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LỜI TỰA 

Chúng ta đều biết gia đình là đơn vị cấu thành cơ bản nhất của xã hội, mỗi gia 
đình riêng lẻ tạo nên toàn bộ xã hội của chúng ta, và hôn nhân là sợi dây gắn kết 

quan trọng để duy trì một gia đình. Chính là "cô âm bất sinh, cô dƣơng bất trƣờng". 
Nên một ngƣời sau khi trƣởng thành sẽ đi tìm nửa kia của bản thân, thông qua hôn 
nhân để xây dựng một gia đình thuộc về mình, gia đình đóng một vai trò quan 

trọng trong quá trình phát triển của nhân loại. Từ xƣa đến nay, hôn nhân ở trong 
văn hóa truyền thống Trung Quốc là hết sức quan trọng, đƣợc coi là "chung thân 
đại sự". Bởi vậy có thể thấy đƣợc vị trí của nó ở trong suy nghĩ ngƣời ta. Hôn nhân 

ngƣời xƣa là ý cha mẹ, lời mối mai, dƣới sự trói buộc của luân lý đạo đức truyền 
thống tam cƣơng ngũ thƣờng nên tƣơng đối là ổn định. Cùng với sự phát triển của 

thời đại, luân lý đạo đức truyền thống liên tục chịu ảnh hƣởng của tƣ tƣởng phƣơng 
Tây, hệ thống các giá trị và quan điểm về hôn nhân đang lặng lẽ thay đổi một cách 
rõ rệt, tỷ lệ ly hôn có chiều hƣớng tăng lên qua từng năm. 

Hôn nhân mỹ mãn là nền tảng bảo đảm cho gia đình hạnh phúc, là điều mà 
mỗi ngƣời đều muốn có đƣợc. Nhƣng không phải tất cả mọi ngƣời đều có thể toại 

nguyện, hôn nhân bất hạnh ở trong cuộc sống của chúng ta nơi nào cũng có. Trong 
sự nghiệp dự đoán của tôi, ngƣời xem quẻ xin đoán nhân duyên chiếm một phần 
rất lớn. Từ đó có thể thấy đƣợc sự coi trọng của ngƣời ta đối với hôn nhân và mức 

độ phức tạp của vấn đề tình cảm đối với họ. Một kết quả bất hạnh, chắc chắn là bắt 
nguồn từ một sai lầm khởi đầu. Để biết trƣớc kết quả thì cần dựa vào lục hào dự 
đoán học bắt nguồn từ nguyên lý Kinh Dịch. Lục hào dự đoán học có thể thông qua 

cơ chế dự đoán vƣợt thời gian không gian phản ánh khách quan quá trình phát 
triển và kết quả của sự vật. Có thể cung cấp ý kiến tham khảo có giá trị trong việc 

lựa chọn hôn nhân. 

Tôi qua thời gian dài thực hành đã phát hiện rất nhiều quy luật và phƣơng 
pháp trong lục hào dự đoán nhân duyên, đồng thời cũng đã đính chính một số 

nhận thức sai lầm của ngƣời xƣa về mặt này. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề 
cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, hy vọng nhiều ngƣời hiểu biết hơn sẽ gia nhập vào 
đội ngũ nghiên cứu này, để lục hào dự đoán học có nghìn năm lịch sử góp phần 

xây dựng gia đình và xã hội hài hòa hơn. 

Vƣơng Hổ Ứng 
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PHẦN CƠ SỞ 

CHƢƠNG 1: DỤNG THẦN 

Lục hào dự đoán hôn nhân căn cứ vào nam nữ khác nhau mà Dụng thần cũng 

khác nhau. Nam dự đoán hôn nhân lấy Thê Tài làm Dụng thần. Nữ dự đoán hôn 
nhân thì lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Hào Ứng đại diện đối phƣơng và gia đình 

đối phƣơng. Bất kể là chính mình đến xem, ngƣời nhà, bạn bè, đại diện nhà trai 
đến xem thì lấy Thê Tài làm Dụng thần, đại diện nhà gái đến xem thì lấy Quan Quỷ 
làm Dụng thần. 

Dự đoán hôn nhân của cha mẹ thì lấy Phụ Mẫu làm Dụng thần. 

Dự đoán ngoại tình cũng căn cứ nam nữ khác nhau, nam lấy Thê Tài làm Dụng 
thần, nữ lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. 

Nếu nhƣ một cá nhân nào đó dự đoán thì lấy hào Thế đại diện ngƣời này, mà 
không xem Thê Tài, Quan Quỷ. 

Dự đoán giấy kết hôn thì lấy Phụ Mẫu làm Dụng thần. 

Dự đoán vai trò của ngƣời làm mối thì lấy hào Ứng làm Dụng thần. 

Dự đoán tình hình và thái độ của gia đình đối phƣơng thì lấy hào Ứng làm 

Dụng thần. 

Nói chung Dụng thần nên vƣợng tƣớng, nên đƣợc Nhật Nguyệt hào động sinh 
phù, nên hóa hồi đầu sinh. Kỵ thần phát động, cần xem sức lực Kỵ thần nhƣ thế 

nào, hƣu tù chỉ là tạm thời bất lợi mà thôi, chờ sau khi Kỵ thần bị chế phục thì sẽ 
xuất hiện chuyển biến tốt. Tuy nhiên Dụng thần cũng sợ quá vƣợng, quá vƣợng thì 

vật cực tất phản, cũng là thông tin hôn nhân không tốt. 

Ví dụ 1: Ngày Tân Sửu tháng Tị năm Ất Dậu, dự đoán hôn sự con gái, đƣợc 
quẻ Địa Sơn Khiêm biến Địa Thủy Sƣ. 

 Khiêm  Sƣ   

  Huynh Đệ Dậu kim   Huynh Đệ Dậu kim Đằng Xà 

T  Tử Tôn Hợi thủy   Tử Tôn Hợi thủy Câu Trần 

  Phụ Mẫu Sửu thổ   Phụ Mẫu Sửu thổ Chu Tƣớc 

  Huynh Đệ Thân kim   Quan Quỷ Ngọ hỏa Thanh Long 

Ƣ  Quan Quỷ Ngọ hỏa Tài-Mão  Phụ Mẫu Thìn thổ Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Thìn thổ   Thê Tài Dần mộc Bạch Hổ 

 KIM Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Ngọ hỏa đƣợc Nguyệt phù là vƣợng 
tƣớng, hôn sự có thể thành. 
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Thê Tài Mão mộc phục dƣới Dụng thần, cho biết đối phƣơng có bạn gái hoặc 

đã kết hôn. Dụng thần động hóa Phụ Mẫu, Phụ Mẫu là giấy kết hôn, biểu thị ngƣời 
kia đã kết hôn, nhƣng hóa ra Phụ Mẫu Không Vong là sắp ly hôn. 

Hào Thế Tử Tôn Hợi thủy đại diện con gái. Bị Nguyệt Quan Quỷ Tị hỏa xung 

phá, Quan Quỷ là ngƣời nam, xung phá Tử Tôn là con gái đã mất trinh. Tị hỏa xung 
phá, Nguyệt phá có thể ứng xung phá, vì vậy phán đoán là năm Tân Tị mất trinh. 

Phản hồi: Quả nhiên năm Tân Tị con gái mất trinh. Hiện tại bạn trai của con 
gái đang có vợ. Ba ngày sau họ ly hôn. 

Ví dụ 2: Ngày Đinh Sửu tháng Ngọ, nữ đoán hôn nhân, đƣợc quẻ Phong Lôi 

Ích biến Hỏa Lôi Phệ Hạp. 

