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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

  

 

 

 Từ xưa đến nay, con người luôn tìm kiếm nguyên 

nhân dẫn đến các tình cảnh trên con đường nhân sinh của 

bản thân, tìm kiếm một đáp án có thể tin cậy. Nhưng cái 

nhân sinh biến ảo khó lường này lại quá khó dự đoán khiến 

rất nhiều người sinh ra cảm xúc tiêu cực đối với những lực 

lượng khó mà kháng cự, sinh ra tâm thái bi quan chán đời. 

 

 Mấy ngàn năm nay, cổ nhân đã dùng các loại dự 

đoán thuật để dự báo vận mệnh, để cầu xu cát tị hung. Cổ 

nhân sớm có thuyết pháp "Nhất Mệnh nhị vận tam phong 

thuỷ", bát tự chính là "Nhất Mệnh nhị vận". Nếu nắm chắc 

được vận mệnh, chúng ta sẽ có thể tránh đi những nhân tố 

không có lợi cho cuộc sống, lợi dụng những điều kiện có 

lợi. Nếu làm được như thế thì đối với việc phát triển sự 

nghiệp của chính mình há không phải như hổ thêm cánh. 

Do đó, càng ngày càng nhiều người muốn tự dự đoán Vận 
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Mệnh của bản thân. Quyển sách chính vì nhu cầu đó nên 

theo thời thế mà sinh. 

 

 Quyển sách là tổng kết bát tự phong thuỷ hóa giải 

pháp của người viết qua nhiều năm thực tiễn. Trong sách 

không chỉ có dự đoán chính xác, đồng thời đưa ra phương 

pháp hóa giải đối với bát tự có xuất hiện vô dục, hôn nhân, 

quan vận, tài vận không tốt, quan phi, tai hoạ, xác thực đạt 

được hiệu quả xu cát tị hung. 
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CHƯƠNG THỨ NHẤT, BÁT TỰ 

VÀ PHONG THỦY 
 

 

  

 

 

 Nhất Mệnh nhị Vận tam Phong thuỷ, bát tự chính là 

"Nhất Mệnh nhị Vận", phong thuỷ tức bố cục nhà ở và hình 

thế bên ngoài. Mọi người đều biết, phong thuỷ có thể nhìn 

ra người một nhà hưng suy vượng bại như phong thuỷ bát 

trạch phái, phong thuỷ tam nguyên tam hợp phái, Huyền 

Không phi tinh phái. Đã có thể từ phong thủy đoán cát 

hung họa phúc, như vậy từ bát tự tự nhiên cũng có thể đoán 

phong thủy cát hung, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương liên lẫn 

nhau. Chỉ là từ cổ đến nay, không có người nào tổng kết 

quy nạp thành một bộ lý luận hoàn chỉnh mà thôi. 

 

 Mọi người đều biết, người có vận mệnh như thế nào 

liền sẽ ở nhà có phong thủy tương ứng, chứng tỏ tin tức 

giữa bát tự và phong thuỷ là đồng bộ câu thông. Bát tự là 

chủ là thể, phong thuỷ là bổ là dụng, bát tự quyết định 
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phong thuỷ là cơ sở, phong thuỷ ngược lại tác dụng tại bát 

tự là điều kiện, đây là lý luận duy vật biện chứng. Chúng 

ta có thể thông qua bát tự nhìn ra phong thuỷ nơi ở có chỗ 

nào bất lợi, thông qua điều trị hóa giải có thể thu được hiệu 

quả làm ít công to. 

