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Chûúng XXII: Lyá luêån vïì AÁm àöång trong Luåc haâo 
 

Trong quẻ đã có động tĩnh rõ ràng, nhưng Nhật lại 

có thể xung động hào tĩnh khiến cho từ tĩnh biến động, làm 

cho hào đó như hào minh động có thể ảnh hưởng nắm 

quyền vượng suy của các hào khác. Đối với việc Nhật xung 

hào tĩnh, cổ luận từng định nghĩa: "Hào vượng mà tĩnh, 

xung là ám động, có được kỳ lực; hào suy mà tĩnh, xung là 

Nhật phá, càng thêm vô dụng". Nghĩa là hào tĩnh suy yếu 

bị Nhật kiến xung, tuy cũng xung động nhưng lại bị xung 

tán mà suy bại không chịu nổi, trở thành vô dụng, gọi là 

"Nhật phá" hoặc "Xung tán". Hào tĩnh vượng tướng bị 

Nhật kiến xung thì xung khởi càng vượng, từ đó biến thành 

có thể tác dụng đến tha hào, hữu dụng với hào động, gọi là 

"Ám động" hoặc "Xung khởi". Đây là ứng dụng khi đoán 

cát hung.  

 

Ám động, cổ nhân gọi là phúc đến mà không biết, 

họa đến khó phát giác, tựa hồ nói đến việc rất thần bí, kỳ 

thật không phải, trong quẻ xuất hiện hào ám động, ý nghĩa 

thực sự là việc vừa phát sinh hoặc chuyện sắp xảy ra. 

Người đoán quẻ sở dĩ có thể thường xuyên từ trong quẻ 

thấy rõ sự việc giống như là chính người đến xem thì hào 

Nhật xung (Ám động) là một trong những nơi phát ra tin 

tức. Ví dụ hỏi quẻ mà có một hào ám động khắc Thế thì có 

thể đoán hiện tại hoặc sắp bị thương tổn, vì hào ám động 

ngụ ý ngay lập tức hoặc sự tình sắp phát sinh. Mặt khác 

một việc nữa cũng đáng nhắc đến chính là hào bị Nhật 

xung cũng không tồn tại thuần xung hoặc xung khắc. Vô 
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luận là ngày Tý xung động Ngọ hỏa hay ngày Ngọ xung 

động Tý thủy, đều là chỉ tồn tại tương xung mà không tồn 

tại tương khắc. Điều này có sự khác biệt với lý luận tương 

xung giữa các hào trong quẻ.  

 

 Xung khởi có sáu loại tình huống: Hào vượng bị 

Nhật xung là ám động hữu dụng, hào suy bị Nhật xung là 

Nhật phá vô công. Lý luận tựa hồ rất rõ ràng, nhưng thế 

nào là vượng, thế nào là suy? Hào không vượng bị Nhật 

xung chắc chắn phá tán hay sao? Tăng San Bốc Dịch cũng 

từng đưa ra nghi vấn: "Hào vượng tướng, xung không tiêu 

tan; hào có khí, xung không tiêu tan; hào hưu tù, xung là 

xung phá, trăm ngàn bên trong một hai mà thôi". Nhưng 

vẫn là không có thuyết pháp minh xác, có thể nói cổ kim 

Lục hào luận vẫn chưa xác định được ám động như thế nào 

là Nhật phá để làm một hệ thống quy nạp, do đó khiến lý 

luận về Nhật xung trong ứng dụng thực tế đều là tùy ý, ảnh 

hưởng đến dự đoán. Cụ thể, ở phương diện phán đoán cát 

hung, tổng cộng có sáu loại tình huống hào bị Nhật xung 

động định tính là xung khởi hữu dụng: 

 

 Tình huống thứ nhất: hào tĩnh được Nguyệt lệnh 

nên vượng bị Nhật xung là xung khởi ám động. Như Dã 

Hạc nói "Hào vượng tướng, xung không tiêu tan".  

