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Tûå 
 

 Cổ kim nội ngoại, làm sao có thể dự đoán được xu 

thế phát sinh biến hóa của sự tình tương lai luôn là chủ đề 

khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Thủ đoạn rất nhiều, 

có Chu Dịch dự đoán của phương Đông, có Tinh tượng 

xem bói của phương Tây, đương nhiên là có chút là khoa 

huyễn hư cấu thuần túy, cái gì mà ma cầu thủy tinh, máy 

thời gian này nọ cũng không phải trường hợp cá biệt. 

Nhưng phương pháp dự báo chuẩn xác tương lai tuyệt đối 

có tồn tại.  

 

Thuật dự đoán là chìa khoá để nhân loại thăm dò thế 

giới tương lai, cố gắng đem thuật dự đoán phát triển thành 

một hạng hệ thống học thuật kỹ năng hoàn chỉnh, Chu Dịch 

có thể nói bác đại tinh thâm. Chu Dịch và Ngũ Hành thành 

công đem quỹ tích vận động và quy luật vận hành của vạn 

vật trong vũ trụ tinh giản áp súc thành văn chữ và ký hiệu, 

tụ thiên địa chuyển đổi, tập quỹ tích vạn vật trong đó. Cho 

nên nó chẳng những triết học tinh bác mà còn có tính thực 

dụng cực mạnh, là một trong những nền tảng văn minh trí 

tuệ phương đông thai nghén.  

 

Một bộ « Dịch kinh » hàm chứa triết luận bất độc 

uyên rộng vô tận, mà còn xem như công cụ đặc biệt thực 

dụng để nhân loại dự báo và nắm chắc tương lai, công hiệu 

thần kỳ làm cho người kinh thán không thôi.  
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Ngay từ thời Thương Chu, cổ nhân đã phát hiện 

công năng dự đoán thực dụng của Chu Dịch, sau khi sợ hãi 

thán phục, các kỳ năng dị sĩ bắt đầu tìm tòi nghiên cứu các 

thức quy luật biến ảo trong Chu Dịch, mưu cầu thuật giải 

đọc Thiên Cơ. Trăm ngàn năm qua, trải qua các triều đại 

đổi thay Dịch Học tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến 

lên thực tiễn tổng kết và khai quật, phát triển cho tới bây 

giờ Chu Dịch dự đoán thuật đã hơi thành hệ thống, dần dần 

chuyển biến là một hạng mục có thể giúp nhân loại dự đoán 

chuẩn xác. Nắm chắc xu thế tương lai, là công cụ kỹ năng 

thực dụng cho việc xu cát tị hung. 

 

 Dịch, chuyển biến vậy. Đạo, quỹ tích chuyển biến. 

Lý, quy luật vận động. Dịch Học là do nhiều người vắt trí 

óc khổ tâm thăm dò dịch lý dịch đạo, kỳ thật chính là 

nghiên cứu vũ trụ mênh mông vận động không ngừng, tất 

cả vật chất lặp đi lặp lại vô tận biến ảo hình thành quỹ tích 

và quy luật.  

 

Mọi người luôn cảm thấy Chu Dịch tựa hồ là một 

môn học vấn mười phần huyền ảo khó hiểu, đây là hiểu 

lầm, đạo biến hóa giấu trong sợi cỏ, biến ở thiên địa, bởi 

vậy cái gọi là Dịch cơ hồ là ở khắp mọi nơi, cái gọi là Dịch 

lý cơ hồ là không người không hiểu, một người trong sinh 

hoạt tổng kết và nắm giữ được một ít sự vật hình thái thuộc 

tính và quy luật biến hóa, chính là một loại hình thức biểu 

hiện của Dịch lý, chỉ là rất nhiều người căn bản cũng không 

ý thức được đó kỳ thật chính là Dịch lý mà thôi. Cho nên 

Dịch Học dò xét, từ thánh hiền cho tới bách tính, lão ấu 

phụ nữ trẻ em đều có sở ngộ nhiều hoặc ít. Mà Dịch kinh 
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thì là đem quá trình biến hóa và quy luật của vật chất áp 

súc cao độ trong vũ trụ diễn dịch thành tin tức ký hiệu 

thông dụng, khiến mọi người thông qua quẻ tượng mà lĩnh 

ngộ, từ đó thấy rõ và nắm chắc quỹ tích và quy luật biến 

hóa của sự vật, từ đó có quyết sách và hành vi trong cuộc 

sống của mình, phù hợp với xu thế chuyển biến trong thiên 

địa tự nhiên, để cuộc sống của mình ngày càng hài hòa và 

hạnh phúc. Chính như cổ nhân nói: "Hiểu Dịch kinh, có 

thể ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, mà thông vạn 

vật".  

 

Dự đoán Lục hào chính là một loại học thuật vận 

dụng nguyên lý Chu Dịch tiến hành thực dụng hóa dự đoán. 

Dịch kinh là một chỉnh thể tổ hợp từ 64 quẻ tượng ký hiệu 

tạo thành, mỗi quẻ lại cấu thành từ sáu ký hiệu, cổ nhân 

đem mỗi ký hiệu gọi là "Hào", bởi vậy quẻ tượng cũng gọi 

là "Lục hào", cho nên Chu Dịch cổ bốc dự đoán học cũng 

gọi cổ Lục hào dự đoán học.  

 

Cổ thệ dùng công cụ xem bói lúc đầu là rùa bốc 

pháp, về sau cải tiến sử dụng thành cỏ thi pháp, mà phát 

triển đến mấy trăm năm gần đây thì phổ biến sử dụng gieo 

xu pháp.  

 

Gieo xu pháp thành hình từ khi nào thì không ai biết. 

Tương truyền phương pháp ghi chép ban sơ này bắt đầu từ 

thời Đường mạt Tống sơ trong sách Dịch Học « Hỏa Châu 

Lâm ». Bởi vậy cổ gieo xu Lục hào quẻ pháp cũng gọi là 

Hỏa Châu Lâm quẻ pháp.  
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Hàng ngàn năm qua được lịch đại Dịch Học tiên 

hiền không ngừng tổng kết kinh nghiệm tâm đắc, lý luận 

dần dần thành hệ thống, công năng dự đoán thực dụng càng 

ngày càng hoàn thiện. Đời Minh quốc sư Lưu Bá Ôn có « 

Hoàng Kim Sách », Thanh sơ Lý Văn Huy có « Tăng San 

Bốc Dịch », đời nhà Thanh Vương Hồng Tự có « Bốc Phệ 

Chính Tông » rất nhiều sách cổ gieo xu Lục hào dự đoán. 

 

Kinh lịch hơn ngàn năm, Chu Dịch cổ bốc từ sinh ra 

thành hình đến thực dụng hoàn thiện, có thể nói là một bộ 

kinh điển luận. Trong đó càng đáng nhắc tới chính là Lý 

Văn Huy sửa sang lại « Tăng San Bốc Dịch », cuốn sách 

này là chỉnh lý từ bản gốc của cao nhân Dịch Học dân gian 

Dã Hạc lão nhân, nghe nói nguyên tác giả tên là Đinh Diệu 

Cang, danh là Dã Hạc, là nhân sĩ thời Minh mạt Thanh sơ, 

xuất thân danh môn, về sau người này trở thành thi nhân, 

văn học gia, kịch gia và tiểu thuyết gia trứ danh thời Minh 

mạt Thanh sơ.  

 

Từ trong sách luận thuật có thể thấy, người này 

nghiên cứu Kinh Dịch mấy chục năm, đọc nhiều sách vở 

kiến thức uyên bác, dùng kỹ năng cổ bốc Chu Dịch giúp 

người bài ưu giải nạn, lịch duyệt phong phú tích đức vô số, 

lúc tuổi già thoái ẩn mà viết được cuốn sách này, muốn 

đem những điều tổng kết được khi xem bói quy nạp chỉnh 

lý lưu lại cho hậu nhân. Trong sách cổ đều là kinh nghiệm 

thực tế, tên là « Dã Hạc bí truyền ».   

 

Có thể vì nguyên cớ bí truyền nên lúc ấy cũng không 

lưu hành rộng rãi. Người hậu học Lý Ngã Bình và Lý Văn 
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Huy nhờ cơ duyên ngẫu nhiên mà có được bản chép tay 

này, từ đó tiến hành nghiên tập, sau lại phát giác linh 

nghiệm phi thường, lòng mang cảm kích, lại chính khí 

không cam lòng độc hưởng, Lý Văn Huy về sau đem chỉnh 

lý thành sách mà xuất bản, đặt tên là « Tăng San Bốc Dịch 

».  

 

Vì sùng kính lòng dạ Dã Hạc, sách cổ kí tên vẫn là 

Dã Hạc lão nhân. Từ đó một bộ gieo xu cổ bốc dự đoán 

kinh điển luận có tính thực dụng và giảng dạy học vô cùng 

mạnh cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Mấy trăm năm qua 

chỉ dạy vô số người hữu duyên xem bói dự đoán, dự báo 

tương lai mà biết xu cát tị hung, cải thiện quỹ tích cuộc 

sống, thật sự là công đức vô lượng.  

 

Ngôn ngữ trong sách bình dị, nghiêm cẩn thiết thực, 

ví dụ chân thực, phân tích lý luận tinh giản hiệu suất cao, 

phân loại hệ thống cẩn thận, cho nên đã trở thành một trong 

những lịch đại Chu Dịch cổ thệ dự đoán lý luận tùng thư, 

là một tác phẩm kinh điển đại thành. Có thể nói ba đồng 

tiền nơi tay, hiểu hết huyền cơ vạn sự. 

 

 Nhưng môn huyền thuật đã từng xán lạn huy hoàng 

này từ cận đại đến nay lại dần dần có xu hướng xuống dốc. 

Đương nhiên ở đây có nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan.  