 

Tiết 1: Sự vật là tạo thành từ 

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ  

 

 Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành ở khắp mọi nơi, 

không đâu không có. Trên trời có Kim tinh, Mộc tinh, Hỏa 

Tinh và Thổ tinh; trên mặt đất kim chỉ mỏ kim loại, mộc 

chỉ cây cối, thủy chỉ giang hà biển hồ, hỏa chỉ phát điện, 

nhiệt điện, thổ chỉ thổ địa; nhân thể cũng có ngũ hành, kim 

chủ phổi, mộc chủ gan, thủy chủ thận, hỏa chủ tim, thổ chủ 

dạ dày. Ngũ hành của nhà ở có kim chỉ cốt thép và vật dụng 

đồ sắt trong nhà, mộc chỉ đồ dùng bằng gỗ trong nhà như 

bàn ghế và hoa cỏ cây cối, thủy chỉ con đường, khe nước 

và nhà vệ sinh, thức uống các loại, hỏa chỉ đồ điện, nhà 

bếp, đèn điện các loại, thổ chỉ sàn nhà xi măng; bát tự ngũ 

hành, Canh Tân Thân Dậu thuộc kim, Giáp Ất Dần Mão 

thuộc mộc, Nhâm Quý Hợi Tý thuộc thủy, Bính Đinh Tị 

Ngọ thuộc hỏa, Mậu Kỉ Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc thổ. 

 

 Bát tự và phong thuỷ trong ngoài nhà: 
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 Canh Tân Thân Dậu kim trong nhà chỉ đồ sắt kim 

loại, như nồi sắt, lò, cửa sắt, xe, dao phay, két sắt, khí cụ 

bằng đồng, cốt thép trong tường, ống nước; kim bên ngoài 

nhà chỉ vật hình tròn, tháp sắt, nhạc khí, khung sắt, song 

sắt. 

 

 Giáp Ất Dần Mão mộc trong nhà chỉ gia sản, cửa gỗ, 

giá sách, bàn, ghế, hoa cỏ, vật dư thừa; bên ngoài nhà chỉ 

cây cối, giá gỗ, vật dư thừa, vật thẳng đứng, hoa cỏ. 

 

 Nhâm Quý Hợi Tý thủy trong nhà chỉ vạc nước, ao 

nước, bể cá, nhà vệ sinh, máy đun nước, tủ lạnh, điều hoà 

không khí, cửa, hành lang. Bên ngoài chỉ đường cái, khe 

nước, nước sông, hồ nước, hải dương, đại môn. 

 

 Bính Đinh Tị Ngọ hỏa trong phòng chỉ TV, dây điện, 

đèn điện, bếp núc, màn cửa màu đỏ, nhiệt điện khí; bên 

ngoài nhà là các vật nhọn, có hình hỏa, cột điện, ống khói. 

 

 Mậu Kỉ Thìn Tuất Sửu Mùi thổ trong nhà chỉ vách 

tường, bình đài, Thìn lại chỉ nhà vệ sinh, lực vật, vật bằng 

phẳng, vật dùng trên giường, quần áo, vật trang trí màu 

vàng; ngoài nhà chỉ núi, bờ ruộng, sườn đất, phần mộ, 

phòng ốc, đống đất, vật bằng phẳng, vật hình vuông. 
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Tiết 2: Hàm nghĩa của thập 

can và thập nhị chi trong 

phong thuỷ  

 

 Một, Thập can 

 

 Giáp: Rừng cây, cây cối, dương mộc, lôi mộc, 

vượng tại xuân. 

 

 Ất: Thấp mộc, hoa cỏ cây nhỏ, âm mộc, phong mộc. 

 

Bính: Thái dương hỏa, xưởng sắt thép, nhà máy dã 

luyện, lò gạch, dương hỏa. 

 

 Đinh: Tinh hỏa, âm hỏa, đèn đuốc, nhà bếp. 

 

 Mậu: Đất bằng, quảng trường, đại địa, dương thổ. 

 

 Kỷ: Núi, bình địa nhỏ, âm thổ, đất điền viên. 

 

 Canh: Nhà máy kim loại cỡ lớn, đồ sắt, nhà máy cửa 

chống trộm, dương kim. 

 

 Tân: Nhà máy kim loại cỡ nhỏ, âm kim, trang sức 

châu báu đeo tay, mạ vàng. 
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 Nhâm: Giang hà, biển cả, hồ nước, khe nước, dương 

thủy. 

 

 Quý: Nước mưa, rãnh nước nhỏ, âm thủy. 

 

 Hai, Thập nhị chi 

 

 Tý: Ao, đầm, dương thủy. 

 

 Sửu: Bờ liễu, ruộng đồng, đất trũng, ẩm ướt thổ, 

rãnh thoát nước, âm thổ. 