 Ích  Phệ Hạp   

Ƣ  Huynh Đệ Mão mộc   Tử Tôn Tị hỏa Thanh Long 

  Tử Tôn Tị hỏa   Thê Tài Mùi thổ Huyền Vũ 

  Thê Tài Mùi thổ   Quan Quỷ Dậu kim Bạch Hổ 

T  Thê Tài Thìn thổ Quan-Dậu  Thê Tài Thìn thổ Đằng Xà 

  Huynh Đệ Dần mộc   Huynh Đệ Dần mộc Câu Trần 

  Phụ Mẫu Tý thủy   Phụ Mẫu Tý thủy Chu Tƣớc 

 MỘC Không Vong: Thân, Dậu 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Hƣơng Khuê Dần mộc, Mão mộc hƣu tù nhập 
Mộ, Quan Quỷ Không Vong không hiện trên quẻ, Phụ Mẫu biểu thị giấy kết hôn, 

Phụ Mẫu Nguyệt phá thuyết minh chƣa kết hôn. Nhƣng Quan Quỷ phục dƣới hào 
Thế biểu thị đã có bạn trai. 

Hào Thế sinh Quan Quỷ Dậu kim, nhƣng Quan Quỷ Dậu kim Không Vong 
không đƣợc sinh, phục tàng lại biểu thị trốn tránh, thuyết minh thái độ của ngƣời 
nam không tích cực, không quan tâm đến tình yêu của cô ấy. Hào Thế lâm Đằng 

Xà, Đằng Xà chủ phiền não, thuyết minh cô đang ở trong một tâm trạng xấu. Hào 4 
Mùi thổ động hóa Quan Quỷ, biểu thị bây giờ lại xuất hiện một ngƣời đàn ông. Vì 

vậy cô ta do dự. 

Phản hồi: Thực tế đúng nhƣ phán đoán. 
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Ví dụ 3: Ngày Mậu Tuất tháng Dậu, nam dự đoán hôn nhân cháu gái, đƣợc 

quẻ Sơn Thiên Đại Súc biến Hỏa Lôi Phệ Hạp. 

 Đại Súc  Phệ Hạp   

  Quan Quỷ Dần mộc   Phụ Mẫu Tị hỏa Chu Tƣớc 

Ƣ  Thê Tài Tý thủy   Huynh Đệ Mùi thổ Thanh Long 

  Huynh Đệ Tuất thổ   Tử Tôn Dậu kim Huyền Vũ 

  Huynh Đệ Thìn thổ Tử-Thân  Huynh Đệ Thìn thổ Bạch Hổ 

T  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Ngọ  Quan Quỷ Dần mộc Đằng Xà 

  Thê Tài Tý Thủy   Thê Tài Tý thủy Câu Trần 

 THỔ Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Trong quẻ Quan Quỷ lƣỡng hiện, lấy hào phát 
động làm Dụng thần. Quan Quỷ trì Thế biểu thị đã có bạn trai, Phụ Mẫu Ngọ hỏa 

phục tàng mà nhập Mộ, Mộ khố lâm Huyền Vũ, Phụ Mẫu là giấy kết hôn, phục tàng 
nhập Mộ biểu thị không thể công khai, Huyền Vũ lại chủ che dấu, vì vậy phán đoán 

hai ngƣời không có giấy kết hôn nhƣng đã ở chung. 

Dụng thần bị Nguyệt khắc hƣu tù, nội quái phục ngâm, hai ngƣời bất hòa, 
không thể lâu dài. 

Phản hồi: Quả nhiên ở chung cùng nhau, nhƣng bất hòa, không thể giao tiếp, 
sau chia tay. 

Ví dụ 4: Ngày Giáp Thìn tháng Dậu, nữ đoán ly hôn với chồng, đƣợc quẻ Hỏa 

Sơn Lữ biến Hỏa Địa Tấn. 

 Lữ  Tấn   

  Huynh Đệ Tị hỏa   Huynh Đệ Tị hỏa Huyền Vũ 

  Tử Tôn Mùi thổ   Tử Tôn Mùi thổ Bạch Hổ 

Ƣ  Thê Tài Dậu kim   Thê Tài Dậu kim Đằng Xà 

  Thê Tài Thân kim Quan-Hợi  Phụ Mẫu Mão mộc Câu Trần 

  Huynh Đệ Ngọ hỏa   Huynh Đệ Tị hỏa Chu Tƣớc 

T  Tử Tôn Thìn thổ Phụ-Mão  Tử Tôn Mùi thổ Thanh Long 

 HỎA Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Hợi thủy phục tàng, chồng thƣờng 

xuyên không về nhà. Phi thần Thê Tài Thân kim độc phát, tại hào 3 sinh Quan Quỷ, 
Thê Tài là phụ nữ, hào 3 là giƣờng, biểu thị chồng đã có ngoại tình. Thê Tài Thân 
kim hóa ra Phụ Mẫu Không Vong, biểu thị ngƣời phụ nữ này đã ly hôn. 

Hào Thế là Kỵ thần, biểu thị bản thân muốn ly hôn với chồng. Nhƣng Quan 
Quỷ đƣợc Nguyệt sinh, hào động sinh là vƣợng tƣớng, không thể ly hôn. 
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Phản hồi: Kết quả là cô ta vẫn không thể ly hôn. 

Ví dụ 5: Ngày Giáp Dần tháng Dần, nữ đoán quan hệ với ngƣời nam phát 
triển ra sao? Đƣợc quẻ Hỏa Phong Đỉnh biến Lôi Phong Hằng. 

 Đỉnh  Hằng   

  Huynh Đệ Tị hỏa   Tử Tôn Tuất thổ Huyền Vũ 

Ƣ  Tử Tôn Mùi thổ   Thê Tài Thân kim Bạch Hổ 

  Thê Tài Dậu kim   Huynh Đệ Ngọ hỏa Đằng Xà 

  Thê Tài Dậu kim   Thê Tài Dậu kim Câu Trần 

T  Quan Quỷ Hợi thủy   Quan Quỷ Hợi thủy Chu Tƣớc 

  Tử Tôn Sửu thổ Phụ-Mão  Tử Tôn Sửu thổ Thanh Long 

 HỎA Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Hợi thủy trì Thế, hai ngƣời đã ở cùng 

nhau, Tị hỏa lâm Huyền Vũ độc phát, độc phát biểu thị tính chất, Huyền Vũ chủ ám 
muội, vì vậy là sống chung. Quan Quỷ Nhật hợp, Nhật là Phụ Mẫu biểu thị đối 

phƣơng đã kết hôn. 

Lấy tƣợng độc phát làm chủ, Tuyệt địa độc phát, không thể lâu dài. 

Phản hồi: Quả nhiên ngƣời kia đã có vợ, tại ngày Kỷ Mão tháng này chia tay. 

Ví dụ 6: Ngày Canh Thân tháng Dần, nam đoán hôn nhân cho nữ bạn học, 
đƣợc quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. 

 Đại Hữu   

Ƣ  Quan Quỷ Tị hỏa Đằng Xà 

  Phụ Mẫu Mùi thổ Câu Trần 

  Huynh Đệ Dậu kim Chu Tƣớc 

T  Phụ Mẫu Thìn thổ Thanh Long 

  Thê Tài Dần mộc Huyền Vũ 

  Tử Tôn Tý thủy Bạch Hổ 

 KIM Không Vong: Tý, Sửu 

 
Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Hào Thế có thể đại diện bạn học anh ta, hào 

Thế Thìn thổ, hào Ứng Quan Quỷ là Tị hỏa, là cùng cung, đều đóng tại quẻ Tốn, vì 
vậy phán đoán hai ngƣời không phải thân thích, chính là bạn học. 