 

Nguyên nhân khách quan là cận đại theo quan điểm 

duy vật tuyệt đối của phương Tây, mọi thứ đều cần giảng 

cứu luận chứng hình thức vật chất. Còn loại dự đoán này 
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rõ ràng là học thuyết đặc thù theo truyền thống văn hóa lý 

niệm phương Đông, nhìn không thấy sờ không được, dựa 

vào lý luận và kỹ năng tung xu thì không khớp với trào lưu 

tôn trọng duy vật và chứng minh thực tế ở xã hội hiện đại, 

thế là luôn bị chê trách là phong kiến và mê tín mà bị kỳ 

thị kiềm chế.  

 

Nguyên nhân chủ quan là gieo xu cổ bốc dự đoán 

học là một hạng mục dự đoán xây dựng trên cơ sở học thuật 

suy luận tầng tầng chặt chẽ, cần đọc thuộc lòng nắm giữ lý 

luận Dịch Học từ xưa phong phú phức tạp, các loại lý luận 

công thức giăng khắp nơi, học giả cần thông qua thực tiễn 

trường kỳ tổng kết và nghiên cứu không ngừng, đem các 

phương diện lý luận dung hội quán thông đi vô dụng lưu 

tinh, cơ sở phi thường kiên cố, mới có công lực dự đoán 

"Xem mà ít lầm, đoán mười trúng chín", thêm vào đó dưới 

tình huống mất đi động lực vật chất, xã hội hiện đại người 

dốc lòng nghiên cứu thực dụng Chu Dịch cổ học càng ngày 

càng ít, thiếu hụt cơ sở hoàn cảnh xã hội là khó hiểu khó 

học Lục hào dự đoán học, dẫn đến người chân chính nắm 

giữ tinh túy trong đó lác đác không có mấy, khó mà phổ 

cập và chứng minh.  

 

Đồng thời, theo xã hội thương phẩm hóa không 

ngừng phát triển, trong xã hội xuất hiện quá nhiều Dịch 

Học tự sáng tạo tân luận và sáng lập ra môn phái tông sư, 

chủng loại phong phú ngư long hỗn tạp, càng làm người 

học Dịch không biết thế nào mà lần. Đang không ngừng bị 

lợi ích điều khiển, trong đó không thiếu học vấn khuyết 

thiếu sự nghiên cứu nghiêm cẩn, nói lời sai trái, vì lợi ích 
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một người muốn lật đổ tất cả, sửa chữa tinh hoa lý luận của 

tiền nhân, thậm chí bản thân thổi phồng tạo thần, đem Chu 

Dịch dự đoán học linh dị hóa, quỷ thần hóa, thậm chí tông 

giáo hóa để kiếm lời.  

 

Kết quả là khắp nơi hỗn loạn, lý luận phong phú sai 

lệch khiến người học lạc đường trầm luân, vì không chính 

xác, không tinh khiến cổ Lục hào dự đoán học bị nghi ngờ, 

làm cổ thệ dự đoán thuật nguyên bản đã bị hoài nghi tính 

chân thực lại càng bị tranh luận. Như « Tăng San Bốc Dịch 

» tuyệt hảo tài liệu cổ điển bồi dưỡng giảng dạy và tự học 

lại bị người có động cơ khác khiển trách là lý luận ngây 

thơ cấp thấp, hoặc là rêu rao tự sáng tạo tân luận phụ trợ, 

càng là Chu Dịch dự đoán học cặn bã, khiến đông đảo 

người học Lục hào Dịch Học bị lừa dối. Học mà vô 

phương, đắm chìm nhiều năm nhưng không nhập môn, phí 

công lãng phí tiền tài, tinh lực, thời gian vào đó. 

 

 Chính vì dị số có thể đi vào điện đường nghiên cứu 

Chu Dịch cổ thệ, hoàn toàn tự nghiên, tự học. Vì ngẫu 

nhiên kỳ ngộ, ta nhận được một bản gieo xu cổ bốc tán luận 

cũ nát không chịu nổi từ  đời nhà Thanh trong Tàng Thư 

Các của một ngôi cổ miếu, tức thì mê mẩn trong đó, từ đó 

không thể ngăn cản, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu các loại 

thực dụng Chu Dịch cổ điển, sau mấy lần đau khổ, tìm 

được một bộ gieo xu cổ bốc luận thuật điển tịch « Tăng 

San Bốc Dịch » ở một tiệm sách cũ, về sau sự thật chứng 

minh, đây là một bộ sách ảnh hưởng cả đời Dịch Học lý 

niệm của ta, ta bị lý luận tinh giản trong sách thuyết phục, 

đem lý luận của hai quyển cổ tịch dung hội quán thông, 
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nếm thử thực tiễn vậy mà linh nghiệm phi thường, biết đã 

tìm được chính đạo, thế là quanh năm suốt tháng không 

ngừng tìm tòi nghiên cứu, không hề đứt đoạn lục soát tinh 

túy lý luận trong cổ tịch trứ tác « Dịch kinh », « Hoàng 

Kim Sách », « Bốc Phệ Chính Tông », « Hỏa Châu Lâm » 

để nghiên tu phụ trợ và bổ sung, kinh lịch hơn mười năm 

khắc khổ nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, hiện nay đoán 

quẻ đều có thể thong dong ứng đối nắm chắc chính xác, dự 

đoán tiêu chuẩn ổn định được ca ngợi khắp nơi, cho nên có 

thể danh chấn tứ phương.  

 

Thông qua nhiều năm tích lũy thực tiễn và nghiệm 

chứng, ta đem nguyên bản gieo xu cổ bốc lý luận tinh 

chỉnh, dần dần chỉnh lý xong thành một bộ sách có tính 

thực dụng, khoa học, lý luận, hệ thống Chu Dịch dự đoán 

lý luận hệ thống. Đối với may mắn trong mười mấy năm 

có cơ duyên dị số, dò xét tìm được cổ Lục hào dự đoán học 

tinh túy, cũng lợi dụng nhiều năm thực tiễn kinh nghiệm 

và lịch duyệt, đem gieo xu cổ bốc lý luận thực dụng hóa và 

tinh giản hóa, dần dần bổ sung hoàn thiện sáng tạo cái mới, 

hình thành một loại hệ thống dự đoán lý luận cực mạnh 

hoàn toàn mới, ngoại trừ cảm nhận được hiệu quả thần kỳ 

của Chu Dịch dự đoán truyền thống chứ không phải mê tín 

thì cũng kính phục trí tuệ và tinh luận của các tiên hiền lịch 

đại Dịch Học, đặc biệt là tinh thần thăm dò và vô tư kính 

dâng của bọn họ. Đồng thời cũng nhận thức được gieo xu 

cổ bốc dự đoán học và các học vấn khoa học khác kỳ thật 

không khác nhau quá nhiều, đều thuộc về phạm trù kỹ 

năng, chỉ cần nắm giữ chính xác phương thức suy luận và 

công thức lý luận trong đó, thuần thục vận dụng và phân 
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tích cấp độ các loại tin tức hiện rõ trong quẻ thì dự đoán sẽ 

chuẩn xác là tám chín phần mười; chỉ cần đem Lục hào lý 

luận hệ thống hóa, trật tự hóa, tinh giản hóa, cấp độ hóa 

tiến hành phân loại, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan 

hệ song song khách quan thực tế suy luận phân tích, truyền 

thống cổ bốc dự đoán học cũng không phải như thiên thư, 

ai cũng đều có năng lực học hiểu và nắm giữ, học thuyết 

đúng là phạm trù khoa học lý luận, có căn nguyên, có dấu 

vết mà lần theo, cũng không phải như một loại truyền ngôn 

trong xã hội, giảng cứu khí tràng, tâm Dịch, tuệ căn, các 

loại cố lộng huyền hư thần hóa.  

 

Chính các Dịch Học tiền bối cổ đại không dám độc 

hưởng, hi vọng đại chúng dân sinh đều có thể nắm giữ kỹ 

năng dự đoán thực dụng này, dự báo chính xác và thấy rõ 

đường hướng tương lai của mình, hữu hiệu xu cát tị hung, 

lấy chủ động sáng tạo mỹ hảo nhân sinh, một mực là ta 

người nguyện vọng. Liên tưởng đến quá trình phổ cập mở 

rộng cổ Thái Cực quyền từ phồn đến tinh, là vô số thương 

sinh mang đến hi vọng khỏe mạnh, đặc biệt đem tích lũy 

lĩnh ngộ gieo xu cổ Lục hào hệ thống dự đoán lý luận làm 

giáo trình.  

 

Ta đem các phương diện lý luận phân loại là Tổng 

luận thiên, Dịch lý thiên, Tiến giai thiên, Chi tiết thiên, 

Phân loại thiên năm sách tổng cộng 100 chương, nội dung 

phân loại từ cạn tới sâu đối với gieo xu cổ bốc dự đoán lý 

luận tri thức tiến hành toàn diện hệ thống luận thuật, để 

người học có thể khắc sâu lý giải và hấp thu hữu hiệu các 

thức lý luận tri thức cổ thệ.  
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Bản giáo trình lý luận phong cách noi theo « Tăng 

San Bốc Dịch », trên cơ sở kế thừa cổ thệ văn hóa truyền 

thống ở mức độ lớn nhất, luận thuật cổ Lục hào lý luận lấy 

"Tinh giản và thực dụng hóa" làm nguyên tắc, bỏ phồn lưu 

tinh, gắng đạt tới phương thức thực dụng tinh giản nhất, để 

người yêu thích Lục hào Dịch Học có được đường tắt chính 

xác mà cấp tốc nhập môn.  

 

Kế thừa tác phong nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn 

của Dã Hạc lão nhân, trong sách lý luận quẻ ví dụ đều chỉ 

tiếp thu ví dụ cổ đại trong sách « Tăng », hoặc các ví dụ 

thực tế của bản thân, cam đoan tuyệt không hư giả bịa đặt 

quẻ, để phân tích và biện chứng chính xác lý luận Lục hào.  