 

 Dần: Sơn cốc, dương mộc, đại thụ, lão hổ ẩn hiện 

trong rừng sâu. 

 

 Mão: Hoa cỏ rừng cây, rừng tùng, âm mộc. 

 

Thìn: Đầm lầy, ao nước, hồ nước, chỗ tụ nước, 

dương thổ, đập chứa nước.  

 

Kỷ: Hoang dã, trạm dịch lớn, đường công cộng, con 

đường thông suốt, âm hỏa. 

 

 Ngọ: Phong hoả đài, dương hỏa, hỏa trì, binh doanh 

chinh chiến, ở hướng nam.  

 

Mùi: Vườn hoa cư xá, âm thổ, kho củi. 

 

 Thân: Sửa chữa máy móc, máy tiện, vòi nước, thành 

thị, danh đô, dương kim. 
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 Dậu: Duy tu, đồng hồ, lưới, khách sạn, răng, âm 

kim. 

 

 Tuất: Bãi cát, hỏa khố, nhà bếp, dương thổ. 

 

 Hợi: Nước sông, dòng sông, biển cả, Thiên Môn, âm 

thủy. 

 

Tiết thứ ba: Bát tự nhìn ra 

hoàn cảnh nơi sinh  

 

 Trong Bát tự, Niên Nguyệt là bên phải, Nhật Thời là 

bên trái. Như sinh giờ Giáp Dần ngày Mậu Thìn tháng Mậu 

Ngọ năm Mậu Thân, tại Niên trụ Thân có tiệm sửa chữa, 

Mậu là rộng rãi, ở bên phải khi sinh ra.  

 

Lại như: giờ Nhâm Dần ngày Nhâm Thìn tháng Giáp 

Thìn năm Nhâm Thìn, Nguyệt Giáp là cây cối, Nhâm là 

thủy, người này khi sinh ra bên phải có thủy và mộc, bên 

trái có thủy. 

 

 Hoàn cảnh địa lý khi người sinh ra khá phức tạp. Đại 

thể phân bố tại núi, bình nguyên và thuỷ vực. 

 

 (1) Vùng núi: Trong Tứ trụ Thiên can thuộc thổ, địa 

chi tàng thổ (Bốn thổ trở lên), thổ thế vượng tướng, trong 

trụ không thấy Giáp Ất Dần Mão mộc, là thổ nhiều không 
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chế, chủ sinh tại gò núi và vùng núi, nếu không tất sinh tại 

đầu thôn ngõ hẻm; ba Tân một hỏa, tứ trụ kim vượng 

đương mùa hoặc có sinh phù, chủ sinh tại mỏ núi, nơi luyện 

kim; Tam Mộc một thủy, thường thường sinh ra ở sơn cốc 

và rừng rậm, trồng trọt. Ba thổ một mộc, tứ trụ ngũ kim 

chế mộc, tất đất hoang núi trọc. Mộc nhiều gặp hỏa, bốn 

mộc trở lên, là sơn lâm; trong tứ trụ có ba trụ cùng một 

chữ, thâm sơn thung lũng nhỏ. 

 

 (2) Bình nguyên: Tứ trụ ngũ hành đều đủ, không 

thiên cô, sinh tại bình nguyên. Ngũ hành thiếu sót, trong tứ 

trụ chia đều nhu hòa, sinh tại vùng bỏ hoang. 

 

 (3) Vùng sông nước: Thiên can là hỏa, địa chi 

thủy nhiều, tất sinh ở núi cao và hải dương. Thủy nhiều 

mộc phiêu, Nhật can là mộc, địa chi có tam trọng thủy, 

hoặc hợp thành Thân Tý Thìn thủy cục, Niên, Nguyệt, 

Nhật thành Hợi Tý Sửu thủy cục thì tất sinh tại sông, biển, 

hồ, đầm lầy, trên mặt nước. 