Quan Quỷ hợp Nhật, Nhật là Huynh Đệ, biểu thị chồng cô bạn có ngoại tình, 
đã qua lại với ngƣời phụ nữ khác. Nhƣng Quan Quỷ sinh hào Thế, ngƣời chồng vẫn 
còn yêu cô ta. Hào Thế hợp Huynh Đệ Dậu kim, bản thân cô bạn cũng có ngoại 

tình. Dụng thần vƣợng tƣớng, hai ngƣời ly hôn không thành. 
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Phản hồi: Quả nhiên hai ngƣời đều có ngoại tình, cô bạn học muốn ly hôn 

nhƣng chồng không đồng ý. 

Ví dụ 7: Ngày Đinh Mão tháng Dần, nữ đoán làm giấy kết hôn, đƣợc quẻ Lôi 
Phong Hằng biến Sơn Phong Cổ. 

 Hằng  Cổ   

Ƣ  Thê Tài Tuất thổ   Huynh Đệ Dần mộc Thanh Long 

  Quan Quỷ Thân kim   Phụ Mẫu Tý thủy Huyền Vũ 

  Tử Tôn Ngọ hỏa   Thê Tài Tuất thổ Bạch Hổ 

T  Quan Quỷ Dậu kim   Quan Quỷ Dậu kim Đằng Xà 

  Phụ Mẫu Hợi thủy Huynh-Dần  Phụ Mẫu Hợi thủy Câu Trần 

  Thê Tài Sửu thổ   Thê Tài Sửu thổ Chu Tƣớc 

 MỘC Không Vong: Tuất, Hợi 

Mặc dù hào Phụ Mẫu là giấy chứng nhận kết hôn, nhƣng có đƣợc hay không 
phải xem hào Quan Quỷ. 

Quẻ này Quan Quỷ lƣỡng hiện, lấy hào Quan Quỷ Thân kim Nguyệt phá làm 
Dụng thần. Quan Quỷ Nguyệt phá không đƣợc Nhật sinh phù là hƣu tù, trong quẻ 
lại tam hợp Tử Tôn cục khắc Dụng thần. Hôn nhân không thành, không thể lấy giấy 

chứng nhận kết hôn. Hơn nữa Phụ Mẫu Hợi thủy Không Vong, lại bị Thê Tài Tuất 
thổ lâm Ứng khắc Phụ Mẫu, Ứng là đối phƣơng, là đối phƣơng không muốn kết 
hôn. 

Quẻ này tam hợp cục Tử Tôn khắc Dụng thần đồng thời cũng khắc hào Thế. 
Tử Tôn lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ bệnh, tai nạn máu huyết. Đề phòng bản thân có 

tai họa bất trắc. 

Tử Tôn Ngọ hỏa động mà hóa Tuất thổ Không Vong, xuất Không thì có sức 
ảnh hƣởng, vì vậy phải chú ý, cần phòng bệnh tật phát sinh. Tử Tôn Ngọ hỏa năm 

2002 lâm Thái Tuế, năm 2002 không thể xem nhẹ. 

Phản hồi: Kết quả ngƣời này không chỉ kết hôn thất bại, mà tháng Tuất năm 

2001 còn phát hiện ung thƣ tử cung, sau nhiều lần điều trị thất bại, cô đã chết vào 
tháng Tuất năm 2002. 
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Ví dụ 8: Ngày Bính Ngọ tháng Thìn, nam dự đoán tình hình ngƣời nữ (31 

tuổi), đƣợc quẻ Sơn Thủy Mông. 

 Mông   

  Phụ Mẫu Dần mộc  Thanh Long 

  Quan Quỷ Tý thủy  Huyền Vũ 

T  Tử Tôn Tuất thổ Tài-Dậu Bạch Hổ 

  Huynh Đệ Ngọ hỏa  Đằng Xà 

  Tử Tôn Thìn thổ  Câu Trần 

Ƣ  Phụ Mẫu Dần mộc  Chu Tƣớc 

 HỎA Không Vong: Dần, Mão 

Nếu dự đoán cát hung ngƣời ta thì lấy hào Ứng làm Dụng thần, nếu dự đoán 
ngƣời ta và mình có thể phát triển hay không thì lấy Thê Tài làm Dụng thần. Nhƣng 

bây giờ chỉ là hỏi tình hình ngƣời ta nhƣ thế nào thì lấy hào Thế làm Dụng thần. 

Hào Thế Tuất thổ lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ nóng nảy, vì vậy nóng tính. Thổ 

chủ mập, ngƣời mập. 

Phản hồi: nóng tính, ngƣời mập. 

Hào Ứng Phụ Mẫu Dần mộc Không Vong, Phụ Mẫu là giấy chứng nhận kết hôn, 

năm Mậu Dần xuất Không, năm này kết hôn. 

Phản hồi: Kết hôn năm 1998. 

Tử Tôn Tuất thổ lâm Bạch Hổ Nguyệt phá, Tử Tôn là con, Bạch Hổ chủ máu, 

lƣu sản, Nguyệt phá tổn thƣơng, vì vậy từng lƣu sản1. 

Phản hồi: Từng lƣu sản. 

Tử Tôn Tuất thổ Nguyệt phá, năm 1999 Kỷ Mão hợp phá, năm này sinh con. 

Phản hồi: Năm này sinh con trai. 

Quan Quỷ Tý thủy hƣu tù, Tử Tôn trì Thế hôn nhân không tốt, vợ chồng bất 

hòa. Năm Kỷ Mão hào Thế Tử Tôn hợp phá có lực khắc Quan Quỷ, năm 1999 vợ 
chồng bắt đầu bất hòa. 

Phản hồi: Năm 1999 ly thân. 

  

                                                             
1 Có thai không đủ 28 tuần, thể trọng thai nhi không đủ 1000g mà kết thúc có thai gọi là 

lƣu sản (流产). Lƣu sản đƣợc chia thành tự nhiên lƣu sản (sảy thai) và nhân công lƣu sản 

(phá thai). 
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CHƢƠNG 2: CÁCH DÙNG HÀO VỊ 

Mặc dù hào vị trong dự đoán hôn nhân không có ứng dụng rộng rãi nhƣ dự 
đoán bệnh tật và dự đoán phong thủy, nhƣng vẫn là một trong những thông tin 

tham khảo cần thiết. Tác dụng chủ yếu của hào vị nằm ở phán đoán nghề nghiệp, 
cự ly xa gần, mức độ phát triển, tƣớng mạo,... 

Hào sơ: là hàng xóm, đời sau, vừa bắt đầu, bƣớc đầu, lúc đầu, đất đai, cá 

nhân, thƣờng dân, cơ sở, bàn chân, nông thôn,... 

Hào 2: là vợ chồng, nơi cƣ trú, nhà, trong nhà, quê nhà, trong phòng làm việc, 
chân, bụng,... 

Hào 3: là kế toán, cửa, giƣờng, xuất khẩu, đồng hƣơng,... 

Hào 4: là đồng hƣơng, nơi khác, bên ngoài, ngoại ô,... 

Hào 5: là con đƣờng, lãnh đạo, gia trƣởng, cán bộ, trọng yếu, thủ đô, thành 
phố lớn, yêu thích,... 

Hào 6: là nơi khác, ngoại quốc, nơi xa, kết thúc, rút lui,... 

Mặc dù đã liệt kê một số ý nghĩa của hào vị, nhƣng không thể câu nệ, cũng có 
thể lấy ý nghĩa khác của hào vị để dự đoán hôn nhân. Đồng thời có thể kết hợp lục 

thần, Nguyệt phá, Không Vong, xung hợp,... phán đoán sẽ chính xác. 

Ví dụ 1: Ngày Ất Mùi tháng Sửu năm Canh Thìn, nam (29 tuổi) đoán khi nào 
có hôn nhân, đƣợc quẻ Thiên Địa Bĩ. 