 

Mục đích là gắng đạt được toàn diện từ góc độ lý 

luận, khoa học, thực dụng để lộ ra bí ẩn của ngàn năm 

truyền thống cổ thệ dự đoán văn hóa, hi vọng mọi người 

chưa hiểu có thể hiểu rõ cổ thệ, để những người có hứng 

thú với cổ thệ càng cảm thấy hứng thú, để những người 

cảm thấy hứng thú nhưng học mãi không hiểu cổ thệ dự 

đoán có thể tìm được đường nhập môn, để các học giả 

nghiên cứu cổ thệ có chỗ dẫn dắt (cho dù là một tia cảm 

ngộ), để học giả cảm nhận được thông qua Chu Dịch thấy 

rõ xu thế khoái hoạt.  

 

Kỳ vọng mọi người có thể học tập và trải nghiệm 

quyển sách này, xác suất dự đoán trúng có thể bền bỉ ổn 

định bảo trì tại 75% trở lên, lại có thể thấy rõ đại khái chi 

tiết và phương hướng xu thế của mỗi quẻ, mang đến tác 

dụng tham khảo cho người làm quyết sách. Ta nghĩ đây 
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Chûúng XIV: AÃnh hûúãng cuãaTöí húåp Nhêåt Nguyïåt àöëi vúái 

haâo trong queã 
  

Lực ảnh hưởng của Tổ hợp Nhật Nguyệt đối với 

xu thế cát hung 

 

Ở chương trước chúng ta đã biết Nhật Nguyệt có thể 

đồng thời ảnh hưởng vượng suy đến tất cả các hào trong 

quẻ, nhưng Tổ hợp Nhật Nguyệt cũng không phải là nhân 

tố chủ đạo xác định cát hung một quẻ. Chỉ ở một số quẻ 

tĩnh không hề có hào động hoặc tại quẻ tượng đặc thù mới 

lộ ra uy lực hạch tâm chủ đạo cát hung. Nhưng điểm này 

không làm ảnh hưởng đến tầm quan trọng về lý luận của 

Tổ hợp Nhật Nguyệt, tính chất của hào động thời khắc đều 

bị Tổ hợp Nhật Nguyệt ảnh hưởng mà biến ảo, Tổ hợp 

Nhật Nguyệt có thể khiến hào phát động hóa tuyệt hóa phá 

mà động không có ý nghĩa, động mà như không động, cũng 

có thể khiến hào động bị ngăn trở hoặc lâm không, mộ, tạm 

thời không thể phát huy tác dụng. Cho nên nếu không nắm 

giữ lý luận về Nhật Nguyệt sẽ không thể thấy rõ tính chất 

biến hóa chân chính của hào động, đoán quẻ sẽ khó chính 

xác. Đầu tiên chúng ta nói về tác dụng độc lập của Nhật, 

Nguyệt đối với hào. 

 

 Ảnh hưởng của Nguyệt kiến đến vượng suy của 

hào 

 



 

 

269 

Trên phương diện phán đoán cát hung, Nguyệt kiến 

ảnh hưởng đối với hào vượng suy chủ yếu có ba loại vượng 

tướng, bình tướng, suy tướng, đây là căn cứ vào cổ thư 

Nguyệt kiến bốn mùa "Vượng tướng hưu tù" mà tổng kết 

ra như sau: 

 

 (1) hào vượng tướng ở Nguyệt kiến có bốn loại: 

 

 Hào lâm Nguyệt lệnh vượng tướng. Như hào Dần 

mộc gặp tháng Dần; 

 

 Hào được Nguyệt lệnh hợp vượng tướng. Như hào 

Dần mộc gặp tháng Hợi; 

 

 Hào được Nguyệt lệnh sinh vượng tướng. Như hào 

Dần mộc gặp tháng Tý; 

 

 Hào được Nguyệt lệnh tỷ hòa (tức hào và Nguyệt 

lệnh cùng một thuộc tính) là vượng tướng. Như hào Dần 

mộc gặp tháng Mão; 

 

 Bốn tình huống này là hào vượng tại Nguyệt lệnh, 

mà mức độ vượng tướng lại phân hai tầng, trong đó hào 

lâm Nguyệt kiến, hào được Nguyệt hợp là cao tầng vượng 

tướng, còn lại là bình thường vượng tướng. Lực lượng của 

cao tầng vượng tướng khác biệt lớn với lực lượng của bình 

thường suy bại. Như hào Dần mộc gặp ngày Dậu tháng 

Hợi, Dần mộc được tháng Hợi hợp vượng, lại bị Nhật thần 

Dậu kim khắc suy, nhưng vì được Nguyệt hợp thuộc về cao 

tầng vượng tướng, lực lượng lớn hơn lực lượng bình 
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thường suy bại tương khắc, cho nên Dần mộc ở Tổ hợp 

Nhật Nguyệt tổng thể vẫn là vượng tướng. 

 

 (2) hào suy bại (suy tướng) ở Nguyệt kiến cũng có 

bốn loại: 

 

 Hào bị Nguyệt lệnh tương xung là suy tướng, gọi là 

Nguyệt phá. Như hào Dần mộc gặp tháng Thân; 

 

 Hào bị Nguyệt lệnh khắc thương là suy tướng. Như 

hào Dần mộc gặp tháng Dậu; 

 

 Hào khắc Nguyệt lệnh gọi là hào hưu tù tại Nguyệt, 

hào là suy tướng. Như hào Dần mộc gặp tháng Sửu; 

 

 Hào sinh Nguyệt lệnh cũng gọi là hào hưu tù tại 

Nguyệt, hào là suy tướng. Như hào Dần mộc gặp tháng 

Ngọ; 

 

 Bốn tình huống này là hào suy tướng tại Nguyệt 

lệnh, mà mức độ suy tướng cũng chia hai tầng, trong đó 

hào bị Nguyệt phá là cao tầng suy tướng, còn lại là bình 

thường suy tướng. Lực lượng cao tầng suy bại lớn hơn so 

với bình thường vượng tướng. Như hào Dần mộc gặp ngày 

Tý tháng Thân, Dần mộc được Nhật lệnh Tý thủy sinh 

vượng, bị Nguyệt lệnh Thân kim xung phá, nhưng vì hào 

bị Nguyệt phá thuộc về cao tầng suy bại, lực lượng lớn hơn 

tương sinh bình thường vượng tướng, cho nên Dần mộc ở 

Tổ hợp Nhật Nguyệt này tổng thể vẫn là suy bại. 
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 (3) hào tại Nguyệt kiến là bình tướng có một loại: 

 

 Hào được Nguyệt khí là bình tướng, không hiện 

vượng suy. Cổ thư khái quát: "Hào Thủy khí tại tháng Sửu, 

hào Mộc khí tại tháng Thìn, hào Hỏa khí tại tháng Mùi, 

hào Kim khí tại tháng Tuất, được khí là còn có dư lực, 

không thuộc hưu tù". Cái gọi là khí, chính là còn có một 

tia khí tức, một năm có Xuân Hạ Thu Đông, mỗi quý ba 

tháng, mỗi cuối quý đều là tháng Thổ, thế gian vạn vật dù 

thuộc về tính chất gì, đều tồn tại ở thổ, cho nên khí cũng 

tồn tại ở đây. Trên thực chất tháng Thổ là thời kì quá độ 

của hai Tiết, như mộc vượng tại hai tháng mùa xuân Dần 

Mão, mà tới tháng Thìn đã là cuối mùa xuân, quá độ để 

sang đầu mùa hạ, bởi vậy mộc tại tháng Thìn chỉ có khí tức 

mùa xuân lưu lại, đi tới tháng Tị đầu mùa hạ thì mộc khí 

tán đi, hỏa khí tăng lên. Khí chỉ là còn lại một chút cho nên 

nó bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng rất lớn, nói cách 

khác, hào được Nguyệt khí, trên lý luận mặc dù là không 

hiện vượng suy, nhưng trên thực tế là bình tướng. Như hào 

Dần mộc tại tháng Thìn, đầu tiên chúng ta xác định Dần 

mộc và tháng Thìn quan hệ nguyên thủy là hào khắc 

Nguyệt lệnh, tiên thiên điều kiện tạo thành Dần mộc tại 

tháng Thìn có xu hướng hưu tù, hào Dần mộc này nếu được 

động biến lực lượng tương sinh (hào động, hào biến), hoặc 

vì Nhật thần mà vượng, Dần mộc tại tháng Thìn có thể có 

khí là bình tướng. Nếu Dần mộc tại Nhật hoặc động biến 

lực lượng làm cho suy bại thì khí sẽ không tồn tại, Dần 

mộc tại tháng Thìn chỉ có thể xem là hưu tù. Hoặc hào Thân 

kim tại tháng Tuất, đầu tiên chúng ta xác định Thân kim và 

tháng Tuất quan hệ nguyên thủy là được sinh bởi Nguyệt 
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lệnh, tiên thiên điều kiện tạo thành Thân kim tại tháng Tuất 

có xu hướng vượng tướng, nếu Thân kim được động biến 

lực lượng tương sinh, hoặc được Nhật kiến hỗ trợ thành 

vượng, Thân kim tại tháng Tuất là có khí, được tháng Tuất 

sinh là vượng tướng, nếu Thân kim bị Nhật hoặc động biến 

lực lượng làm cho suy bại thì khí của tháng cũng không 

tồn tại, Thân kim tại tháng Tuất không thể được sinh chỉ 

có thể là bình tướng. 

 

 Nguyệt kiến vượng suy có mấy điểm mơ hồ: Trên 

phương diện vượng suy của hào tại Nguyệt kiến phải chú 

ý một số điểm mơ hồ sau 

 

 (1) cổ thư nói rõ bốn mùa "Vượng tướng hưu tù". . . 

tháng Ba Thìn, Thìn thổ vượng; Sửu Mùi thổ vượng thứ 

hai. Thổ sinh Kim, kim là tướng, mộc tuy không vượng, 

vẫn còn khí, còn lại thủy, hỏa, đều là hưu tù. . .". Nhưng 

không ít người lại mơ hồ đem cái này ứng dụng vào Nhật 

thần và hào động, như hào Dần mộc hưu tù tại tháng Ngọ, 

nhưng có người lại nói hào Dần mộc gặp ngày Ngọ cũng 

nói là hào hưu tù tại Nhật, đó là sai lầm. Hào Dần mộc gặp 

ngày Ngọ là không vượng suy bình tướng, không phải hưu 

tù suy tướng. Vượng tướng hưu tù chỉ ứng dụng tại Nguyệt 

kiến mà thôi.  