 

 (4) Nhật can hoặc Thời can là Canh Tân, sinh giờ 

Dậu, tất sinh đất hoàng cung. Trong tứ trụ có hình, xung, 

phá, hại, khắc, hóa hoặc phát triển không đồng đều, sinh 

tại hoang nguyên lưu lạc chiến loạn. 
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CHƯƠNG II, BÁT TỰ VÀ HAI 

MƯƠI BỐN SƠN PHƯƠNG VỊ 
 

 

  

 

 

Tiết 1: Hai mươi bốn sơn 

phương vị 

 

 Dùng bát tự đoán dương trạch phong thuỷ, cần đem 

bát tự can chi nạp hai mươi bốn sơn phương vị và Bát Quái 

sở thuộc. Từ bát tự can chi nạp hai mươi bốn sơn khán địa 

lý phương vị và người trong nhà xếp hạng cát hung; 

 

 Giáp Mão Ất là Chấn phương Đông, hậu thiên quẻ 

Chấn, tiên thiên quẻ Ly, đích tôn chi vị. 
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 Thìn (Tốn) Tị là Tốn phía Đông nam, hậu thiên quẻ 

Tốn, tiên thiên quẻ Đoài, trưởng nữ chi vị. 

 

 Bính Ngọ Đinh là Ly phương Nam, hậu thiên quẻ 

Ly, tiên thiên quẻ Càn, trung nữ chi vị. 

 

 Mùi (Khôn) Thân là Khôn phía Tây nam, hậu thiên 

quẻ Khôn, tiên thiên quẻ Tốn, mẫu thân chi vị. 

 

 Canh Dậu Tân là Đoài phương Tây, hậu thiên quẻ 

Đoài, tiên thiên quẻ Khảm, thiếu nữ chi vị.  . 

 

 Tuất (Càn) Hợi là Càn hướng Tây bắc, hậu thiên quẻ 

Càn, tiên thiên quẻ Cấn, phụ thân chi vị. 

 

 Nhâm Tý Quý là Khảm phương Bắc, hậu thiên quẻ 

Khảm, tiên thiên quẻ Khôn, trung nam chi vị. 

 

 Sửu (Cấn) Dần là Cấn phía Đông bắc, hậu thiên quẻ 

Cấn, tiên thiên quẻ Chấn, thiếu nam chi vị. 

 

Tiết 2: Bát tự và nơi ở 

 

 Niên là nguyên quán, Nguyệt là nơi ở của bố, Nhật 

là chỗ ở của bản thân, Thời là nơi ở của con cái, thế mới 

có thể phân giải kỹ càng. 
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 Xem nguyên quán phong thuỷ, lại có; Thiên can là 

bên trái, địa chi là bên phải, Niên Nguyệt làm hậu sơn, 

Nhật Thời là lên núi, địa chi Thiên can Âm Dương Ngũ 

Hành thuộc tính là sơn là thủy hoặc nhà cửa, cây cối các 

loại tình huống. 

 

 Ví dụ: Một Nam Mệnh có bát tự là giờ Kỷ Mão ngày 

Canh Dần tháng Quý Dậu năm Giáp Thìn, nơi sinh là: Niên 

can Giáp là phía trái đằng sau, tọa hạ Thìn thổ, mộc có thổ 

bồi, biểu thị phía sau trái khá xa tất có đại thụ (Giáp là che 

trời đại thụ), gần bên cây tất có hồ nước (Thìn là thủy khố), 

nhưng khi Mệnh chủ lớn lên thì cây này tất bị chém đứt, vì 

Nguyệt lệnh là Dậu kim, Nhật can là Canh kim, kim khắc 

mộc. 

 

 Gần nhà phía sau bên trái tất có mương nước câu 

lưu, Quý là nước chảy, tiểu thủy vậy. Tọa hạ Dậu kim, bốn 

kim sinh Quý thủy, đồng thời Dậu là đất mộc dục, tất có 

người dùng nước này giặt áo hoặc tắm rửa. 

 

 Giáp Thìn nạp âm Phật Đăng Hỏa, Quý Dậu nạp âm 

Kiếm Phong Kim, tọa sau có hỏa khắc kim, giống như là 

nấu cơm, cho nên chủ sau nhà tất có người khác, Phật Đăng 

Hỏa là tượng đốt đèn. 