 Bĩ   

Ƣ  Phụ Mẫu Tuất thổ  Huyền Vũ 

  Huynh Đệ Thân kim  Bạch Hổ 

  Quan Quỷ Ngọ hỏa  Đằng Xà 

T  Thê Tài Mão mộc  Câu Trần 

  Quan Quỷ Tị hỏa  Chu Tƣớc 

  Phụ Mẫu Mùi thổ Tử-Tý Thanh Long 

 KIM Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài Mão mộc không đƣợc Nhật Nguyệt trợ 
giúp là hƣu tù, lại nhập Mộ tại Nhật biểu thị lập gia đình muộn. Sàng Trƣớng Tý 
thủy bị Nhật Nguyệt khắc thƣơng là hƣu tù, lại không hiện, thuyết minh hiện nay 

không có kết hôn. 

Phụ Mẫu Mùi thổ lâm Nhật, lấy hào Phụ Mẫu phán đoán ứng kỳ kết hôn. Phụ 

Mẫu Mùi thổ Nguyệt phá, vì vậy cần hợp phá thực phá. Năm Nhâm Ngọ hợp phá, 
năm Quý Mùi thực phá, tất nhiên sẽ kết hôn ở hai năm này. 

Thê Tài Mão mộc tại hào 3 lâm Câu Trần, hào 3 là cửa ngõ, biểu thị bộ phận 

giữ cửa, Câu Trần là văn phòng, lâm mộc là ngũ hành sinh hỏa, hỏa chủ văn tự, 
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văn thƣ, vì vậy phán đoán là kế toán. Lại Phụ Mẫu Mùi thổ là tài khố, cũng biểu thị 

ngƣời kết hôn có thể là ngƣời quản lý tiền bạc. 

Dụng thần hợp hào Ứng Phụ Mẫu Tuất thổ, Ứng tại hào 6, hào 6 là vùng khác, 
biểu thị cha mẹ phía nữ ở vùng khác, nữ là ngƣời nơi khác. Nhƣng Thê Tài nhập Mộ 

tại hào sơ, hào sơ là bản địa, Phụ Mẫu là hộ khẩu, văn thƣ, biểu thị là hộ khẩu nơi 
đó. 

Phản hồi: Năm 2002 Nhâm Ngọ kết hôn với một cô gái làm tại ngân hàng. 

Ví dụ 2: Ngày Bính Tý tháng Mão, nữ đoán có ly hôn không? Đƣợc quẻ Phong 
Sơn Tiệm biến Thiên Sơn Độn. 

 Tiệm  Độn   

Ƣ  Quan Quỷ Mão mộc   Huynh Đệ Tuất thổ Thanh Long 

  Phụ Mẫu Tị hỏa Tài-Tý  Tử Tôn Thân kim Huyền Vũ 

  Huynh Đệ Mùi thổ   Phụ Mẫu Ngọ hỏa Bạch Hổ 

T  Tử Tôn Thân kim   Tử Tôn Thân kim Đằng Xà 

  Phụ Mẫu Ngọ hỏa   Phụ Mẫu Ngọ hỏa Câu Trần 

  Huynh Đệ Thìn thổ   Huynh Đệ Thìn thổ Chu Tƣớc 

 THỔ Không Vong: Thân, Dậu 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Mão mộc tại hào 6 lâm Thanh Long, 
đƣợc Nguyệt trợ giúp Nhật sinh là vƣợng tƣớng, hai ngƣời sẽ không ly hôn. Hào 6 
là hào vị thoái hƣu, thuyết minh chồng không có địa vị trong nhà, không làm chủ. 

Dụng thần lâm mộc, chồng tính cách mềm yếu. 

Dụng thần nhập Mộ tại hào độc phát, biểu thị chồng bị khống chế, hào phát 

động là nguyên thần hào Thế, nguyên thần biểu thị tƣ duy, ý nghĩ, chính là cô 
muốn kiểm soát chồng chặt chẽ. Hào Thế khắc dụng thần, biểu thị cô đối với chồng 
không tốt. Hào Thế lâm kim Không Vong, kim Không tắc minh (kêu thành tiếng), 

chủ âm thanh, biểu thị cô thƣờng mắng chồng. 

Hào 2 Phụ Mẫu Ngọ hỏa ám động khắc chế hào Thế, khiến lực khắc Dụng thần 

của hào Thế giảm thiểu. Hào 2 là trạch, là nhà, Phụ Mẫu là cha mẹ, chính là nhà 
mẹ đẻ, cha mẹ không để cô mắng chồng, đối với chồng không tốt. 

Phản hồi: Phán đoán hoàn toàn giống với thực tế. 
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Ví dụ 3: Ngày Ất Mão tháng Tị năm Ất Dậu, nữ (sinh năm Đinh Mùi) bối rối về 

tình cảm, đƣợc quẻ Hỏa Trạch Khuê biến Hỏa Thiên Đại Hữu. 

 Khuê  Đại Hữu   

  Phụ Mẫu Tị hỏa   Phụ Mẫu Tị hỏa Huyền Vũ 

  Huynh Đệ Mùi thổ Tài-Tý  Huynh Đệ Mùi thổ Bạch Hổ 

T  Tử Tôn Dậu kim   Tử Tôn Dậu kim Đằng Xà 

  Huynh Đệ Sửu thổ   Huynh Đệ Thìn thổ Câu Trần 

  Quan Quỷ Mão mộc   Quan Quỷ Dần mộc Chu Tƣớc 

Ƣ  Phụ Mẫu Tị hỏa   Thê Tài Tý thủy Thanh Long 

 THỔ Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ đƣợc Nhật trợ giúp lâm hào 2, hào 2 
là hào vị phu thê, Dụng thần quy vị1, biểu thị chồng rất xứng đáng với vai trò của 

mình, rất lo cho gia đình. Dụng thần là mộc, chồng lòng dạ lƣơng thiện. 

Tuy nhiên hào 3 Sửu thổ phát động, Không Vong không sinh hào Thế, hào 3 là 

giƣờng, lại là Hƣơng Khuê, biểu thị trong nhà trống rỗng, vợ chồng ít khi có thời 
gian bên nhau. Nhật Mão mộc cũng là Quan Quỷ, xung hào Thế, xung là theo đuổi, 
Quan Quỷ là đàn ông, Nhật là hiện tại, biểu thị hiện nay lại có một ngƣời đàn ông 

theo đuổi cô, khiến cô động tâm. 

Hƣơng Khuê tại hào 3 Không Vong động mà hóa tiến, hào 3 là giƣờng, bên 
cạnh giƣờng Không lại thêm một cái giƣờng bày ra, tình cảm lạc lối, chính là sống 

chung với một ngƣời đàn ông khác. Tử Tôn trì Thế, Hƣơng Khuê lại là Mộ khố Tử 
Tôn, có tƣợng mang thai, nhƣng Mộ khố Tử Tôn Không Vong, lại là thông tin phá 

thai. Vì vậy nhất định là sống chung với ngƣời đàn ông, mang thai và đã phá thai. 

Quan Quỷ xung hào Thế, trong lòng bất an, hào Thế lâm Đằng Xà, Đằng Xà lại 
chủ bất an, thuyết minh ngƣời đàn ông này đã lui tới khiến cô sợ hãi dai dẳng. Tử 

Tôn trì Thế ám động, Tử Tôn biểu thị giải trừ lo âu, vui vẻ, khoái lạc, bản thân rất 
muốn kết thúc cục diện nhƣ vậy. 