 

Ví dụ: Ngày Mậu Thìn tháng Dần (tuần không: Tuất 

Hợi) xem em ra ngoài có bình an không, gieo được quẻ 

Phong Hỏa Gia Nhân 
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Lấy hào Huynh đệ làm Dụng thần, Huynh đệ Mão 

mộc được Nguyệt Dần tỷ hòa nên vượng, khắc Nhật thần 

Thìn thổ là bình tướng, Dụng thần tại Nguyệt vượng tướng 

tại Nhật bình tướng, tổng thể vẫn là vượng tướng, cho nên 

đoán em bình an không việc gì, quả nhiên em trai tại ngày 

Dậu có thể bình an trở về. Nếu coi Dụng thần Mão mộc tại 

ngày Thìn y theo nguyệt lệnh là hưu tù, thì biến thành Dụng 

thần vượng tại Nguyệt lệnh suy tại Nhật, tổng thể biến 

thành bình tướng, hỏi sự tình nếu Dụng thần không vượng 

tướng, thì khó mà nói cát, dẫn đến kết luận sai lầm. 

 

 (2) không ít người mới học hỏi, hào thổ trường sinh 

tại Thân, vậy hào Tuất thổ tại tháng Thân tính hưu tù hay 

suy tướng? Hay do trường sinh tại Nguyệt nên là vượng 

tướng? Khá là rối. Thực ra, khi phán đoán cát hung, sinh 

vượng mộ tuyệt hình không tồn tại ở Nguyệt lệnh mà chỉ 

tồn tại ở Nhật thần và hào động, cho nên hào Tuất thổ tại 

tháng Thân chỉ có thể nói là hưu tù suy tướng, mà không 

luận là trường sinh. Cũng như vậy, có thể xem một hào mộ 
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tuyệt ở Nhật, hoặc động mộ hóa tuyệt, nhưng không có 

Nguyệt mộ Nguyệt tuyệt. Tuy nhiên khi phân tích ứng kỳ 

lại có thể dùng các lý luận đó.  

 

Ví dụ: Ngày Mậu Tý tháng Sửu (Tuần không Ngọ 

Mùi) tự xem bệnh, được quẻ Đồng Nhân biến Lữ (trích từ 

« Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Tự xem bệnh lấy Thế làm Dụng thần, 

hào Thế Hợi Thủy, ngày Tý tỷ hòa, lại được nguyên thần 

Thân kim động tương sinh, chính là bệnh không thể chết. 

Chỉ lo Thân kim mộ tại tháng Sửu, không thể sinh? 

 

 Kết quả bệnh nhân chết ở ngày giao xuân. Khi phán 

đoán cát hung, Dã Hạc hoài nghi nguyên thần Thân kim 

nhập mộ ở Nguyệt Sửu thổ không thể sinh Thế nên cần 

xem lại. Có thể nói Dã Hạc có sai lầm trong việc phán đoán 

cát hung ở quẻ này, gượng ép cho rằng có thể là Thân kim 

nhập mộ tháng Sửu mộ nên không thể sinh Thế mà hung. 
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Thật ra Dã Hạc cũng không dám khẳng định phán đoán của 

mình, cho nên mới xem lại. Rất rõ là thuyết pháp này 

không chuẩn. Trong phán đoán cát hung không tồn tại 

Nguyệt mộ, tháng Sửu đối với Thân kim, tác dụng lực chỉ 

có thể là sinh vượng mà không phải mộ, Dã Hạc lúc ấy 

hiển nhiên không để ý đến kiến thức này.  

 

Nguyên nhân hung chân chính là ở tổ hợp động biến, 

trong quẻ Mão mộc minh động, Ngọ hỏa lâm không vong 

bị Nhật kiến xung, Ngọ hỏa xung không tức thực là ám 

động, hai hào minh ám động tạo thành mộc hỏa động, năng 

lượng tụ tập vào Ngọ hỏa, khắc chế mạnh nguyên thần 

Thân kim, không thể sinh vượng hào Thế, nguyên thần 

Thân kim bị chặn không thể đem năng lượng truyền cho 

hào Thế, báo hiệu bệnh nhân mệnh không còn lâu, thành 

hung cục. 

 

 (3) Khi phán đoán cát hung, có hào và Nguyệt lệnh 

tương hợp lại tương khắc, như Mão và Tuất; hoặc hào và 

Nguyệt lệnh tương xung nhưng lại tỷ hòa, như Sửu và Mùi; 

hai loại Lý tương phản va chạm, vậy luận vượng hay là 

suy?  

 

Đối với điều này « Tăng san » có luận: Hào vượng 

luận cát, hào suy thì luận hung. Điều này thuần túy trên lý 

luận dù không sai, nhưng thực ra cần kết hợp thông tin 

khách quan tổng hợp phân tích, vì quẻ tượng là vật dẫn tin 

tức, Nhật Nguyệt là hoàn cảnh bên ngoài của sự việc hiện 

tại thu nhỏ, quẻ phản ánh sự việc, sự tình khác thường quẻ 

sẽ hiện, hào hợp Nguyệt sẽ có việc hợp gì đó, hào bị 
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Nguyệt phá cũng sẽ có việc gì đó bị phá, cần phải liên hệ 

với thực tế mới có thể tránh nhầm lẫn.  

 

Như hào Thế Thân kim gặp tháng Tị, tương hợp lại 

tương khắc, nên luận là hào được Nguyệt hợp mà vượng 

hay là luận tháng Tị khắc hào kim? Nếu thực tế khách quan 

được trợ giúp thì sẽ tương hợp quẻ tượng mà luận hợp; nếu 

khách quan bị tổn thương hao tổn thì sẽ tương ứng với quẻ 

tượng tương khắc mà luận khắc. Hào tại Nhật kiến xuất 

hiện tình huống tương tự cũng luận như vậy.  

 

Ví dụ: Ngày Canh Thìn tháng Sửu (Tuần không: 

Thân Dậu) xem bệnh cho con, được quẻ Sơn Địa Bác (trích 

từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Tý thủy Tử tôn cùng Nguyệt kiến tác 

hợp, quẻ không sinh đỡ, nói khắc không nói hợp. Lại thêm 

Nhật thần khắc chế, Nhật Thìn lại xung động Tuất thổ khắc 

Tý thủy, chỉ sợ giờ Thìn khó qua. Quả như vậy. 
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 Hỏi bệnh cho con lấy Tử tôn Tý thủy làm Dụng thần, 

Tuất thổ bị Nhật xung thành ám động, thêm nữa Nhật 

Nguyệt hai thổ, ba thổ vây quét Dụng thần Tý thủy, tai kiếp 

khó thoát. Tý Sửu hợp, Tý thủy tại tháng Sửu luận hợp hay 

luận khắc? Quẻ này là cần xem Tý thủy vượng suy, vì Tý 

thủy không được sinh phù mà chỉ có khắc, cho nên nói 

khắc không nói hợp, điều này trên lý luận không thể cãi 

được, nhưng phương pháp này không tham khảo thông tin 

khách quan mà chỉ đoán chủ quan là không đủ, khó đảm 

bảo không đoán sai.  

 

Đối chứng sự thật, liên hệ khách quan mà phán đoán 

mới là lựa chọn đúng nhất, người đoán quẻ đã đoán giờ 

Thìn ốm chết mà không xem Nhật Nguyệt, có thể thấy 

được con người đó bệnh rất gấp, căn cứ vào bệnh nặng kết 

hợp với quẻ tượng thì thấy Dụng thần Tý thủy tại tháng 

Sửu chỉ có khắc thương, kết hợp sự thật có thể hiểu rõ hợp 

vượng không biết từ đâu mà đến, cho nên bỏ hợp vượng 

mà nói khắc thương. 

 

 Ảnh hưởng của Nhật thần đối với hào vượng suy 

 

Khi phán đoán cát hung, ảnh hưởng của Nhật thần 

đối với vượng suy của hào cũng chia vượng tướng, bình 

tướng và suy tướng, cụ thể như sau: 

 

 (1) hào vượng tướng tại Nhật có năm loại: 

 

 Hào lâm Nhật kiến là vượng tướng. Như hào Dần 

mộc gặp ngày Dần; 
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 Hào tĩnh được Nhật thần hợp là vượng tướng. Như 

hào Dần mộc bất động, gặp ngày Hợi; 

 

 Hào được Nhật kiến sinh là vượng tướng. Như hào 

Dần mộc gặp ngày Tý; 

 

 Hào được Nhật thần tỷ hòa (tức hào và Nhật cùng 

một thuộc tính) là vượng tướng. Như hào Dần mộc gặp 

ngày Mão; 

 

 Hào lâm trường sinh, đế vượng tại Nhật là vượng 

tướng. Như hào thổ gặp ngày Thân thì trường sinh tại Nhật, 

gặp ngày Tý thì đế vượng tại Nhật  

 

 Gặp năm tình huống này là hào vượng tại Nhật. Mức 

độ vượng tướng chia hai tầng, trong đó hào lâm Nhật, hào 

tĩnh hợp Nhật là cao tầng vượng tướng, còn lại là tầm 

thường vượng tướng, cao tầng lực lượng lớn hơn so với 

bình thường suy bại lực lượng. Như hào Mão mộc bất 

động, gặp ngày Tuất tháng Thân, Mão mộc được Tuất Nhật 

hợp là vượng, bị tháng Thân khắc là suy, nhưng vì được 

Nhật tương hợp thuộc về cao tầng vượng tướng, lực lượng 

lớn hơn so với Nguyệt khắc cùng tầng thứ suy bại lực 

lượng, cho nên hào Mão mộc dưới Tổ hợp Nhật Nguyệt 

tổng thể vẫn là vượng tướng. 