 

Ở đằng trước nơi sinh, khi Mệnh chủ chưa sinh thì 

có đại thụ, nhưng đã bị chém đứt, bởi vì Canh Kim khắc 

tọa hạ Dần mộc đại thụ, Kỷ thổ che phía trên Mão mộc. 
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 Nguyên quán phong thuỷ, Giáp Thìn Niên trụ, Thìn 

là thủy khố, cũng đại biểu hồ nước, Giáp là đại thụ, biểu 

thị chung quanh tất gần ao hồ, đại thụ. 

 

 Lại như: Từ ví dụ bát tự làm thế nào xem phong thuỷ 

nhà của bố? 

 

 Nguyệt trụ Quý Dậu, Quý Thủy, Dậu kim, Kim sinh 

Thủy, thủy thì lưu động, lại tại Nguyệt chủ đằng sau nhà, 

biểu thị đằng sau nhà của bố tất có khe nước lưu động, bên 

cạnh gần khe nước lại có hồ nước (Niên trụ Thìn thổ là 

thủy khố) và đại thụ, nhưng khi Mệnh chủ đi tới vận hạn 

Nhật trụ thì hồ nước nhất định bị lấp đầy mà lại xây nhà 

cao lớn, vì Dần mộc khắc Thìn thổ, mộc ở trên thổ giống 

như nhà. Các phương vị khác cứ thế mà suy ra. 

 

Tiết 3: Lục thập Giáp Tý nạp 

âm cầm tinh thật giả 

 

 Bát tự Thiên can là Thiên thời, địa chi là gốc, là địa 

lợi, nạp âm là nhân sự. Vì vậy tiết này có tất yếu luận thuật. 

 

 Lục thập Giáp Tý nạp âm: 

 

 Lục thập Giáp Tý nạp âm dùng cho tin tức nhân thể 

trong dự đoán, đem nhân Mệnh chia làm Kim Mộc Thủy 

Hỏa Thổ năm loại hình, trải qua nghiên cứu và thực tiễn 
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cho thấy, nạp âm rất trọng yếu trong Tứ trụ dự đoán, ắt 

không thể thiếu. 

 

 Thật giả cầm tinh ứng dụng: Mười hai cầm tinh và 

tình huống vận mệnh thực tế của con người có quan hệ mật 

thiết, ví dụ cầm tinh loài nào sẽ có đặc điểm tính cách của 

loài đó, nhưng cầm tinh có thật có giả lại không phải mọi 

người đều biết, có thể biết cầm tinh thật giả là có thể biết 

nhân sinh lớn nhỏ. 

 

 1,  Chuột: Trong lục thập Giáp Tý, chuột xếp 

thứ nhất, có Giáp Tý Hải Trung Kim, Bính Tý Giản Hạ 

Thuỷ, Mậu Tý Phích Lịch Hỏa, Canh Tý Bích Thượng 

Thổ, Nhâm Tý Tang Tùng Mộc. Trong năm loại chuột này 

chỉ có chuột Canh Tý, Nhâm Tý là thật; ba loại khác là giả. 

Canh Tý nạp âm là thổ, mà chuột dựa vào thổ, chỉ có tại 

trong đất mới có thể sinh tồn, Nhâm Tý nạp âm là mộc, mà 

mộc sinh ở trong núi dã ngoại đất trống, chuột cũng có thể 

sinh tồn phát triển, cho nên Canh Tý Nhâm Tý là thật 

chuột. 

 

 Giáp Tý kim chuột là vật phẩm trang sức, Bính Tý 

thủy không có Thủy lão chuột, Mậu Tý hỏa cũng không có 

hỏa chuột, cho nên Giáp Tý Bính Tý Mậu Tý đều là giả 

chuột. 