 

Ví dụ 22-1: Ngày Quý Mão tháng Thân xem thi 

Hương, được "Hằng biến Đại Quá" 

 

 Can chi: Ngày Quý Mão Tháng Thân (tuần không: 

Thìn Tị) (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 
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Dã Hạc luận: Dậu kim Quan tinh trì thế, vượng 

tướng đương thời, Mão Nhật xung mà ám động. Hào năm 

Quan hóa tiến thần, xuân tới chắc chắn đỗ đầu. 

 

 Xem thi Hương, lấy Phụ mẫu Hợi Thủy làm Dụng 

thần, trong quẻ Quan quỷ Thân Kim minh động sinh vượng 

Phụ mẫu Hợi Thủy, Dụng thần vượng, hào Thế Dậu kim 

được Nguyệt lệnh vượng bị Nhật kiến xung động, là ám 

động vượng tướng, cấu thành quẻ cục may mắn Dụng 

vượng Thế vượng.  

 

Quẻ này hai Quan quỷ sáng tối lưỡng động, ở 

phương diện vận động cát hung khác nhau ở chỗ Thân kim 

động mục tiêu là chỉ hướng Dụng thần Hợi Thủy, Dậu kim 

ám động nhưng không có mục tiêu phương hướng, chỉ là 

biểu hiện tự thân vượng suy, bởi vì Dậu kim là hào Thế, 

hào Thế là mục tiêu cuối cùng, dù cho động nó sẽ không 

đi tác dụng bất kỳ hào nào khác kể cả Dụng thần, điểm này 

cần xác định rõ ràng. 
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 Ví dụ 22-2: Ngày Bính Thìn tháng Ngọ xem xuất 

ngoại kinh doanh có tốt không được quẻ Hằng biến Dự 

 

 Can chi: Ngày Bính Thìn tháng Ngọ (tuần không: 

Tý Sửu) (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Hào Thế Dậu kim hóa Mão tương 

xung, quẻ nội phản ngâm, may mắn được Tuất thổ là Tài 

ám động sinh Thế, tuy là thay đổi thất thường, nhưng vẫn 

có lợi.  

 

Quả nhiên người này đi mà quay lại ba lần, đều phát 

tài ở giữa đường. Quẻ này hào Thế Dậu kim hóa Mão xung 

mà không khắc Thế, lại được Nhật thần Thìn thổ xung 

động Tuất Tài sinh Thế cho nên là cát. 

 

 Quẻ này cầu tài, lấy hào Ứng Thê tài Tuất thổ làm 

Dụng thần. Dụng thần được Nguyệt lệnh sinh vượng, Nhật 

xung động là xung khởi trở thành ám động. Quẻ xem mà 
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Dụng thần động sinh Thế chắc chắn là điềm lành không thể 

nghi ngờ, cho nên người này cuối cùng được Tài mà về. 

 

 Ví dụ 22-3: Ngày Mậu Tuất tháng Sửu xem thi cử 

có thể thông qua không, được quẻ "Kiển biến Tỉnh" 

 

 Can chi: Ngày Mậu Tuất tháng Sửu (Tuần không: 

Thìn Tị) 

 

 
  

Người này thi xong tự thấy khá kém nên hỏi. Hỏi thi 

cử lấy Phụ mẫu làm Dụng thần, trong quẻ Phụ mẫu lưỡng 

hiện, ưu tiên lấy Phụ mẫu Thìn thổ trì ứng làm Dụng thần, 

Thìn thổ được Nguyệt lệnh đỡ vượng, Nhật xung động, 

tính là ám động, sinh vượng hào Thế, tạo thành quẻ cục 

may mắn Dụng thần sinh Thế.  

 

Quẻ này mặc dù người hỏi không có lòng tin, nhưng 

Dụng thần sinh Thế, cuối cùng vẫn có thể qua. Kết quả 

người này thi đỗ. Trong quẻ tuy có Quan quỷ minh động, 
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nhưng động hóa hồi đầu khắc, đây là hào động vô dụng, 

động chả khác nào không động. Cái ảnh hưởng chính lại là 

Dụng thần Phụ mẫu Thìn thổ ám động. Động tất có điềm 

báo, không có tác dụng khi tính cát hung nhưng xét ứng kỳ 

lại có tác dụng. Quỷ động hóa Tử tôn, đây chính là biểu 

hiện tâm trạng chán nản của người hỏi quẻ. 