 

 (2) hào tại Nhật bình tướng có hai loại: 
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 Hào khắc Nhật là bình tướng không hiện vượng suy. 

Như hào Dần mộc gặp ngày Sửu; hoặc hào Ngọ hỏa gặp 

ngày Dậu. 

 

 Hào sinh Nhật cũng là bình tướng không hiện vượng 

suy. Như hào Dần mộc gặp ngày Ngọ; hoặc hào Ngọ hỏa 

gặp ngày Thìn. 

 

 (3) hào suy bại tại Nhật có hai loại: 

 

 Hào bị Nhật thần khắc là suy tướng. Như hào Dần 

mộc gặp ngày Dậu; 

 

 Hào bị Nhật tuyệt là suy tướng. Như hào Tý gặp 

ngày Tị thì gọi hào tuyệt tại Nhật 

 

 Gặp hai tình huống này là hào suy, nhưng đều thuộc 

về bình thường suy bại lực lượng. 

 

 Nhật thần vượng phải chú ý một số điểm mơ hồ 

như sau 

 

 (1) sinh vượng mộ tuyệt tại Nhật: Sinh vượng mộ 

tuyệt là chỉ trường sinh mười hai cung, tại Nhật có đặc 

điểm chính là bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Trong 

Sinh vượng mộ tuyệt, trường sinh và đế vượng là vượng 

tướng, tuyệt là suy tướng, mà mộ thì là trung tính, suy cũng 

không suy. Sinh vượng mộ tuyệt cần xem tổng hợp vượng 

suy của hào mà định đoạt, điều này tương tự nguyên lý 

Nguyệt khí. Ví dụ hào kim tuyệt tại Dần, hào Dậu kim gặp 
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ngày Dần, nếu hào Dậu kim được động biến lực lượng sinh 

vượng hoặc vượng ở Nguyệt lệnh thì Dậu kim tại ngày Dần 

không luận là tuyệt mà là hào khắc Nhật không hiện vượng 

suy bình tướng; nhưng nếu Dậu kim suy bại tại Nguyệt 

lệnh hoặc bị động hào tương khắc tổng thể là suy tướng thì 

Dậu kim tại Dần Nhật sẽ luận tuyệt là suy tướng.  

 

Ví dụ: Ngày Nhâm Thân tháng Hợi (Tuần không 

Tuất Hợi) một Dịch hữu xem cầu tài được quẻ Sơn Phong 

Cổ 

 

 
  

Luận: "Việc cầu tài có sự chuẩn bị kỹ càng" 

  

Đáp: "Đúng vậy, có chuẩn bị, từ đâu có thể thấy như 

thế?"  

 

Luận: "Quái từ Cổ có ý là "Có chỗ nắm quyền", là 

chủ động có ý định mưu cầu. Dù hình thành cách cục may 

mắn Thê tài sinh Thế nhưng đáng tiếc là 'Thành sự tại 
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thiên', trong quẻ Dụng thần Thê tài Tuất thổ tại Nhật 

Nguyệt tổng thể suy yếu lại lâm không, đây là chân không, 

Dụng suy sự tình khó thành. Tài khó cầu."  

 

Đáp: "Dụng thần Thê tài Tuất thổ tuy hưu tù tại 

tháng Hợi, nhưng hào thổ trường sinh tại Thân, Dụng thần 

tại ngày Thân được trường sinh là vượng, nhiều lắm là 

cũng là một vượng một suy, không phải nói quẻ tĩnh chỉ 

cần hình thành cách cục Dụng thần sinh Thế thì Dụng thần 

bình tướng cũng may mắn, sao lại không được Tài?" 

 

 Luận: "Không Tài, vì Dụng thần Tuất thổ tại Tổ hợp 

Nhật Nguyệt cũng không phải là một vượng một suy, luận 

sinh vượng mộ tuyệt tại Nhật cần xem hào tổng hợp vượng 

suy mà định ra, cổ thư viết "Hào vượng là vượng, hào suy 

là suy", quẻ này, Dụng thần Tuất thổ suy bại ở Nguyệt lệnh, 

Tuất thổ tại ngày Thân không thể tính trường sinh, mà như 

là hào sinh Nhật, Dụng thần suy tại Nguyệt, bình tại Nhật, 

tổng thể vẫn là suy tướng mà không phải bình tướng, Dụng 

thần suy yếu cho nên không Tài."  

 

Người này nửa tin nửa ngờ, vì đã có chuẩn bị, lại 

khư khư cố chấp, kết quả vận hành nửa năm vẫn không có 

lợi nhuận, nhưng đã thế thành cưỡi hổ, tiến thối lưỡng nan. 

 

 (2) hào khắc Nhật, hào sinh Nhật là bình tướng 

không hiện vượng suy, điều này và hai tình huống hưu tù 

tại Nguyệt kiến có khác nhau căn bản. 
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Ví dụ: Ngày Đinh Mão tháng Thân (Tuần không 

Tuất Hợi) xem xuất hành gặp quý, được quẻ Thiên Hỏa 

Đồng Nhân (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Quan tinh trì Thế mà không, Hợi Nhật 

xuất không sẽ thấy, Tài lợi như ý. 

 

 Yết kiến quý nhân, hào Quan quỷ làm Dụng thần, 

quẻ này Dụng thần trì Thế, chỉ cần tập trung phân tích hào 

Thế Quan quỷ Hợi Thủy là đủ. Quẻ không có hào động, 

bằng Nhật Nguyệt đoán, tháng Thân sinh vượng Thế Dụng 

Hợi Thủy, Nhật thần và Hợi Thủy quan hệ là hào sinh 

Nhật, là không hiện vượng suy, mà không thể coi như 

Nguyệt lệnh hưu tù, Thế Dụng Hợi Thủy tại Tổ hợp Nhật 

Nguyệt một vượng tướng một bình tướng, bởi vậy Thế 

Dụng tổng thể vẫn là vượng tướng, Thế Dụng vượng quý 

nhân tất có thể gặp. Dụng thần tuần không, nhưng phương 

diện cát hung vượng không là không, ngày xuất không 

chính là ứng kỳ toại nguyện yết kiến. 
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 (3) hào tĩnh được Nhật hợp là vượng tướng, khi phán 

đoán cát hung, đây là một loại hình thức Nhật lệnh làm cho 

hào vượng tướng. Hào nếu động, thì không thể xem như 

thế, hào động bị Nhật hợp, gọi là quẩn chân, hào bị ngăn 

trở không thể động đậy. Cổ thư có nói "Tĩnh mà gặp Nhật 

hợp, gọi là thu về; động mà gặp Nhật hợp, gọi là hợp quẩn 

chân", chính là tầng ý tứ này. Điều này nhất định phải phân 

chia rõ ràng.  

 

Ví dụ: Ngày Mậu Thìn tháng Ngọ (Tuần không Tuất 

Hợi) xem em sắp sinh cát hung thế nào được quẻ Hỏa Địa 

Tấn (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Hào Huynh Dậu Kim làm Dụng thần, 

Nguyệt lệnh khắc Nhật sinh phù, không ngại, giờ Mão 

ngày Mão tất sinh, quả tại ngày kế tiếp giờ Mão sinh, mẹ 

con bình an. 
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 Quẻ này hỏi em mang thai, Huynh đệ Dậu kim làm 

Dụng thần, trong quẻ không hề có hào động, trực tiếp thông 

qua Tổ hợp Nhật Nguyệt để phân biệt vượng suy, Huynh 

đệ Dậu kim bị Ngọ Nguyệt khắc là suy, nhưng là hào tĩnh 

được Thìn Nhật hợp, trên phương diện cát hung tĩnh mà 

gặp Nhật hợp là vượng tướng, không phải là quẩn chân.  

 

So sánh, Nguyệt khắc chỉ là bình thường cấp độ suy 

tướng, Nhật hợp lại là cao tầng vượng tướng, Nhật thần đối 

với hào vượng suy tác dụng lực lớn hơn Nguyệt kiến đối 

với hào suy tướng lực lượng, bởi vậy Dụng thần tổng hợp 

là vượng tướng, do đó có thể phán định quẻ này là sinh đẻ 

bình an.  

 

Ứng kỳ, Dụng thần bị Nhật hợp trú, gặp hợp chờ 

xung là ứng kỳ, cho nên ứng tại ngày giờ xung phá Dụng 

thần thì sinh. 

 

 (4) hào bị Nguyệt xung, mặc kệ động tĩnh, đều gọi 

là Nguyệt phá, là cao tầng suy bại. Nhưng hào tĩnh gặp 

Nhật xung, thì không thuộc về Tổ hợp Nhật Nguyệt lý luận, 

mà thuộc về hào động lý luận tri thức. « Tăng San » viết: 

"Hào vượng mà tĩnh, xung là ám động, khỏi bệnh được kỳ 

lực; hào suy mà tĩnh, xung là Nhật phá, càng thêm vô 

dụng". Ý là, hào tĩnh nếu bị Nhật tương xung thì bị xung 

động, hào vượng thì được Nhật xung khởi lên mà ngắn hạn 

trở thành vượng tướng hữu dụng, gọi là "Ám động", nếu 

hào suy thì sẽ bị Nhật kiến xung tán mà thành suy bại hoặc 

vô dụng, gọi là "Nhật phá" hoặc "Động tán". 
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 Ảnh hưởng của tổ hợp Nhật Nguyệt đối với hào 

 

Gọi là tổ hợp Nhật Nguyệt vì xem ảnh hưởng của 

Nhật Nguyệt đối với hào vượng suy không thể đem Nhật 

Nguyệt đơn độc để phân tích mà cần lấy tổ hợp Nhật 

Nguyệt chỉnh thể để phân tích đối với mức độ vượng suy 

tổng hợp của hào, từ đó mới có thể phán đoán cát hung. 

Chỉ cần nắm giữ hình thức và cấp độ ảnh hưởng vượng suy 

của Nhật Nguyệt độc lập nói ở trên thì tổng hợp chỉnh thể 

phân tích sẽ rất đơn giản, phương pháp đơn giản là 1+1=2. 