 

 2,  Trâu: Ất Sửu Hải Trung Kim, Đinh Sửu Giản 

Hạ Thuỷ, Kỷ Sửu Phích Lịch Hỏa, Tân Sửu Bích Thượng 

Thổ, Quý Sửu Tang Tùng Mộc. Trong năm loại trâu này, 

Đinh Sửu trâu nước cũng có, Tân Sửu thổ ngưu dựa vào 
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thổ sinh tồn, Quý Sửu trâu gỗ nhưng sinh tồn trong núi, 

cũng có trâu rừng, cho nên Tân Sửu, Quý Sửu, Đinh Sửu 

làm thật trâu; Ất Sửu kim ngưu là giả trâu, Kỷ Sửu hỏa 

không có hỏa ngưu, cho nên Ất Sửu, Kỷ Sửu là giả trâu. 

 

 3,  Hổ: Bính Dần Lô Trung Hỏa; Mậu Dần Đầu 

Thành Thổ, Canh Dần Tùng Bách Mộc, Nhâm Dần Kim 

Bạc Kim, Giáp Dần Đại Khê Thủy. Trong năm loại hổ này 

Mậu Dần thổ hổ sinh tồn trong núi, Canh Dần mộc hổ sinh 

hoạt trong cây cối, cho nên Mậu Dần, Canh Dần là thật hổ; 

mà Bính Dần hỏa hổ, Nhâm Dần Kim Hổ, Giáp Dần thủy 

hổ đều không, cho nên là giả hổ. 

 

 4,  Thỏ: Đinh Mão Lô Trung Hỏa, Kỷ Mão 

Thành Đầu Thổ, Tân Mão Tùng Bách Mộc, Quý Mão Kim 

Bạch Kim, Ất Mão Đại Khê Thủy. Trong năm loại thỏ này, 

Kỷ Mão thổ thỏ, Tân Mão mộc thỏ là thật thỏ, các cái khác 

Đinh Mão hỏa thỏ, Quý Mão kim thỏ, Ất Mão thủy thỏ đều 

là giả thỏ. 

 

5,  Rồng: Mậu Thìn Đại Lâm Mộc, Canh Thìn 

Bạch Chá Kim, Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy, Giáp Thìn 

Phật Đăng Hỏa, Bính Thìn Sa Trung Thổ. Trong năm loại 

rồng này, Mậu Thìn mộc long, Nhâm Thìn thủy long, Bính 

Thìn thổ long là chân long, mà Canh Thìn kim long, Giáp 

Thìn hỏa long là giả long. 

 

 6,  Rắn: Kỷ Tị Đại Lâm Mộc, Tân Tị Bạch Chá 

Kim, Quý Tị Trường Lưu Thủy, Ất Tị Phật Đăng Hỏa, 

Đinh Tị Sa Trung Thổ. Trong năm loại rắn này, Kỷ Tị mộc 
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xà, Quý Tị thủy xà, Đinh Tị thổ xà làm thật xà, các cái khác 

Tân Tị kim xà, Ất Tị hỏa xà là giả xà. 

 

 7,  Ngựa: Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ, Nhâm Ngọ 

Dương Liễu Mộc, Giáp Ngọ Sa Trung Kim, Bính Ngọ 

Thiên Hà Thủy, Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa. Trong năm 

loại ngựa này, Canh Ngọ thổ ngựa, Nhâm Ngọ ngựa gỗ, 

Bính Ngọ thủy mã là thật ngựa, mà Giáp Ngọ kim mã, Mậu 

Ngọ hỏa mã là giả ngựa. 

 

 8,  Dê: Tân Mùi Lộ Bàng Thổ; Quý Mùi Dương 

Liễu Mộc, Ất Mùi Sa Trung Kim, Đinh Mùi Thiên Hà 

Thủy, Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa. Trong năm loại dê này, 

Tân Mùi thổ dê, Quý Mùi mộc dê là thật dê, mà Ất Mùi 

kim dê, Đinh Mùi thủy dê, Kỷ Mùi hỏa dê là giả dê. 

 

 9,  Khỉ: Nhâm Thân Kiếm Phong Kim, Giáp 

Thân Tuyền Trung Thủy, Bính Thân Sơn Hạ Hỏa, Mậu 

Thân Đại Dịch Thổ, Canh Thân Thạch Lựu Mộc. Trong 

năm loại khỉ này, Mậu Thân thổ khỉ, Canh Thân mộc khỉ 

là thật khỉ, các cái khác Nhâm Thân kim khỉ, Giáp Thân 

thủy khỉ, Bính Thân hỏa khỉ là giả khỉ. 