 

 Tình huống thứ hai: Hào tĩnh được khí của Nguyệt 

lệnh bị Nhật xung cũng là xung khởi ám động. Như Dã hạc 

gọi là "Hào có khí, xung không tiêu tan".  

 

Cổ nhân luận Nguyệt lệnh chi khí là chỉ hào Hợi Tý 

thủy có dư khí tại tháng Sửu, hào Dần Mão mộc có dư khí 

tại tháng Thìn, hào Tị Ngọ hỏa có dư khí tại tháng Mùi, 

hào Thân Dậu kim có dư khí tại tháng Tuất. Hào được 

Nguyệt khí, mặc dù không có lệnh nhưng vẫn có thừa lực 

mà không hưu tù.  

 

Một năm có Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa, cuối mỗi 

quý đều là tháng Thổ. Thế gian vạn vật mặc kệ thuộc về 

loại gì đều tồn tại ở Thổ, lớn lên ở Thổ, cho nên khí cũng 

tồn tại ở đây, tháng Thổ là sự giao thoa của hai tiết bởi vậy 

tháng Thổ mang theo khí của quý đó. Đây chính là hào 

được khí của Nguyệt bị Nhật xung vẫn có thể là xung khởi.  

 

Ví dụ 22-4: Ngày Tân Dậu tháng Thìn hỏi hộ em 

gái xem xin từ nơi khác đến Quảng Châu có được hay 

không, được quẻ "Ly biến Phệ Hạp" 
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 Can chi: Ngày Tân Dậu tháng Thìn (Tuần không: Tý 

Sửu) 

 

 
  

Lấy Huynh đệ Tị hỏa làm Dụng thần. Việc này tháng 

bảy có thể thành. Kết quả chính xác. Trong quẻ Phụ mẫu 

Mão mộc bị Nhật xung động, Mão mộc sinh nguyên thần 

Tị hỏa, vượng xung khởi thành ám động hay suy bị xung 

tán mà không có hiệu dụng, đây là điểm mấu chốt để xác 

định xu thế cát hung.  

 

Hào Hợi Thủy động hồi đầu khắc nên hiển nhiên 

không thể trợ vượng Mão mộc. Cũng may tháng Thìn xem 

quẻ, tháng Thìn mộc có khí, Mão mộc được khí của tháng 

Thìn nên không bị suy bại, Nhật xung thành ám động, có 

thể động mà sinh vượng Dụng thần Tị hỏa khiến Dụng thần 

vượng tướng mà thành công. Tháng bảy Dương lịch là 

tháng Mùi, trong quẻ đã có Hợi Thủy minh động, Mão mộc 

ám động, đến tháng Mùi vừa lúc cấu thành Hợi Mão Mùi 

tam hợp Mão mộc cục sinh vượng Dụng thần, Hợi Thủy 
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mặc dù động biến Thìn thổ hồi đầu khắc, là vô dụng khi 

phán đoán cát hung nhưng lại có thể tính ứng kỳ. Đây chính 

là ý “động tất có nguyên nhân”. Mặc kệ nó sẽ dùng làm gì 

thì hào động đều là dấu hiệu để xem xét. 

 

 Tình huống thứ ba: Hào tĩnh lâm không bị Nhật 

xung, là xung khởi. Gọi là xung không. Cái này cổ tịch đều 

có đề cập, « Hoàng Kim Sách » nói: "Không gặp xung mà 

hữu dụng", Tăng san bốc dịch cũng có định nghĩa "Hào 

gặp tuần không, Nhật Thần xung khởi mà có tác dụng".  