Phản hồi: Quả nhiên là nhƣ vậy. Ngƣời phụ nữ này kết hôn đã hơn 10 năm. 
Tình hình chồng nhƣ phán đoán, bởi vì sau khi sinh con chồng không còn quan tâm 
cô nhƣ trƣớc, lúc này đột nhiên có ngƣời đàn ông xông vào cuộc đời cô, cùng cô ăn 

nằm, kết quả là có thai. Khi đang mang thai mới phát hiện ngƣời đàn ông này đã có 
vợ, thế là cô liền phá thai. Nhƣng hắn nắm lấy cô không tha, khiến cô rất sợ hãi, rất 
muốn thoát khỏi cục diện này. 

  

                                                             
1 Quy vị (归位) là trở về ngôi thứ địa vị thực sự của mình. 
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Ví dụ 4: Ngày Canh Tý tháng Hợi, nam đoán hôn nhân, đƣợc quẻ Sơn Trạch 

Tổn biến Sơn Thủy Mông. 

 Tổn  Mông   

Ƣ  Quan Quỷ Dần mộc   Quan Quỷ Dần mộc Đằng Xà 

  Thê Tài Tý thủy   Thê Tài Tý thủy Câu Trần 

  Huynh Đệ Tuất thổ   Huynh Đệ Tuất thổ Chu Tƣớc 

T  Huynh Đệ Sửu thổ Tử-Thân  Phụ Mẫu Ngọ hỏa Thanh Long 

  Quan Quỷ Mão mộc   Huynh Đệ Thìn thổ Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Tị hỏa   Quan Quỷ Dần mộc Bạch Hổ 

 THỔ Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài Tý thủy tại hào 5 đƣợc Nhật Nguyệt trợ 
giúp là vƣợng tƣớng, Sàng Trƣớng Tý thủy vƣợng tƣớng tƣơng đồng với Dụng 

thần, biểu thị đã kết hôn. Nhƣng Phụ Mẫu Tị hỏa độc phát, Phụ Mẫu là giấy chứng 
nhận kết hôn, Nguyệt phá Không Vong, giống nhƣ hôn nhân danh nghĩa, giấy 

chứng nhận kết hôn là một tờ giấy trắng. 

Dụng thần tại hào 5, hào 5 là tôn vị, biểu thị ngƣời nữ ngang ngƣợc, muốn giữ 
tiếng nói trong nhà này, hợp hào Thế, muốn quản lý chồng gắt gao, chuyên quyền 

trong gia đình. 

Hào Thế là thổ, chủ bản thân thật thà, lâm Thanh Long, hiền lành mà có lễ độ. 
Lấy tƣợng độc phát làm chủ, Dụng thần Tuyệt tại Phụ Mẫu, ly hôn là chắc chắn. 

Dụng thần là Tý thủy, tháng Tý ly hôn, lại Phụ Mẫu Tị hỏa Nguyệt phá, ứng ra khỏi 
tháng. 

Phản hồi: quả nhiên ứng nghiệm. 
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Ví dụ 5: Ngày Nhâm Tý tháng Mão năm Giáp Thân, nữ đoán quan hệ phát 

triển ra sao? Đƣợc quẻ Sơn Thủy Mông. 

 Mông   

  Phụ Mẫu Dần mộc  Bạch Hổ 

  Quan Quỷ Tý thủy  Đằng Xà 

T  Tử Tôn Tuất thổ Tài-Dậu Câu Trần 

  Huynh Đệ Ngọ hỏa  Chu Tƣớc 

  Tử Tôn Thìn thổ  Thanh Long 

Ƣ  Phụ Mẫu Dần mộc  Huyền Vũ 

 HỎA Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Tý thủy tại hào 5, hào 5 là hào vị 
lãnh đạo, đối phƣơng là ngƣời có chức vụ. 

Hào sơ Phụ Mẫu Dần mộc lâm Huyền Vũ Không Vong, hai ngƣời đã có quan hệ 
ở chung. Dụng thần yên tĩnh, năm Nhâm Ngọ xung Dụng thần, năm này quen 

nhau. Dụng thần vƣợng ở Nhật kiến, hai ngƣời có thể phát triển lâu dài. 

Phản hồi: Quả nhiên tại năm Nhâm Ngọ quen nhau, mối quan hệ rất tốt. 

Ví dụ 6: Ngày Nhâm Tý tháng Tuất năm Nhâm Ngọ, nữ đoán ly hôn thành 

hay không? Đƣợc quẻ Thủy Thiên Nhu. 

 Nhu   

  Thê Tài Tý thủy  Bạch Hổ 

  Huynh Đệ Tuất thổ  Đằng Xà 

T  Tử Tôn Thân kim  Câu Trần 

  Huynh Đệ Thìn thổ  Chu Tƣớc 

  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Tị Thanh Long 

Ƣ  Thê Tài Tý thủy  Huyền Vũ 

 THỔ Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ Dần mộc tại hào 2 Không Vong, hào 
2 là nhà, Không biểu thị không có ở nhà, chồng thƣờng xuyên không ở nhà. Dụng 

thần gặp Nhật Tý thủy là Mộc Dục, chồng háo sắc, quẻ du hồn, trái tim của chồng 
không ở bên cô. 

Tử Tôn trì Thế quẻ du hồn, bản thân muốn ly hôn với chồng. Nhƣng Quan Quỷ 
Nhật sinh, Nguyên thần lƣỡng hiện, vì vậy ly hôn khó thành. Mà Nguyên thần hào 
Thế Nguyệt phá, đề phòng năm Bính Tuất thực phá có nạn. 

Phản hồi: Vẫn không ly hôn, năm Bính Tuất vì ăn nhân sâm quá nhiều mà 
chết. 
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Ví dụ 7: Ngày Canh Thân tháng Tý, nam đoán có chia tay bạn gái không? 

Đƣợc quẻ Sơn Thiên Đại Súc biến Lôi Trạch Quy Muội. 

 Đại Súc  Quy Muội    

  Quan Quỷ Dần mộc   Huynh Đệ Tuất thổ Đằng Xà 

Ƣ  Thê Tài Tý thủy   Tử Tôn Thân kim Câu Trần 

  Huynh Đệ Tuất thổ   Phụ Mẫu Ngọ hỏa Chu Tƣớc 

  Huynh Đệ Thìn thổ Tử-Thân  Huynh Đệ Sửu thổ Thanh Long 

T  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Ngọ  Quan Quỷ Mão mộc Huyền Vũ 

  Thê Tài Tý thủy   Phụ Mẫu Tị hỏa Bạch Hổ 

 THỔ Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Trong quẻ Thê Tài lƣỡng hiện, lấy hào Ứng Thê 
Tài Tý thủy làm Dụng thần. Phụ Mẫu Ngọ hỏa lâm Huyền Vũ không hiện trên quẻ, 

nhập Mộ tại hào động Tuất thổ, tổ hợp này biểu thị hai ngƣời đã sống chung. 

Dụng thần Thê Tài Tý thủy lâm hào 5 Không Vong, hào 5 là đƣờng đi, Không 

không sinh hào 2, hào 2 là nhà, biểu thị bạn gái thƣờng ở bên ngoài đi lại, không 
muốn quay lại bên cạnh anh ta. 

Kỵ thần Huynh Đệ lƣỡng động, Dụng thần nhập Mộ tại Huynh Đệ Thìn thổ, 

biểu thị bạn gái đã ngã vào vòng tay ngƣời khác. Huynh Đệ Tuất thổ lâm Chu Tƣớc 
động, hai ngƣời thƣờng cãi nhau. 