 

 10,  Gà: Quý Dậu Kiếm Phong Kim, Ất Dậu 

Truyền Trung Thủy, Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa, Kỷ Dậu Đại 

Dịch Thổ, Tân Dậu Thạch Lựu Mộc. Trong năm loại gà 

này, Kỷ Dậu thổ gà, Tân Dậu gà gỗ là thật gà, các cái khác 

Quý Dậu kim kê, Ất Dậu thủy kê, Đinh Dậu hỏa kê là giả 

gà. 
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 11,  Chó: Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa, Bính Tuất Ốc 

Thượng Thổ, Mậu Tuất Bình Địa Mộc, Canh Tuất Thoa 

Xuyến Kim, Nhâm Tuất Đại Hải Thủy, trong năm loại chó 

này, Bính Tuất thổ chó, Mậu Tuất mộc chó là chó thật, mà 

Giáp Tuất hỏa chó, Canh Tuất kim chó, Nhâm Tuất thủy 

chó là giả chó. 

 

 12,  Lợn: Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa, Đinh Hợi Ốc 

Thượng Thổ, Kỷ Hợi Bình Địa Mộc, Tân Hợi Thoa Xuyến 

Kim, Quý Hợi Đại Hải Thủy. Trong năm loại heo này, 

Đinh Hợi thổ heo, Kỷ Hợi mộc heo là thật heo, mà Ất Hợi 

hỏa heo, Tân Hợi kim heo, Quý Hợi thủy heo là giả heo. 

 

 Nạp âm ngũ Mệnh hỉ kỵ thần: Lục thập Giáp Tý 

đem Mệnh người chia làm Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ năm 

loại nạp âm, « Tam Mệnh thông hội » lại đem mỗi một loại 

Mệnh chia thành sáu tổ, sau đó đem mỗi một tổ nạp âm 

Mệnh và mỗi nạp âm hỉ kỵ thần trong lục thập Giáp Tý giải 

thích cực kỳ rõ ràng, như vậy, chúng ta mỗi người đều biết 

loại Mệnh nào đối với chúng ta có lợi, loại Mệnh nào gây 

bất lợi cho chúng ta, loại thuyết pháp mệnh lý này trong 

sách không nói, mọi người có thể kết hợp kinh nghiệm của 

mình đi nghiệm chứng. 

 

 Liên quan tới ứng dụng thủy thông thiên hà, thủy 

quy đại hải, rồng nhập đại hải dẫn phàm nhập thánh: 

Thủy thông thiên hà là người thủy Mệnh trong tứ trụ hoặc 

trong lưu niên đại vận gặp Bính Ngọ Đinh Mùi; thủy quy 

đại hải là người thủy Mệnh trong tứ trụ hoặc trong tuế vận 

gặp Nhâm Tuất Quý Hợi; rồng nhập đại hải là người sinh 
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năm Thìn trong tứ trụ hoặc trong lưu niên đại vận gặp 

Nhâm Tuất Quý Hợi. 

 

 Thủy thông thiên hà, Thiên Hà Thủy là Bính Ngọ 

Đinh Mùi, Đại Hải Thủy là Nhâm Tuất Quý Hợi. Cái này 

chỉ người thủy Mệnh trong tứ trụ thấy Bính Ngọ Đinh Mùi, 

hoặc tại đại vận lưu niên nhìn thấy cũng là thủy Thông 

Thiên Hà. Thủy quy đại hải, rồng nhập đại hải cũng như 

thế. 

 

 Thủy Thông Thiên Hà là dẫn phàm nhập thánh, tên 

như ý nghĩa, chính là người bình thường một dẫn mà thành 

thánh nhân thần tiên, là đại cát đại lợi, niềm vui lên cao. 

 

Trải qua nhiều năm thực tiễn kiểm nghiệm chứng 

minh, thủy Thông Thiên Hà, thủy quy đại hải, rồng nhập 

đại hải hàm nghĩa là điều đến kinh thành thủ đô làm việc. 