 

Hào tĩnh mà tuần không, mặc kệ vượng tướng hay 

không, vốn là không gắng sức giống như bình trống không 

khắp nơi phiêu đãng, nhưng Nhật đến xung, tựa như bình 

không trong nháy mắt bị nước biển tràn ngập, lập tức trở 

nên nặng nề mà hữu lực, xung không tức thực mà trở nên 

hữu dụng nguyên lý chính là ở đây, có học giả tán thành 

hào bị xung thực biến hữu lực, lại không đồng ý xung thực 

tức thành ám động, đây là do khái niệm hào bị Nhật xung 

không rõ rệt thể hiện, mặc kệ hào tĩnh ở trạng thái gì, bị 

Nhật xung động liền giống như bị ngoại lực đẩy một cái, 

đó là tĩnh biến động, các loại vượng suy trạng thái phân 

tích, chẳng qua là dùng cho phán đoán là thuộc về động mà 

bị tán thành "Nhật phá", hoặc là thuộc về động mà khởi 

thành "Ám động" mà thôi, mà không phải sự khác nhau 

giữa động tĩnh.  

 

Ví dụ 22-5: Ngày Mậu Thân tháng Thìn xem bệnh 

bố vừa bị được quẻ "Càn biến Tiểu Súc" 
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 Can chi: Ngày Mậu Thân tháng Thìn (Tuần không: 

Dần Mão) (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Thìn thổ Phụ mẫu lâm Nguyệt kiến, 

lấy Thìn thổ làm Dụng thần, trước mắt bệnh nặng vì ngày 

Thân xung Dần mộc ám động, mộc động khắc Thìn thổ. 

Cần đợi ngày Sửu xung mất Mùi thổ đang hợp Ngọ hỏa, 

bệnh sẽ đỡ. Quả ngày Sửu khỏi. 

 

 Quẻ này Dần mộc bị Nhật xung ám động, cùng hào 

minh động Ngọ hỏa thành mộc hỏa liên hoàn tương sinh, 

sinh vượng Dụng thần Phụ mẫu Thìn thổ, cho nên bố lành 

bệnh. Quẻ này vì sao Dã hạc đem Thê tài Dần mộc định 

nghĩa là ám động? Vì Dần mộc lâm không bị Nhật xung, 

cho nên xung không tức thực mà trở thành ám động. 

 

 Ví dụ 22-6: Ngày Mậu Dần tháng Mùi xem Tài, 

được "Đồng Nhân biến Càn" 
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 Can chi: Ngày Mậu Dần tháng Mùi (Tuần không: 

Thân Dậu) (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Hào Dụng nhập mộ, bị Nhật khắc phá, 

kết quả được Tài. Nếu nói Dụng lâm không nhập mộ là 

không có Tài là không phải, không mà gặp xung, xung 

không thì thực, mộ mà khắc phá, phá mộ thì mở. 

 

 Quẻ này cầu tài, Thê tài Thân kim làm Dụng thần, 

Tử tôn Sửu thổ minh động nhưng biến hào Dần mộc hồi 

đầu khắc, về mặt cát hung liền thành hào động vô dụng. 

Nhưng cùng lúc đó, Dụng thần Thê tài Thân kim lâm 

không bị Nhật tương xung, xung không thì thực, ngắn hạn 

làm Thê tài Thân kim trở thành ám động, tiến tới sinh 

vượng hào Thế cho nên được Tài.  

 

Nhưng được tài chỉ nhất thời không lâu dài vì quẻ 

biến lục xung là không lâu dài. Tử tôn Sửu thổ chính là 
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nguồn sinh tài động hồi đầu khắc, tài nguyên bị đoạn là tài 

lộ không có rễ, là không thể thu hoạch lâu dài. 

 

 Nhật xung hào tĩnh lâm không có thể thành ám động, 

có khác với hào tĩnh ám động khác, tức là không cần phân 

tích vượng suy, cho dù gặp Nguyệt phá suy bại cực kì, chỉ 

cần phù hợp hào lâm không bị Nhật xung "Xung không" là 

được, sẽ thành xung khởi mà trong ngắn hạn có tác dụng. 

