sản nghiệp người phía đông, 
bỏng lốt làm bị thương con nít, tăng tiến tiền tài, trong 3 năm 
thì sản phụ khó đẻ. 
     Trực giờ Thìn: có cá leo cây, bạch hổ xuất sơn, tăng đạo 
thành đoàn đến là ứng. Sau tác dụng, trong 40 ngày nhặt được 
đồ màu vàng trắng, phát hoạnh tài, trong 70 ngày gia chủ có tai 
nạn gãy tay chân. 
     Trực giờ Tỵ: trâu dê tranh đường, hai người phụ nữ cãi chửi 
nhau, phía tây có tiếng trống là ứng, sau tác dụng trong 60 ngày 
có rắn cắn gà, trâu vào nhà, nữ nhân tặng văn khế mua bán đất, 
trong 100 ngày sinh quý tử đại phát.  
     Trực giờ Ngọ: ở phía đông có gia đình nổi lửa, người áo 
trắng kêu hét, chim núi hót kêu là ứng, sau tác dụng trong 60 
ngày nhặt được đồ dùng cổ phát tài. 
     Trực giờ Mùi: có tiếng trống vang, con nít mặc áo tang, trâu 
ngựa thành đàn tới, có người phía tây bắc hô hoán là ứng. Sau 
tác dụng trong 60 ngày dê trắng vào nhà, phát hoạnh tài, lục 
súc hưng vượng. 
     Trực giờ Thân: có người mặc áo trắng từ phía nam cưỡi ngựa 
đến, bọn quan lại và binh lính nháo nhác hết cả lên là ứng. Sau 
tác dụng trong 100 ngày nữ nhân làm môi giới tăng tiến điền 
sản cho người không con nối dõi.  
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     Trực giờ Dậu: phương xa có thư đến, phía đông hồ ly cắn 
nhau, người phụ nữ lấy lửa là ứng. Sau tác dụng trong 3 năm 
sinh quý tử, hoạnh phát phú quý. 
     Trực giờ Tuất: phía tây có 3-5 người đến tìm đồ, đi cùng với 
thầy mo là ứng. Sau tác dụng 60 ngày gà hót lên cây, thư xa tới, 
được tiền từ người ngoài, trong một năm con nít bị trâu dẫm bị 
thương. 
     Trực giờ Hợi: có người chân què mặc quần áo màu đen đến, 
ở phía đông có nhà nổi lửa là ứng. Sau tác dụng trong 100 ngày, 
mèo bắt chuột trắng, trong một năm đắc tài thu được khế ước 
mua bán đất của nhà người ta. 
4. Thiên Phụ tinh trực thời khắc ứng 
     Thiên Phụ tinh trực giờ Tý: phía tây có người mặc áo đỏ hô 
lớn đến trước là ứng. Sau tác dụng trong 60 ngày thu được tài 
vật của người có âm giai là Thương, khỉ vào nhà, bình quý phát 
ra âm thanh, chủ gia quan tiến chức, sinh quý tử, 12 năm hưng 
vượng cát. 
     Trực giờ Sửu: có người cầm đao giết người, phía đông có 
nhiều chó sủa là ứng. Sau tác dụng thỏ, gà rừng vào nhà, 60 
ngày thì tăng đạo tặng quà đến, phía đông nam có người tặng 
văn khế mua bán đất, thư xa tới, trong một năm thêm người 
thêm khẩu, quan lộc đại cát. 
     Trực giờ Dần: có quan lại cầm đồ sắt đến, với nghệ nhân 
tặng vật đến là ứng. Sau tác dụng trong 60 ngày thu được văn 
khế mua bán đất, 12 năm sinh quý tử, đại phát. 
     Trực giờ Mão: có nữ nhân cầm ô đến, âm thanh thầy mo thổi 
tù và là ứng. Sau tác dụng trong 60 ngày phát tài, thêm đinh, 
gia đình hưng vượng gạo lúa đầy nhà, nhờ nữ nhân công sự thu 
được tài sản đất. 