Phản hồi: Thực tế bạn gái đã sống chung với hắn, bởi vì xảy ra cãi vã, hắn đã 

đuổi bạn gái đi. Sau đó lại muốn bạn gái quay về, sau khi quay về lại cãi lộn, bạn 
gái đã bỏ hắn đi với ngƣời khác, hắn gọi điện thoại cũng không nghe, hơn nữa một 

ngƣời đàn ông đã gọi điện thoại tới chửi hắn. 
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CHƢƠNG 3: Ý NGHĨA CỦA LỤC THÂN 

Lục thân trong dự đoán lục hào phân biệt ý nghĩa cụ thể, là cơ sở quan trọng 
để trích xuất thông tin, căn cứ nội dung dự đoán khác nhau mà ý nghĩa của lục 

thân cũng khác nhau, vì vậy hiểu rõ ý nghĩa của lục thân đối với khía cạnh phán 
đoán cụ thể rất quan trọng. 

Phụ Mẫu: bề trên, cha mẹ, giấy chứng nhận kết hôn, tin tức, nhà cửa, ngƣời 

làm mối,... 

Quan Quỷ: đàn ông, công việc, chính phủ, bệnh tật, bạn trai, chồng,... 

Thê Tài: tiền tài, phụ nữ, bạn gái, vợ,... 

Tử Tôn: trẻ con, con cái, niềm vui, thông tin nữ gặp hôn nhân bất lợi,... 

Huynh Đệ: trở lực, thông tin nam gặp hôn nhân bất lợi, ngƣời thứ ba, bạn bè, 

anh em,... 

Ví dụ 1: Ngày Bính Ngọ tháng Sửu, nam đoán hôn nhân cho con gái, đƣợc 
quẻ Thủy Lôi Truân. 

 Truân   

  Huynh Đệ Tý thủy  Thanh Long 

Ƣ  Quan Quỷ Tuất thổ  Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Thân kim  Bạch Hổ 

  Quan Quỷ Thìn thổ Tài-Ngọ Đằng Xà 

T  Tử Tôn Dần mộc  Câu Trần 

  Huynh Đệ Tý thủy  Chu Tƣớc 

 THỦY Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Trong quẻ Quan Quỷ lƣỡng hiện, đƣợc Nguyệt 
trợ giúp Nhật lại đến sinh là vƣợng tƣớng, thuyết minh cơ hội kết hôn rất nhiều. 

Nhƣng Tử Tôn Dần mộc tại hào 2 lâm Câu Trần Không Vong, Tử Tôn đại diện con 
gái ông ta, hào 2 là trạch, đại diện trong nhà, Câu Trần là tƣợng bất động, quẻ 
Thủy Lôi Truân có ý nghĩa dựng trại đóng quân, là thông tin con gái ở trong nhà 

không thích ra ngoài, muốn sống cả đời ở nhà và không lấy chồng. 

Tử Tôn trì Thế, biểu thị rất quan tâm đến hôn nhân của con, lo lắng không ít. 
Tử Tôn trì Thế Không Vong, biểu thị ông ta không muốn giữ con gái cả đời ở bên 

cạnh. 

Phản hồi: Con gái ông ta có tính cách hƣớng nội, ngay sau giờ làm việc liền 

về nhà đóng cửa đọc sách, hiếm khi ra đƣờng, cũng không gặp gỡ bạn bè. Mặc dù 
có không ít ngƣời giới thiệu đối tƣợng cho nó, nhƣng nó chƣa bao giờ đi xem mặt, 
vì vậy hôn nhân con gái trở thành tâm bệnh của ông ta. 

Ví dụ 2: Ngày Quý Sửu tháng Dậu, nam đoán với bạn gái phát triển nhƣ thế 
nào? Đƣợc quẻ Đoài Vi Trạch biến Trạch Hỏa Cách. 
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 Đoài  Cách   

T  Phụ Mẫu Mùi thổ  Phụ Mẫu Mùi thổ Bạch Hổ 

  Huynh Đệ Dậu kim  Huynh Đệ Dậu kim Đằng Xà 

  Tử Tôn Hợi thủy  Tử Tôn Hợi thủy Câu Trần 

Ƣ  Phụ Mẫu Sửu thổ  Tử Tôn Hợi thủy Chu Tƣớc 

  Thê Tài Mão mộc  Phụ Mẫu Sửu thổ Thanh Long 

  Quan Quỷ Tị hỏa  Thê Tài Mão mộc Huyền Vũ 

 KIM Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài Mão mộc không đƣợc Nhật Nguyệt trợ 

giúp là hƣu tù. Hào Thế ám động khiến Dụng thần nhập Mộ, trong lòng yêu thích 
bạn gái. Nhƣng Dụng thần Không Vong, bạn gái dao động bất định. 

Dụng thần bị Nguyệt kiến xung khắc, Nguyệt là Huynh Đệ, Huynh Đệ là ngƣời 

đàn ông khác, ngƣời cạnh tranh, Nguyệt phá chủ tình cảm xuất hiện rạn nứt, tổ 
hợp này chính là bởi vì ngƣời khác can thiệp vào, có thể làm tăng khoảng cách giữa 

hai ngƣời. 

Nhƣng hào Ứng Phụ Mẫu Sửu thổ lâm Nhật, chủ hôn kỳ, động mà gặp trị gặp 
hợp, tháng Tý đính hôn. 

Phản hồi: Bạn gái dao động vì nhiều ngƣời lui tới tán tỉnh nhƣng vẫn quyết 
tâm lấy anh ta, tháng Tý đính hôn. 

Ví dụ 3: Ngày Bính Thìn tháng Sửu, nữ chọn ngày kết hôn cho em trai, đƣợc 

quẻ Khảm Vi Thủy biến Địa Trạch Lâm. 

 Khảm  Lâm   

T  Huynh Đệ Tý thủy  Phụ Mẫu Dậu kim Thanh Long 

  Quan Quỷ Tuất thổ  Huynh Đệ Hợi thủy Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Thân kim  Quan Quỷ Sửu thổ Bạch Hổ 

Ƣ  Thê Tài Ngọ hỏa  Quan Quỷ Sửu thổ Đằng Xà 

  Quan Quỷ Thìn thổ  Tử Tôn Mão mộc Câu Trần 

  Tử Tôn Dần mộc  Thê Tài Tị hỏa Chu Tƣớc 

 THỦY Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Khảm Vi Thủy là quẻ thuần, Khảm là trung nam, 

thuyết minh là cô chọn ngày kết hôn cho em trai thứ hai. Huynh Đệ trì Thế, bản 
thân rất quan tâm em trai, Không Vong biểu thị lo lắng. Thê Tài Ngọ hỏa mặc dù 
không đƣợc Nhật Nguyệt trợ giúp, nhƣng cũng không bị khắc, hào sơ Tử Tôn Dần 

mộc phát động đến sinh, là cát. 
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Thê Tài nhập Mộ ở hào động Tuất thổ, Tuất thổ là Quan Quỷ, Quan Quỷ là 

nam, biểu thị cô gái này đã từng sống chung với ngƣời đàn ông khác, nhƣng bị 
Nhật xung khai Mộ khố, chủ ly hôn, là kết hôn lần hai. 

Hào sơ Dần mộc động hóa Thê Tài, hào sơ là cái miệng nhỏ, Tử Tôn lại đại 

diện con cái, chứng tỏ phía nữ mang theo con. 

Hào Thế Không Vong, vì vậy chọn ngày Ngọ xung hào Thế, Thê Tài đƣợc vƣợng là 

tốt. 

Phản hồi: Dự đoán hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. 

Ví dụ 4: Ngày Mậu Thìn tháng Thân, nữ đoán hôn nhân, đƣợc quẻ Cấn Vi Sơn 

biến Sơn Phong Cổ. 