Hiểu rõ nguyên lý cấu thành hào tĩnh xung không ám động 

thì cùng loại quẻ tượng phân tích phán đoán liền có thể rõ 

ràng hơn.  

 

Ví dụ 22-7: Ngày Mậu Thìn tháng Mão em gái xem 

anh bị quan phi, bị định trọng tội hỏi cát hung, được quẻ 

"Bĩ biến Tụng" 

 

 Can chi: Ngày Mậu Thìn tháng Mão (Tuần không: 

Tuất Hợi (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 
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 Dã Hạc luận: Hào Huynh Thân Kim làm Dụng 

thần, Tị hỏa Quỷ khắc Thân kim, trọng tội đã định. May 

mà ngày Thìn xung động Phụ mẫu Tuất thổ, ám động sinh 

Thân, khắc xứ phùng sinh, nếu có bố mẹ, thì có thể cứu. 

Sau vì bố đã 80, theo tiền lệ được miễn tử. 

 

 Trong quẻ Dụng thần Huynh đệ Thân kim, nguyên 

bản bị Quan quỷ Tị hỏa động mà tương khắc, bộc lộ bộ 

mặt hung ác, cũng may Nhật thần Thìn thổ xung động Phụ 

mẫu Tuất thổ, làm quẻ cục từ Dụng thần bị Tị hỏa động 

khắc hung cục chuyển biến làm Dụng thần bị Tị hỏa cùng 

Tuất thổ liên hoàn tương sinh cát cục, cho nên cuối cùng 

anh phạm tội chết lại có thể miễn tử.  

 

Mà Tuất thổ vì sao lại là ám động, có người cho rằng 

là vì Tuất thổ được tháng Mão hợp vượng, lại có người cho 

rằng này tháng Mão xác nhận khắc Tuất thổ mà không phải 

hợp Tuất thổ, Tuất thổ được vượng vì Tị hỏa động sinh. 

Nhưng thực ra, Tuất thổ lâm không, bị Nhật xung động tức 

là xung không thành ám động 

 

 Tình huống thứ tư: Hào tĩnh tuy tại Nguyệt lệnh 

hưu tù, nhưng bị Nhật xung đồng thời lại được hào động 

đến sinh vượng, là xung khởi ám động, gọi là hào động 

vượng. Hào tại Nguyệt lệnh hưu tù lúc đầu gọi là bất hợp 

thời, là thể hiện hào bị suy bại nhưng vì sao lại không địch 

lại được với lực tác dụng của hào động? Đó là vì động tất 

có điềm báo, lực ảnh hưởng của tổ hợp Động biến đối với 

xu thế cát hung mạnh hơn nhiều so với Tổ hợp Nhật 

Nguyệt.  
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Ví dụ 22-8: Ngày Canh Tý tháng Sửu xem con sốt 

vì bệnh đậu được quẻ "Giải biến Quy Muội" 

 

 Can chi: Ngày Canh Tý tháng Sửu (tuần không: 

Thìn Tị)               (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Tý Nhật xung động Ngọ hỏa Tử tôn, 

gặp Dần mộc sinh phù, đã có sinh cơ vậy. Quả nhiên điều 

trị khỏi bệnh. 

 

 Trong quẻ Dụng thần Tử tôn Ngọ hỏa tại tháng Sửu 

là hưu tù, Ngọ hỏa tại Nguyệt tù bị Nhật kiến xung động, 

vốn sẽ là Nhật phá, Nhật phá thì là dấu hiệu Dụng thần suy 

bại, như thế thì bệnh tình của con anh ta sẽ nguy kịch vậy. 