Hoặc thăng quan được đại phúc đại quý, đảm nhiệm chức 

vụ lãnh đạo trọng yếu của quốc gia. 

 

 Như một Nữ mệnh, giờ Tân Mão ngày Bính Thân 

tháng Mùi năm Đinh Sửu, trong Tứ trụ có thủy Thông 

Thiên Hà, ta báo cho người này là tương lai sẽ được điều 

đến thủ đô Bắc Kinh để làm việc, đồng thời thăng quan, 

lúc đó nàng còn không tin, kết quả vì công việc cần mà 

điều nhập Bắc Kinh. 

 

 Lại như Mậu Tý Kỷ Sửu Phích Lịch Hỏa, gặp Nhâm 

Tuất Quý mạc biểu đái phụng, cũng là dẫn phàm nhập 

thánh, cũng là tiến thủ đô làm quan. 
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Tiết 4: Nhà cửa, điền viên 

thịnh vượng và phá bại  

 

 Một, Nhà cửa thịnh vượng và phá bại 

 

 Trong bát tự, lấy Nhật làm chủ, Thiên can hợp xứ, 

địa chi đối xung sau một vị tức biểu thị nhà cửa. 

 

 Ví dụ Nhật chủ Giáp Tý, Giáp và Kỷ hợp, Tý đối 

xung với Ngọ, lui ra phía sau một vị, tức Tị, kết hợp Kỷ Tị, 

lấy nạp âm vượng tướng, không phá bất không, hoặc lâm 

tại quý nhân cát thần. Cần nạp âm của nhà cửa (như Kỷ Tị) 

đến khắc Nhật chủ nạp âm, thì người này tất có nhà đẹp, 

nếu không có tổ phụ di truyền thì cũng tất tự thân có thể 

sáng tạo kiến tạo. 

 

 Ví dụ Nhật chủ Bính Thìn, nạp âm thuộc thổ, Thìn 

xung Tuất sau một vị là Dậu, Bính Tân hợp, khép đến Tân 

Dậu là nhà cửa, sinh tại Xuân Đông Nguyệt lệnh, là mộc 

vượng tướng, Tân Dậu nạp âm thuộc mộc, đến khắc Bính 

Thìn thổ, lại Bính có Quý nhân tại Dậu, cát tượng. 

 

Lại như Nhật chủ Mậu Thân, nạp âm thuộc thổ. Lấy 

Quý Sửu là nhà cửa, nạp âm thuộc mộc. Nếu sinh tại tháng 

Quý thổ mộc sinh vượng, lại Mậu Quý tại khai, Mậu Thân 

nạp âm thổ bị Quý Dậu nạp âm khắc thương, tất chủ cát 

tượng. 
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 Nếu nhà cửa nạp âm tại suy bại hưu tù, hoặc xung 

phá không vong, Nhật chủ nạp âm lại đi khắc nó, không 

những không thể tự thân kiến tạo, dù cho nhà Tổ di truyền 

thì phần lớn cũng sẽ lụi bại cùng tẫn. Nếu Nhật chủ và nhà 

cửa có khí, nhà cửa tốt; thảng không khí, thì phá nhà. 

 

 Hai, điền viên thịnh vượng và suy bại 

 

 Điền viên từ trong bát tự lấy Nhật chủ Thiên can hợp 

chỗ, địa chi đối cung, trước một vị tức là nó. 

 

 Ví dụ Nhật chủ Giáp Tý, Giáp và Kỷ hợp, Tý đối 

cung Ngọ, tiến trước một vị là Mùi, tức Kỷ Mùi là điền 

viên. Lấy nạp âm vượng tướng, không phá bất không, hoặc 

lâm Quý Nhân cát địa, cần Nhật chủ nạp âm rời điền viên 

nạp âm, thì người này nhất định có thể nhận được tổ ấm, 

và tự mua điền trang. 

 

 Ví dụ Nhật chủ Bính Thìn, nạp âm thuộc thổ, lấy 

Tân Hợi là điền viên, Hợi chính là Quý nhân của Bính, Tân 

Hợi nạp âm thuộc kim, Thổ sinh Kim vậy. Điền trang 

vượng. 

  