Ví dụ: 

 

 (1) giả thiết Thân kim làm Dụng thần, tại ngày Ngọ 

tháng Mão xem bói, thì Thân kim tại tháng Mão hưu tù là 

suy, Thân kim bị Ngọ Nhật khắc cũng suy, Thân kim tại 

Tổ hợp Nhật Nguyệt đều là suy bại, cho nên Thân kim tại 

Nhật Nguyệt tổng thể là suy tướng.  

 

Ví dụ: Ngày Bính Dần tháng Mão (Tuần không: 

Tuất Hợi) xem thọ của tổ mẫu, được quẻ Phong Trạch 

Trung Phu (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 
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Dã Hạc luận: Tị hỏa Phụ Mẫu, Nhật Nguyệt sinh 

phù, hưởng đại thọ. Sau hưởng thọ thêm mười bốn năm. 

 

 Quẻ này là thay mặt xem, không có hào động, lấy 

Tổ hợp Nhật Nguyệt luận vượng suy. Dụng thần Phụ Mẫu 

Tị hỏa được tháng Mão và Dần Nhật tương sinh, tại Nhật 

Nguyệt đều vượng tướng, tổng thể là vượng, cho nên là tốt. 

 

 (2) giả thiết Ngọ hỏa làm Dụng thần, tại ngày Dần 

tháng Tuất xem bói, thì Ngọ hỏa hưu tù tại tháng Tuất là 

suy, Ngọ hỏa được Dần Nhật sinh là vượng, Ngọ hỏa tại 

Nhật Nguyệt một vượng một suy, cho nên hào tổng thể 

chính là bình tướng. 

 

 (3) giả thiết Thìn thổ làm Dụng thần, tại ngày Tý 

tháng Tý xem bói, thì Thìn thổ tại tháng Tý hưu tù suy, 

đồng thời Thìn thổ tại Tý Nhật là vô sinh khắc bình tướng, 

Thìn thổ tại Nhật Nguyệt một suy tướng một bình tướng, 

cho nên hào tổng thể là suy tướng. 
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 (4) giả thiết Mão mộc làm Dụng thần, tại ngày Hợi 

tháng Dậu xem bói, thì Mão mộc bị tháng Dậu phá là suy, 

đồng thời Mão mộc được Hợi Nhật sinh là vượng, nhưng 

Nguyệt phá thuộc về cao tầng suy bại lực lượng, Nhật sinh 

chỉ là thông thường tầng thứ vượng tướng lực lượng, 

Nguyệt phá đối với Mão mộc tác dụng lực lớn hơn Nhật 

sinh đối với Mão mộc tác dụng lực, cho nên hào tổng thể 

là suy tướng.  

 

Ví dụ: Ngày Kỷ Dậu tháng Tị (Tuần không Dần 

Mão) anh xem hôn nhân của em có thể vãn hồi không, 

được quẻ Địa Hỏa Minh Di 

 

 
  

Xem cho em, hào Huynh đệ làm Dụng thần. Thay 

mặt xem mà được quẻ tĩnh không động, cần xem Tổ hợp 

Nhật Nguyệt, Dụng thần Huynh đệ Hợi Thủy tuy được 

Nhật thần Dậu kim tương sinh, nhưng cùng lúc lại gặp 

tháng Tị xung phá, Hợi Thủy được Nhật sinh chỉ là thông 

thường vượng tướng, Hợi Thủy bị Nguyệt phá thuộc cao 
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tầng suy bại lực lượng, tác dụng lực lớn hơn bình thường 

cấp độ vượng tướng cường độ, bởi vậy Dụng thần Huynh 

đệ Hợi Thủy tại Tổ hợp Nhật Nguyệt tổng thể vẫn là suy 

tướng, Dụng suy mà sự bại. Kết quả không thể cứu vãn hôn 

nhân. 

 

 (5) giả thiết Dần mộc làm Dụng thần, tại ngày Dậu 

tháng Hợi xem bói, thì Dần mộc được tháng Hợi hợp là 

vượng tướng, Dần mộc bị Dậu Nhật khắc là suy, nhưng 

Nguyệt hợp là cao tầng vượng tướng lực lượng, Nhật khắc 

chỉ là bình thường cấp độ suy tướng lực lượng, Nguyệt hợp 

có lực tác dụng đối với Dần mộc lớn hơn lực Nhật khắc, 

cho nên hào tổng thể vẫn là vượng tướng.  

 

 (6) giả thiết Sửu thổ làm Dụng thần, tại ngày Dần 

tháng Ngọ xem bói, thì Sửu thổ bị Dần Nhật khắc là suy, 

Sửu thổ được Ngọ Nguyệt sinh là vượng, Sửu thổ tại Tổ 

hợp Nhật Nguyệt tổng thể một suy một vượng, cho nên hào 

tổng thể là bình tướng. 

 

 (7) giả thiết Thân kim làm Dụng thần, tại ngày Thân 

tháng Ngọ xem bói, thì Thân kim tuy bị Ngọ Nguyệt khắc 

là suy, nhưng cùng lúc Thân kim lâm Nhật kiến là vượng, 

hào lâm Nhật kiến thuộc về cao tầng vượng tướng lực 

lượng, Nguyệt khắc lại chỉ là bình thường cấp độ suy bại 

lực lượng, Nhật kiến đối với Thân kim tác dụng lực lớn 

hơn lực Nguyệt khắc, cho nên hào tổng thể vẫn là vượng 

tướng.  
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Ví dụ: Ngày Ất Mùi tháng Dậu (Tuần không Thìn 

Tị), xem con đi lâu không về, hỏi sinh tử thế nào? Được 

quẻ Bát Thuần Khôn (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Thế lâm Tử tôn trị Nguyệt, Mùi Nhật 

sinh phù, tuy là lục xung, nhưng mà con tất về. Quả năm 

Tý xem, năm Mão đắc ý mà quay về, ứng tĩnh mà gặp năm 

xung. 

 

 Hỏi về con, Tử tôn Dậu kim làm Dụng thần, quẻ 

không có hào động xem Tổ hợp Nhật Nguyệt, Tử tôn Dậu 

kim lâm Nguyệt kiến, lại được Nhật sinh vượng, con tất 

may mắn.  

 

Ứng kỳ Dụng thần tĩnh vượng gặp xung, bởi vậy ứng 

tại năm xung Dụng thần là năm Mão vinh quy. Quẻ này dù 

cho Dụng thần Tử tôn Dậu kim tại Nhật kiến suy bại, chỉ 

cần không phải cao tầng thứ suy bại lực lượng, Dậu Kim 

tổng thể vẫn vượng, vì hào lâm Nguyệt kiến cũng thuộc 
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cao tầng vượng tướng lực lượng, không phải là lực phản 

tác dụng bình thường có khả năng chống cự. 

 

 (8) giả thiết Tị hỏa làm Dụng thần, tại ngày Mùi 

tháng Mùi xem bói, tuy hào sinh Nguyệt là hưu tù, nhưng 

hào hỏa khí tại Mùi, thì Tị hỏa tại tháng Mùi vẫn có thể 

xem là có khí, chỉ cần được chiếu vượng, Tị hỏa tại tháng 

Mùi vẫn có thể tranh lấy bình tướng; Tị hỏa tại ngày Mùi 

là vô sinh khắc thuộc bình tướng, hào tại Nhật Nguyệt đều 

là bình tướng, thì hào tổng thể là bình tướng. Nếu Tị hỏa 

mất khí, thì tại tháng Mùi hưu tù, tổng thể sẽ biến thành 

suy bại. 

 

 (9) giả thiết Dậu kim làm Dụng thần, tại ngày Dần 

tháng Thân xem bói, Dậu kim được tháng Thân tỷ hòa là 

vượng, đồng thời Dậu kim tại ngày Dần là vô sinh khắc 

cũng thuộc về bình tướng, tuy hào kim tuyệt tại Dần, 

nhưng vì Dậu kim được Nguyệt lệnh tỷ hòa, hào vượng bất 

luận tuyệt, cho nên Dậu kim không luận tuyệt ở ngày Dần. 

Dậu kim tại Tổ hợp Nhật Nguyệt một vượng tướng một 

bình tướng, tổng thể là vượng tướng. Nhưng nếu Dậu kim 

không thuộc vượng tướng, Dậu kim tại Dần Nhật sẽ luận 

tuyệt, hào Dậu kim tại ngày Dần sẽ là suy tướng. 

 

 (10) giả thiết Tý thủy làm Dụng thần, tại ngày Thìn 

tháng Dậu xem bói, Tý thủy được tháng Dậu tương sinh là 

vượng, Thìn thổ tuy là mộ của hào thủy nhưng vì trên 

phương diện cát hung, sinh vượng mộ tuyệt có "quẻ lý" đặc 

thù, vì Thìn thổ đồng thời có quan hệ khắc hào thủy, cho 

nên Tý thủy tại ngày Thìn không thể luận mộ, chỉ có thể 
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luận bị khắc suy tướng, Tý thủy tại Tổ hợp Nhật Nguyệt 

một suy một vượng, tổng thể là bình tướng. Tương tự còn 

có hào kim gặp ngày Sửu, cát hung chỉ có thể luận Thổ 

sinh Kim, mà không thể luận Sửu mộ kim; chỉ có mộ khi 

không tồn tại sinh khắc quan hệ với Nhật lệnh, đối với hào 

mà nói gọi là mộ nếu hào mộc gặp ngày Mùi, hoặc hào hỏa 

gặp ngày Tuất. 