Nhưng cũng may quẻ có Huynh đệ Dần mộc động mà sinh 

vượng Tử tôn Ngọ hỏa, khiến cho từ suy chuyển vượng, ở 

đây lại bị Nhật kiến xung động thì thành cách cục ám động 

vượng xung khởi, không còn thuộc về phá tán, cho nên 

bệnh của con người này có thể cấp tốc cứu chữa khỏi hẳn. 
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 Ví dụ 22-9: Ngày Tân Mão tháng Tị xem bác nghệ 

cầu tài, được "Đại Quá biến Cấu" 

 

 Can chi: Ngày Tân Mão tháng Tị (tuần không: Ngọ 

Mùi) 

 

 
  

Trong quẻ Quan quỷ Dậu kim bị Nguyệt khắc lại bị 

Nhật kiến xung động, vốn là xung tán Nhật phá, nhưng 

trong quẻ lại có Dụng thần Thê tài Mùi thổ minh động sinh 

trợ Dậu kim, khiến cho từ suy chuyển vượng, hào vượng 

bị Nhật xung động thì ngược lại thành ám động, làm cách 

cục cát hung biến thành Dụng thần Mùi thổ sinh Dậu kim, 

Dậu kim sinh Thế nên thành cát cục Dụng thần gián tiếp 

sinh Thế, thu lợi mà về, cuối cùng người này thật là có 

được lợi nhuận mà quay về. 

 

 Tình huống thứ năm: Hỏi việc nếu Dụng thần 

vượng tướng, đồng thời hào Thế bị Nhật kiến xung động, 

thì vô luận vượng suy, đều tính là xung khởi ám động. Gọi 
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là Dụng xu Thế hưng. Ý là Dụng thần vượng khiến hào 

Thế bị xung khởi.  

 

Ví dụ 22-10: Ngày Canh Tuất tháng Dần xem cầu 

tài, được quẻ "Hỏa Thiên Đại Hữu" 

 

 Can chi: Ngày Canh Tuất tháng Dần (tuần không: 

Dần Mão)                       (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 

 
  

Dã Hạc luận: Dần mộc Thê tài làm Dụng thần, Thê 

tài khắc Thế, Tài này sẽ được, nhưng trước mắt vẫn chưa 

được, cần tới ngày Giáp Dần xuất không mới được. Quả 

nhiên ngày Giáp Dần được tài. Nếu lấy gặp không bất 

không, cũng không phải. Nếu trong tuần còn là không 

vong, đợi xuất tuần không là không. 

 

 Như trong quẻ biểu hiện, tự hỏi Tài được quẻ tĩnh 

cách cục Dụng thần Thê tài khắc Thế, mặc dù là báo hiệu 

được Tài, nhưng loại cách cục Tài khắc Thế được Tài này 
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có khác với những cái khác, điều kiện bắt buộc là Dụng 

thần Thê tài và hào Thế đều phải vượng tướng, vì Dụng 

thần mà suy thì việc không thành, hào Thế suy yếu thì bất 

lực gánh Tài, dựa theo nguyên tắc phán đoán này thì quẻ 

này Dụng thần Thê tài Dần mộc lâm Nguyệt kiến, vượng 

tướng là không thể nghi ngờ, nhưng hào Thế Thìn thổ lại 

là bị Nguyệt khắc, bị Nhật xung động, suy mà bị xung là 

Nhật phá, hào Thế bị phá ứng là suy bại, thân yếu sao có 

thể tiếp nhận Thê tài khắc thương mà được Tài?  

 

Nguyên nhân mấu chốt ở đây là Dụng thần vượng 

tướng, hào Thế bị Nhật xung, theo điều kiện đó thì hào Thế 

bị Nhật kiến xung động, bất luận vượng suy đều luôn coi 

là ám động, quẻ này hào Thế Thìn thổ bởi vậy được coi là 

ám động mà không phải Nhật phá, cho nên có thể tiếp nhận 

vượng Tài khắc thương mà cuối cùng được Tài. 

 

 Ví dụ 22-11: Ngày Quý Hợi tháng Tuất xem mùa 

đông năm này được quan sai không, được quẻ "Tiết biến 

Nhu" 

 

 Can chi: Ngày Quý Hợi tháng Tuất (tuần không: Tý 

Sửu)                           (trích từ « Tăng San Bốc Dịch ») 

 