 Cấn  Cổ   

T  Quan Quỷ Dần mộc  Quan Quỷ Dần mộc Chu Tƣớc 

  Thê Tài Tý thủy  Thê Tài Tý thủy Thanh Long 

  Huynh Đệ Tuất thổ  Huynh Đệ Tuất thổ Huyền Vũ 

Ƣ  Tử Tôn Thân kim  Tử Tôn Dậu kim Bạch Hổ 

  Phụ Mẫu Ngọ hỏa  Thê Tài Hợi thủy Đằng Xà 

  Huynh Đệ Thìn thổ  Huynh Đệ Sửu thổ Câu Trần 

 THỔ Không Vong: Tuất, Hợi 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quan Quỷ trì Thế, Dụng thần và hào Thế cùng 
ở tại một hào, biểu thị hai ngƣời một lòng một dạ, tình cảm rất tốt. Phụ Mẫu Ngọ 

hỏa hƣu tù, nhập Mộ tại Tuất thổ ám động, Phụ Mẫu là giấy chứng nhận kết hôn, 
hƣu tù là không có, nhập Mộ biểu thị không thể lấy nó ra, Mộ khố lâm Huyền Vũ, 

chủ ám muội, là giao ƣớc riêng tƣ, tổ hợp này chính là thông tin chung sống bất 
hợp pháp. 

Dụng thần lâm Chu Tƣớc, Chu Tƣớc chủ ngôn ngữ biểu đạt, ngƣời nam nói 

nhiều, khéo nói. Dụng thần là mộc, chủ cao gầy, nhƣng hƣu tù, cân nhắc lấy số, 
Cấn là số 7, phán đoán là 1 mét 77. Dụng thần Nguyệt phá không cát, quẻ lục xung 

chủ tán, độc phát là Tử địa của Dụng thần, cũng biểu thị không thể lâu dài. 

Phản hồi: Dự đoán hoàn toàn chính xác, sau vào tháng Dần bị ngƣời dùng 
mánh khoé phá hoại chia tay. 
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Ví dụ 5: Ngày Đinh Mão tháng Tuất, nữ đoán hôn nhân con gái (36 tuổi), 

đƣợc quẻ Thủy Phong Tỉnh biến Địa Sơn Khiêm. 

 Tỉnh  Khiêm   

  Phụ Mẫu Tý thủy   Quan Quỷ Dậu kim Thanh Long 

T  Thê Tài Tuất thổ   Phụ Mẫu Hợi thủy Huyền Vũ 

  Quan Quỷ Thân kim Tử-Ngọ  Thê Tài Sửu thổ Bạch Hổ 

  Quan Quỷ Dậu kim   Quan Quỷ Thân kim Đằng Xà 

Ƣ  Phụ Mẫu Hợi thủy Huynh-Dần  Tử Tôn Ngọ hỏa Câu Trần 

  Thê Tài Sửu thổ   Thê Tài Thìn thổ Chu Tƣớc 

 MỘC Không Vong: Tuất, Hợi 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Trong quẻ Quan Quỷ lƣỡng hiện, lấy hào ám 
động Quan Quỷ Dậu kim làm Dụng thần. Dụng thần lâm Dịch Mã, biểu thị chồng ở 

nơi khác, hào 2 Không Vong Dụng thần không sinh hào 2, chồng ít khi về nhà. 
Dụng thần ám động sinh hào Ứng, Ứng là ngƣời khác, chồng có tình ý với ngƣời 

khác, Ứng Không không đƣợc sinh, ngƣời kia không thích anh ta. 

Hào Thế Không Vong không sinh Quan Quỷ, hào Thế có thể đại diện con gái 
cô ta, con gái không còn tình cảm với chồng. Hào Thế lâm Huyền Vũ động hóa Phụ 

Mẫu Hợi thủy Không, Huyền Vũ chủ ám muội, Phụ Mẫu là giấy chứng nhận kết hôn, 
Không Vong biểu thị vị hôn đồng cƣ1, Nhật lại khắc hợp hào Thế, biểu thị con gái 
cũng có ngoại tình. 

Tình nhân của con gái có thể dùng Quan Quỷ Thân kim để phán đoán phân 
tích. Thân kim là Trƣờng Sinh của hào Thế, ngƣời nam này đối với con gái rất tốt, 

Tử Tôn Ngọ hỏa phục dƣới Quan Quỷ Thân kim, Tử Tôn đại diện con cái, ngƣời kia 
có con. Hào Thế và Quan Quỷ Thân kim kề nhau, hai ngƣời rất thân thiết. Hào Thế 
bị Nhật hợp trú không thể sinh Quan Quỷ Thân kim, có trở lực khiến hai ngƣời 

không thể yêu nhau. Nhật là Huynh Đệ là đối thủ cạnh tranh, đó chính là vợ của 
ngƣời kia. Bởi vì ngƣời kia không thể ly hôn, vì vậy hai ngƣời không đến đƣợc với 

nhau. 

Ngƣời gieo quẻ lại hỏi sức khỏe bản thân. 

Lấy hào Thế làm Dụng thần phán đoán. Hào Thế tại hào 5 Không Vong bị 

khắc, Thê Tài chủ hô hấp, ăn uống, Không bị hợp cản trở, hô hấp không thông 
suốt, ăn không ngon miệng. Quan Quỷ vƣợng tƣớng là bệnh, hào 3 hào 4 đều là 
Quan Quỷ, lâm kim chủ bệnh hệ hô hấp và đƣờng ruột. 

Phản hồi: Toàn bộ phán đoán ở trên đều ứng nghiệm. 

  

                                                             
1 Vị hôn đồng cƣ (未婚同居) là chung sống phi hôn nhân. 
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Ví dụ 6: Ngày Ất Mão tháng Dậu, nam (ngƣời Nhật Bản) đoán có thể kết hôn 

không? Đƣợc quẻ Thủy Trạch Tiết biến Chấn Vi Lôi. 

 Tiết  Chấn   

  Huynh Đệ Tý thủy   Quan Quỷ Tuất thổ Huyền Vũ 

  Quan Quỷ Tuất thổ   Phụ Mẫu Thân kim Bạch Hổ 

Ƣ  Phụ Mẫu Thân kim   Thê Tài Ngọ hỏa Đằng Xà 

  Quan Quỷ Sửu thổ Tài-Ngọ  Quan Quỷ Thìn thổ Câu Trần 

  Tử Tôn Mão mộc   Tử Tôn Dần mộc Chu Tƣớc 

T  Thê Tài Tị hỏa   Huynh Đệ Tý thủy Thanh Long 

 THỦY Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài Tị hỏa trì Thế, biểu thị bản thân rất thích 
bạn gái, lâm Thanh Long, Thanh Long chủ khoái lạc, cảm thấy rất hạnh phúc với cô 

ấy. Dụng thần không đƣợc Nguyệt trợ giúp, nhƣng đƣợc Nhật sinh là vƣợng tƣớng. 

Hào Ứng Phụ Mẫu Thân kim phát động đến hợp hào Thế, Ứng là gia đình bạn gái, 

Phụ Mẫu chủ bề trên, hợp chính là muốn giữ con gái ở bên cạnh, biểu thị cha mẹ cô 
ấy không đồng ý. 

Nguyên thần Tử Tôn Mão mộc phát động Nguyệt phá hóa thoái không cát. 

May mà hào 5 Quan Quỷ Tuất thổ hợp trú Tử Tôn, cái hợp này có hai ý nghĩa, một 
là để giải Nguyệt phá, hai là có thể kéo Mão mộc không thoái. Vì vậy hào 5 Tuất 
thổ rất quan trọng. Hào 5 là gia trƣởng, mấu chốt ở gia trƣởng của cô ấy. 

Phản hồi: Gia trƣởng bạn gái phản đối hôn sự, sau tại tháng Tuất cha cô ấy 
đề xuất con gái sau khi xuất giá không đƣợc đổi họ, nếu đáp ứng sẽ đồng ý cho kết 

hôn. 

Quan Quỷ là tên, họ. 
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Ví dụ 7: Ngày Tân Sửu tháng Tị, nữ đoán hôn nhân em trai, đƣợc quẻ Sơn 

Trạch Tổn biến Phong Thủy Hoán.  