 

Ví dụ: Ngày Kỷ Sửu tháng Sửu (Tuần không: Ngọ 

Mùi) xem vợ thi nghiên cứu sinh có thể qua không, được 

quẻ Hỏa Sơn Lữ 

 

 

 
  

Người gieo quẻ cũng hiểu Dịch, cầm quẻ hỏi: "Cái 

quẻ này, Dụng thần Thê tài Dậu kim mộ ở Nhật Nguyệt, 

suy yếu cùng cực, mặc dù rất cố gắng, nhưng chỉ sợ sắp tới 

là dữ nhiều lành ít."  
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Ta nói: "Suy đâu? Khi xem cát hung, căn bản không 

tồn tại sinh vượng mộ tuyệt tại Nguyệt lệnh, cho nên nói 

hào mộ tại Nguyệt lệnh là sai lầm. Xác nhận Nguyệt lệnh 

Sửu thổ sinh vượng hào Thế mới đúng; Nhật thần tuy tồn 

tại sinh vượng mộ tuyệt, nhưng ở phương diện đoán cát 

hung, sinh vượng mộ tuyệt có "quẻ lý" đặc thù, Sửu thổ đối 

với Dậu kim là mộ cũng có quan hệ tương sinh, chỉ có thể 

bỏ mộ luận sinh, ngày Sửu đối với Dậu kim cũng chỉ có 

thể luận sinh vượng mà không thể luận mộ, Dụng thần tại 

Nhật thần, Nguyệt lệnh đều được sinh vượng, là vợ anh có 

thể thành sự.  

 

Luận ứng kỳ thì không có nghiêm khắc như vậy, 

Nhật Nguyệt đối với Dụng thần ngược lại có thể luận mộ, 

ứng kỳ đợi xung hào là tháng Mão hoặc xung mộ là tháng 

Mùi sẽ có tin vui.  

 

Chi tiết có thể luận nguyên thần tại Nhật Nguyệt mộ 

che đi Dụng thần, ngụ ý hiện nay cô này đang cố gắng vùi 

đầu ra sức học hành không rảnh quan tâm chuyện khác, 

khả năng ngay cả cơm cũng không nấu."  

 

Quả nhiên vợ anh ta thi xong mười phần tự tin, ngày 

Mão tháng Mùi được tin thi đỗ. 

 

 (11) giả thiết Hợi thủy làm Dụng thần, tại ngày Hợi 

tháng Tị xem bói, thì Hợi thủy bị tháng Tị xung phá là suy, 

nhưng Hợi thủy lâm Nhật là vượng, Hợi thủy bị Nguyệt 

phá là cao tầng suy tướng, Hợi thủy lâm Nhật kiến cũng 

thuộc về cao tầng vượng tướng, lực tác dụng của Nguyệt 
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phá đối với hào và lực phản tác dụng của Nhật kiến đối với 

hào có cùng cường độ, hào tại Tổ hợp Nhật Nguyệt tổng 

thể một vượng một suy, lực tác dụng ở hai nơi triệt tiêu lẫn 

nhau, cho nên hào tổng thể vẫn là bình tướng. 

 

 (12) giả thiết Mùi thổ làm Dụng thần, tại ngày Tuất 

tháng Thân xem bói, thì Mùi thổ tại tháng Thân hưu tù, là 

suy, đồng thời Mùi thổ tỷ hòa với Tuất Nhật là vượng, Mùi 

thổ tại Tổ hợp Nhật Nguyệt một vượng một suy, cho nên 

Mùi thổ tổng thể là bình tướng. 

 

 (13) giả thiết Tuất thổ làm Dụng thần, tại ngày Ngọ 

tháng Thìn xem bói, tháng Thìn xung Tuất thổ nhưng cùng 

thuộc tính, luận Nguyệt phá cũng có thể luận tỷ hòa. Nếu 

Tuất thổ luận Nguyệt phá, thì hào bị Nguyệt phá là suy, 

hào được Nhật sinh là vượng, nhưng Nguyệt phá thuộc cao 

tầng suy bại lực lượng, Nhật sinh chỉ là bình thường cấp 

độ vượng tướng lực lượng, so sánh suy bại lực lượng vẫn 

chiếm thượng phong, Tuất thổ tổng thể vẫn là suy bại; nếu 

Tuất thổ luận được Nguyệt tỷ hòa là vượng, đồng thời được 

Nhật sinh cũng vượng, Nhật Nguyệt đồng vượng Tuất thổ 

tổng thể là vượng không thể nghi ngờ. Vậy Tuất thổ tại 

tháng Thìn luận phá hay luận tỷ hòa? Phương pháp chính 

xác là căn cứ thực tại khách quan để phán đoán, vì Tổ hợp 

Nhật Nguyệt là xem chuyện quá khứ hiện tại thu nhỏ, trên 

thực tế nếu có việc bị phá thì theo phá luận, nếu được trợ 

giúp thì theo tỷ hòa mà luận. Tham chiếu hiện trạng để 

đoán tình huống tương tự còn có Sửu thổ gặp tháng Mùi, 

Mùi thổ gặp tháng Sửu, tương xung lại tỷ hòa.  
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Ví dụ: Ngày Quý Tị tháng Mùi (Tuần không Ngọ 

Mùi) hỏi chồng có bảo vệ được chức vị không, được quẻ 

Lôi Hỏa Phong 

 

 

 
  

Xem cho chồng lấy hào Quan quỷ làm Dụng thần. 

Trong quẻ Quan quỷ lưỡng hiện, ưu tiên Quan quỷ Sửu thổ 

lâm hào Ứng làm Dụng thần.  

 

Ta hỏi: "Chồng cô hiện đã bị cách chức? Nhưng vẫn 

tạm thời có một chức khác thay thế?"  

 

Cô này trả lời: "Tháng này chức quản lý đã tạm bị 

xoá, cũng không có chức khác thay thế."  

 

Ta nói: "Vậy thì có phiền phức, mặc dù có người ra 

mặt nói cho chồng cô nhưng vị trí quản lý sợ giữ không 

được, gặp nạn cũng không chỉ một mình anh ta."  
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Quả nhiên đến ngày Hợi nhận được tin chính xác, 

tuy tìm được người ra mặt nhưng vị trí quản lý vẫn bị mất, 

một phó quản lý khác cũng bị cách chức.  

 

Dụng thần Sửu thổ gặp tháng Mùi, tương xung lại tỷ 

hòa, đầu tiên hỏi rõ thực tế để tham chiếu, tháng Mùi nếu 

lấy phá để xem, người bị hại tất có việc bị phá hao tổn, cho 

nên hỏi chức quan có bị mất, đồng lý tháng Mùi nếu tỷ hòa, 

hào thổ là cấp trên, Mùi thổ củng phù Dụng thần, nếu có 

chức quan thay thế thì ứng là quẻ tượng tỷ hòa. Nhưng trên 

thực tế người bị hại chức quan chỉ bị phá mà không có đỡ, 

cho nên Mùi thổ đối với Dụng thần Sửu thổ ứng theo 

Nguyệt phá. Dụng thần bị Nguyệt phá Nhật sinh, nhưng 

Nguyệt phá thuộc cao tầng suy bại lực lượng, Nhật sinh chỉ 

là bình thường vượng tướng lực lượng, hai chỗ tương phản 

tác dụng lực đồng thời tác dụng lên Dụng thần, đương 

nhiên là suy thắng vượng bại, Dụng thần tổng thể chính là 

suy bại, chính là căn cứ đoán xấu.  

 

Ứng kỳ nguyên tắc là "Hung đoán hung ứng", đã 

đoán là điềm dữ, đem khi xu thế tốt Nhật thần Tị hỏa bị 

xung mất, chính là ngày ứng hung, cho nên ứng tại ngày 

Hợi. Trong quẻ Huynh đệ Hợi thủy bị Nhật thần Tị hỏa 

xung động, vì Hợi thủy bị Nguyệt khắc ở trạng thái suy bại, 

suy mà bị Nhật xung thì phá tán, Hợi thủy trên phương diện 

cát hung là Nhật phá, có thể xem nhẹ, nhưng hào Huynh 

đệ là đồng bạn, Huynh đệ bị phá, lại cùng quan chức Tuất 

thổ Hổ Tước đối lập, ngụ ý có đồng bạn cũng bị cách chức. 

Cho nên nói gặp nạn không chỉ một mình anh ta. 
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 (14) giả thiết Tý thủy làm Dụng thần, ngày Hợi 

tháng Sửu xem bói, tháng Sửu hợp Tý thủy, cả hai đã tương 

hợp đồng thời lại tương khắc, luận Nguyệt hợp là vượng 

mà cũng có thể luận Nguyệt khắc là suy. Nếu luận Tý thủy 

hợp Nguyệt, hào được Nguyệt hợp là vượng, đồng thời hào 

được Nhật đỡ cũng vượng, Tý thủy tại Nhật Nguyệt cùng 

vượng tổng thể là vượng tướng; nếu luận Tý thủy bị 

Nguyệt khắc thì hào bị Nguyệt khắc là suy, đồng thời hào 

được Nhật đỡ là vượng, cả hai đều là tầm thường cấp độ 

tác dụng lực, hai lực lượng tương phản đồng thời rơi vào 

hào Tý thủy, Tổ hợp Nhật Nguyệt một vượng một suy triệt 

tiêu lẫn nhau, Tý thủy tổng thể là bình tướng.  

 

Vậy Tý thủy tại tháng Sửu nên luận hợp hay là luận 

khắc? Phương pháp chính xác giống ví dụ trên: Căn cứ vào 

sự tình khách quan hiện tại để phán đoán. Trên thực tế nếu 

còn bị khắc thương thì sẽ luận là khắc, nếu trên thực tế 

được hợp tác thì theo hợp mà nói là đủ.  

 

Tình huống tương tự còn có Tuất thổ gặp tháng Mão, 

tương hợp lại tương khắc. « Tăng San » đối với Tuất thổ 

gặp tháng Mão luận hợp hay luận khắc cũng có giải thích 

nhưng tiếc là Dã Hạc lại nói "Hào vượng luận hợp, hào suy 

luận khắc" mà không dựa vào thực tế.  

 

Như ở trên có ví dụ trong « Tăng San » ngày Canh 

Thìn tháng Sửu xem bệnh của con, được quẻ "Sơn Địa 

Bác", Dã Hạc luận đoán nói vì Dụng thần Tử tôn Tý thủy 

bị động khắc, Nhật khắc là suy bại, cho nên tuy Nguyệt 

kiến tác hợp vẫn nói khắc không nói hợp. Nhưng quẻ này 
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mấu chốt gây ra hung cũng không phải là Tổ hợp Nhật 

Nguyệt mà là tổ hợp Động biến, trong quẻ Tuất thổ được 

Nguyệt đỡ vượng lại bị Nhật kiến xung thành ám động, 

động mà khắc thương Dụng thần Tý thủy, đây mới là tin 

tức hạch tâm nói lên điềm dữ, Nguyệt lệnh đối với Dụng 

thần luận tương hợp hoặc luận tương khắc căn bản là 

không thể thao túng đại cục, không thể lấy làm luận cứ.  

 

Ví dụ: Xem lại một quẻ cũ từ mười năm trước, ngày 

Nhâm Dần tháng Mão xem bố bị bệnh nặng cát hung ra 

sao, gieo được quẻ "Thiên Địa Bĩ" 

 

 Can chi: ngày Nhâm Dần tháng Mão (Tuần không: 

Thìn Tị) 

 

 Thần sát: Dịch Mã ---- Thân; Đào Hoa ---- Mão; 

Nhật lộc ---- Hợi; Quý nhân ---- Mão, Tị 
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Lúc ấy vì gặp Dụng thần Phụ Mẫu Tuất thổ bị Nhật 

kiến Dần mộc khắc suy, thế là rập khuôn Dã Hạc luận là 

"Hào suy là khắc không là hợp", đem tháng Mão luận là 

khắc thương Dụng thần Tuất thổ mà không luận là hợp 

vượng, Nhật Nguyệt đều khắc Dụng thần tự nhiên hẳn là 

suy bại, thế là lầm đoán điềm dữ khó tránh. Nhưng bố ta 

lúc ấy tuy bệnh tình hung hiểm, nhiều lần chuyển viện cấp 

cứu, cuối cùng cũng được cứu sống. Tuy có di chứng tay 

chân khó hoạt động nhưng cũng dần bắt đầu khỏi hẳn.  

 

Lúc ấy xem quẻ biết rõ bố được thân bằng cố hữu 

giúp đỡ rất nhiều mà may mắn chuyển đến bệnh viện tốt 

hơn để chữa trị, điều này ăn khớp với tin tức trong quẻ Quý 

nhân Mão mộc tọa Nguyệt hợp Dụng thần. Nếu đem tháng 

Mão là kị thần khắc thương Dụng thần, kị thần Mão mộc 

đối với Dụng thần Tuất thổ hợp tàng khắc thì sẽ phải có 

bệnh mãn tính lặp đi lặp lại mới đúng. Nhưng trên thực tế 

bệnh này lại chưa hề phát tác nặng. Nếu nói là khắc thương 

lại không khớp với quá khứ và hiện tại, rất rõ ràng, luận 

tháng Mão sẽ tham chiếu tình hình thực tế trong quá khứ 

hiện tại mà luận hợp vượng chứ không phải luận khắc suy 

mới đúng.  

 

Nếu luận hợp thì mọi suy luận sẽ như nước chảy 

thành sông, Dụng thần được Nguyệt hợp cao tầng vượng 

tướng, bị Nhật khắc bình thường suy bại, tuy là một vượng 

một suy, nhưng so sánh tác dụng thì vượng cao suy thấp, 

tổng thể mà nói Dụng thần vẫn vượng tướng, là điềm lành 

có thể vượt qua nan quan, quẻ lại là lục hợp, phân tích chi 

tiết quẻ Lục hợp chủ sự tình triền miên không dứt, là bệnh 
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trạng triền miên không thể trị tận gốc, cái này khớp với 

việc người bệnh bị di chứng.  

 

Cái gọi là ăn một lần thua thiệt khôn ngoan nhìn xa 

trông rộng, xuất hiện sai lầm có khi cũng không phải là 

chuyện xấu, có thể từ đó kịp thời tổng kết kinh nghiệm giáo 

huấn cũng là một loại thu hoạch rất tốt. 

 

 Nhật Nguyệt không tác dụng lẫn nhau và ảnh 

hưởng đơn hướng đối với hào  

 

Ở đây có việc cần nhắc tới là không ít người mới học 

nghĩ sai khi xem ảnh hưởng của Tổ hợp Nhật Nguyệt đối 

với hào còn phải xem quan hệ sinh khắc giữa Nhật Nguyệt, 

đây là hiểu lầm đối với tính chất của Nhật Nguyệt.  

 

Nhật và Nguyệt chẳng dính dáng gì đến nhau mà có 

tác dụng độc lập đối với hào, phân cao thấp cũng chỉ có thể 

thông qua tác dụng mạnh yếu của từng nhân tố đối với hào, 

xem rốt cục nhân tố nào ảnh hướng lớn hơn đối với hào 

mục tiêu mà thôi. Giữa Nhật Nguyệt không trực tiếp sinh 

ra bất kỳ quan hệ gì, không trực tiếp sinh khắc xung hợp 

lẫn nhau.  

 

Cùng đạo lý, Nhật Nguyệt đại biểu thiên thời, hào 

trong quẻ đại biểu người, sự việc nên hào không thể ảnh 

hưởng đến thiên thời. Do đó, chỉ có Nhật Nguyệt ảnh 

hưởng các hào trong quẻ, các hào trong quẻ không có tác 

dụng đến năng lực của Nhật Nguyệt, ví dụ như Nguyệt 

khắc hào, thụ thương chính là hào. Vì nó bị Nguyệt khắc 
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thương, mà hào khắc Nguyệt, thụ thương vẫn là hào, bởi 

vì hào không có năng lực khắc thương Nguyệt lệnh, cùng 

Nguyệt lệnh đối nghịch gọi "Nghịch thiên mà đi", kết quả 

bị thương tổn chỉ là chính mình.  

 

Cho nên « Hoàng Kim Sách » có nói "Nhật tổn 

thương hào thật ly họa, hào tổn thương Nhật đồ bị kỳ 

danh", lời này rất đúng, Nhật Nguyệt có thể khắc thương 

hào trong quẻ, hào khắc Nhật là bình tướng, hào còn có thể 

không hiện vượng suy mà chỉ có tương khắc hư danh 

nhưng hào khắc Nguyệt lệnh thì không chỉ là hư danh đơn 

giản như vậy, đối nghịch với Nguyệt thì là hưu tù suy bại.  

 

Có vài người chưa rõ đặc thù của Tổ hợp Nhật 

Nguyệt và tổ hợp Động biến, nghĩ lầm Tổ hợp Nhật Nguyệt 

cũng như tổ hợp Động biến đã tác dụng hào này thì sẽ 

không có tác dụng với hào khác, đây đều là quan niệm sai 

lầm, tại giai đoạn cơ sở nhất định phải uốn nắn. Như một 

người mới học hỏi ta: 

 

 Can chi: Ngày Giáp Dần tháng Dậu (Tuần không: 

Tý Sửu) 

 



 

 

301 

 
  

Người đến hỏi: "Quẻ này tôi tự gieo hỏi mình học 

Dịch sẽ thế nào, lấy Phụ Mẫu Tị hỏa làm Dụng thần, dù 

Nhật kiến Dần mộc sinh Dụng thần nhưng Nhật kiến Dần 

mộc lại bị Nguyệt lệnh Dậu kim khắc, vậy có thể sinh Dụng 

thần hay không?"  

 

Ta nói: "Nhật kiến và Nguyệt lệnh chẳng dính dáng 

gì đến nhau, chỉ có tác dụng đến hào chứ không trực tiếp 

có quan hệ sinh khắc xung hợp gì cả, sao Nguyệt lệnh Dậu 

kim lại có thể khắc chế Nhật kiến Dần mộc được. Nhật 

Nguyệt có thể gián tiếp phân cao thấp thông qua cường độ 

tác dụng lực của mỗi nhân tố đến hào mục tiêu, xem cái 

nào có ảnh hưởng lớn hơn đối với hào mà thôi".  

 

Anh ta có vẻ minh bạch nói: "Nguyên lai là vậy, vậy 

Dụng thần Tị hỏa được Nhật thần Dần mộc sinh vượng, 

nhưng Dụng thần Tị hỏa lại khắc chế Nguyệt lệnh Dậu kim 

thì có phải Dụng thần vượng tướng hữu lực hay không?" 
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Ta nói: "Cậu sai rồi, Nhật Nguyệt như trời, hào trong 

quẻ như người, việc, quan hệ giữa Nhật Nguyệt và các hào 

trong quẻ chỉ có tính đơn hướng, Nhật Nguyệt có thể đồng 

thời tác dụng tất cả các hào trong quẻ, như dương quang 

phổ chiếu, nhưng các hào trong quẻ dù có quan hệ sinh 

khắc xung hợp với Nhật Nguyệt thì không thể gây ra bất 

kỳ ảnh hưởng gì đối với Nhật Nguyệt, bị ảnh hưởng thủy 

chung vẫn là chính cái hào đó, như thế trong quẻ Dụng thần 

Tị hỏa dù khắc Nguyệt lệnh Dậu kim, nhưng Nguyệt lệnh 

Dậu kim sẽ không bị khắc thương, ngược lại là hào khắc 

Nguyệt lệnh đối nghịch với thiên thời, trái với quy luật tự 

nhiên, bị thương tổn lại chính là Tị hỏa, bởi vậy khi hào 

khắc Nguyệt, hào sinh Nguyệt hết thảy là hưu tù suy 

tướng". 

 

 Người hỏi tựa hồ lại hiểu hơn một chút nói: "Nhật 

kiến Dần mộc đã sinh vượng Dụng thần Tị hỏa thì chắc sẽ 

không lại đi khắc thương hào Thế Mùi thổ chứ?"  

 

Ta cười đáp: "Cậu đã biết Tổ hợp Nhật Nguyệt đặc 

thù như mặt trời chiếu sáng vạn vật không bỏ sót chỗ nào, 

mặt trời cũng không phải của riêng nhà cậu, sao chỉ cho 

phép chiếu nhà cậu mà lại không cho phép chiếu nơi khác? 

Lẽ nào lại như vậy". 

  