 Tổn  Hoán   

Ƣ  Quan Quỷ Dần mộc   Quan Quỷ Mão mộc Đằng Xà 

  Thê Tài Tý thủy   Phụ Mẫu Tị hỏa Câu Trần 

  Huynh Đệ Tuất thổ   Huynh Đệ Mùi thổ Chu Tƣớc 

T  Huynh Đệ Sửu thổ Tử-Thân  Phụ Mẫu Ngọ hỏa Thanh Long 

  Quan Quỷ Mão mộc   Huynh Đệ Thìn thổ Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Tị hỏa   Quan Quỷ Dần mộc Bạch Hổ 

 THỔ Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài Tý thủy phát động hợp hào Thế, ngoài 
mặt vợ và em trai rất hòa hợp, nhƣng Dụng thần động hóa Không hóa Tuyệt, vợ 

thƣờng mất bóng dáng. Hào biến là Phụ Mẫu Tị hỏa, hào Phụ Mẫu đại diện cha mẹ, 
vợ thƣờng đi vắng, ở tại nhà mẹ đẻ. 

Thê Tài Tý thủy hƣu tù, ứng kỳ là Trƣờng Sinh, vì vậy là năm Giáp Thân kết 
hôn. Tử Tôn Thân kim không hiện trên quẻ có hai ý nghĩa, một là biểu thị phục 
tàng ứng xuất hiện, năm Giáp Thân có con. Hai là biểu thị hiện tại con cũng không 

có ở nhà, ở cùng một chỗ với vợ. 

Phản hồi: Quả nhiên là nhƣ vậy. Sau đã hòa giải, vợ trở về nhà. 
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CHƢƠNG 4: TƢỢNG LỤC THẦN 

Lục thần trong dự đoán hôn nhân chủ yếu là biểu thị nguyên nhân tính chất 
của sự vật. Dùng nhiều ở tính cách, tƣớng mạo, mức độ quan hệ, thái độ,... 

Thanh Long: chủ bắt đầu, khuôn mặt đẹp, xinh đẹp, hoá trang, cao quý, tao 
nhã, tửu sắc, hạnh phúc, mới, có thai, làm dáng, tiệc rƣợu, quý trọng, giàu có, vui 
sƣớng, hào hoa,... 

Chu Tƣớc: chủ nói chuyện, giỏi nói, khuôn mặt tƣơi cƣời, lời lẽ, đàm luận, cãi 
nhau, tranh chấp, thảo luận, cƣời híp mắt, kiện cáo, tố tụng, tin tức, tỏ thái độ, văn 
thƣ,... 

Câu Trần: chủ thành thật, lƣời biếng, an phận, thật thà phúc hậu, vụng về, 
thận trọng, nhô lên, phồng lên, liên quan, nhà, tu tạo, béo phì, chậm chạp, không 

nhạy bén, ngu dốt,... 

Đằng Xà: chủ xảo quyệt, sợ hãi, lo lắng, nhát gan, bất an, nói nhiều, quái gở, 
cô độc, hiếm thấy, tham tài, hẹp hòi, khuyết thiếu, mảnh mai, quanh co,... 

Bạch Hổ: chủ nóng nảy, bận rộn, xấu tính hay cáu, tức giận, nóng vội, nhanh 
chóng, lƣu sản, đánh nhau, tổn thƣơng, đánh đập, mạnh mẽ, nghiêm ngặt, nghiêm 

khắc, uy vũ, uy mãnh,... 

Huyền Vũ: chủ gợi cảm, dâm loạn, ám muội, hơi đen, thầm kín, bí mật, lén lút, 
vụng trộm, trộm cắp, đánh bạc, đầu cơ, lừa gạt, dối trá,... 

Ví dụ 1: Ngày Giáp Ngọ tháng Hợi, nam đoán tình trạng hiện nay của nữ, 
đƣợc quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu biến Sơn Thiên Đại Súc. 

 Đại Hữu  Đại Súc   

Ƣ  Quan Quỷ Tị hỏa  Thê Tài Dần mộc Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Mùi thổ  Tử Tôn Tý thủy Bạch Hổ 

  Huynh Đệ Dậu kim  Phụ Mẫu Tuất thổ Đằng Xà 

T  Phụ Mẫu Thìn thổ  Phụ Mẫu Thìn thổ Câu Trần 

  Thê Tài Dần mộc  Thê Tài Dần mộc Chu Tƣớc 

  Tử Tôn Tý thủy  Tử Tôn Tý thủy Thanh Long 

 KIM Không Vong: Thìn, Tị 

Đoán tình trạng của một ngƣời nào đó, lấy hào Thế là ngƣời đƣợc dự đoán. 

Hào Thế là thổ, thổ chủ thận trọng, lâm Câu Trần lại chủ thành thật, thận trọng. 
Nhƣng hào Thế Thìn thổ, ngƣợc lại, vì vậy phán đoán ngƣời phụ nữ này bên ngoài 

thận trọng, nhƣng trên thực tế tính tình hấp tấp (nóng nảy), dễ kích động. 

Quẻ tại cung Càn chủ cao ngạo, hào Thế Thìn thổ là Mộ khố Tử Tôn, Tử Tôn là 
nghệ thuật, lại Đằng Xà lâm hào độc phát hợp hào Thế, Đằng Xà chủ nghệ thuật, vì 

vậy phán đoán cô ấy có khiếu về nghệ thuật. 



23 

Quan Quỷ Tị hỏa lâm hào Ứng Nguyệt phá, hào độc phát lại là Tử địa Quan 

Quỷ, chồng tuy có nhƣ không. Thế Ứng đều Không, vợ chồng không tin tƣởng lẫn 
nhau. Hào Thế Thìn thổ và hào Ứng Tị hỏa cùng đóng tại cung Tốn, vợ chồng là 
đồng nghiệp hoặc bạn học. 

Hào Ứng lâm Huyền Vũ, chủ chồng có hành vi lừa dối, hoặc hành vi trộm 
cƣớp. Hào độc phát lâm Đằng Xà hóa ra Mộ khố Quan Quỷ, độc phát có thể biểu thị 

tính chất, Đằng Xà là dây thừng, Mộ khố chủ đóng kín, có tƣợng nhà tù. 

Phản hồi: Phán đoán quả nhiên chính xác, cô này tốt nghiệp chuyên ngành 
nghệ thuật, vợ chồng là bạn học, chồng đã từng ngồi tù. 

Ví dụ 2: Ngày Tân Hợi tháng Dậu, nam đoán khi nào vợ có con, đƣợc quẻ 
Thiên Sơn Độn. 

 Độn   

  Phụ Mẫu Tuất thổ  Đằng Xà 

Ƣ  Huynh Đệ Thân kim  Câu Trần 

  Quan Quỷ Ngọ hỏa  Chu Tƣớc 

  Huynh Đệ Thân kim  Thanh Long 

T  Quan Quỷ Ngọ hỏa Tài-Dần Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Thìn thổ Tử-Tý Bạch Hổ 

 KIM Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Tử Tôn làm Dụng thần. Tử Tôn Tý thủy phục tàng không hiện trên quẻ, lại 

quẻ Thiên Sơn Độn là tƣợng ẩn náu, vợ đem con trốn đi không cho anh ta gặp. Thê 
Tài Dần mộc Không Vong không hiện trên quẻ, Không biểu thị mất đi, phục tàng 

biểu thị rời khỏi anh ta, thuyết minh đã ly hôn với vợ. Hào Thế lâm Huyền Vũ, chủ 
trong lòng buồn bực, rất không vui. 

Phản hồi: Quả nhiên là nhƣ vậy. 

  


