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TỰ 

 

 Dự đoán Lục hào chính là đại tông chi pháp, rất 

nhiều người học, nhưng có thể đạt tới cao tầng thì lại không 

nhiều. Truy tìm nguyên nhân, chủ yếu là cổ thư sai lầm quá 

nhiều và không hợp với xã hội hiện đại, khiến rất nhiều 

người yêu thích nhưng mãi cũng không nắm được bí mật. 

 

 Cổ đại có nhiều thuật dự đoán và mỗi thuật dự đoán 

đều sâu không có tận cùng, cho nên muốn toàn bộ tinh 

thông thì căn bản là không thể. Từ cảm giác ham hố nhưng 

tinh lực không đủ, ta liền từ bỏ các loại thuật dự đoán khác 

mà chuyên tâm nghiên cứu lục hào, khiến cho ta ở phương 

diện này trình độ dự đoán đột nhiên tăng mạnh và có những 

đột phá trọng đại. 

 

 Dự đoán Lục hào có rất nhiều tên, mỗi thời đại và 

địa phương khác biệt đều có cách gọi riêng. Thời Hán gọi 

là "Nạp giáp thệ pháp", thời Tống gọi là "Hỏa châu rừng 

pháp", Hồng Kông lại gọi là "Tiền tài khóa", "Văn vương 

khóa" các loại, tại Nhật Bản lại gọi là "Đoán dịch", Trung 

Quốc đại lục dân gian gọi là "Lục hào pháp". Chân chính 

cách gọi phải là "Lục hào dự đoán pháp". 

 

 Thời Hán gọi là "Nạp giáp thệ pháp" bởi vì đưa can 

chi vào trong quẻ để dự đoán, nhưng giáp chỉ đại biểu 

Thiên can, mà loại thuật dự đoán này chủ yếu dùng địa chi 

để dự đoán nên gọi là nạp giáp có chút không thích hợp. 

"Hỏa châu rừng pháp" chính là do giới thiệu sách dự đoán 

mà gọi cũng không phải mười phần ổn thỏa."Tiền tài khóa" 
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chính là dùng đồng tiền gieo quẻ mà gọi tên cũng không 

thể phản ánh chính xác bản chất của thuật dự đoán này, 

cách gọi này cũng không thích hợp."Văn vương khóa" 

chính vì Văn vương đã từng diễn quẻ mà gọi thành tên, 

nhưng thuật dự đoán này sinh ra từ thời Hán, cũng không 

phải là Văn vương sáng lập, cho nên gọi Văn vương khóa 

thì càng không đúng. Người Nhật Bản xưng là "Đoán 

dịch", chính là do đời Minh có « Đoán Dịch Thiên cơ », « 

Đoán dịch toàn thư », « Đoán dịch Thần Thư » các loại, từ 

những sách này mà gọi tên, nhưng dịch học dự đoán thuật 

rất nhiều, Lục hào dự đoán chẳng qua chỉ là một lưu phái 

trong đó mà thôi, cho nên gọi là đoán dịch cũng có chút 

không ổn. Nếu như tinh thông loại thuật dự đoán này liền 

sẽ biết, vị trí hào trong dự đoán có tác dụng vô cùng trọng 

yếu, sáu hào đều có hàm nghĩa đặc định, càng đi lên cao 

tầng, hào vị càng phát ra tác dụng mấu chốt, rất nhiều chi 

tiết đều từ sáu hào vị mà suy đoán ra, mà ta qua ứng dụng 

hào vị còn phát hiện "Di thần biện hào dự đoán pháp", đây 

cũng chính là thuật dự đoán khác biệt với những thuật dự 

đoán khác. Cho nên gọi là "Lục hào dự đoán pháp" là 

chuẩn nhất. 

 

 Những năm này ta chủ yếu sáng tác thư tịch tiếng 

Nhật và mở rộng Lục hào tại Nhật Bản cho nên viết không 

nhiều sách Lục hào tiếng Trung. Trước mắt tại Nhật Bản 

xuất bản có « Lục hào chiêm thuật thần kỳ ứng nghiệm », 

« Lục hào chiêm thuật áo nghĩa », « Lục hào chiêm thuật 

trong sinh hoạt », « Lục hào chiêm thuật đổi vận pháp », 

tại Hồng Kông xuất bản « Lục hào dự đoán bệnh tật », « 

Lục hào quẻ lệ nói thật ». 
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 Nay kết duyên với Trần Hậu Lực, Hoàng Diệu Tông 

hai vị tiên sinh, tại Singapore xuất bản cuốn sách này, đây 

cũng là đại hạnh truyền thống văn hóa Trung Quốc. Sau 

này ta đem toàn bộ tinh lực để nghiên cứu Lục hào, lần lượt 

xuất bản sách trên phương diện này, đem thành quả nghiên 

cứu nhiều năm qua viết ra, giúp mọi người sớm ngày đề 

cao trình độ dự đoán. Khi viết cuốn sách này, bạn thân 

Đoán Kiến Nghiệp tiên sinh đã trợ giúp rất lớn, xin biểu 

thị cảm tạ. 

 

 Tác giả: Vương Hổ ứng 

 

 Địa chỉ: Sơn Tây tỉnh, Thái Nguyên thị, hẻm 22 Sở 

nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây. Mã bưu cục: 030001 

 

 Điện thoại liên lạc: 0351 ——4429233 
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CHƯƠNG I: DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT BÍ PHÁP 

 

 Dự đoán Lục hào khác biệt khoa học kỹ thuật hiện 

đại, không thể như hoá học, vật lý dùng phương pháp thí 

nghiệm khoa học để chứng minh. Nếu như không tự mình 

nghiên cứu Lục hào cùng ứng dụng thực tế thì không thể 

bình luận gì đối với Lục hào và cũng không thể có khả năng 

thăm dò Lục hào một cách sâu sắc. 

 

 Lục hào dự đoán thời tiết mặc dù không thể dự đoán 

kết quả được trăm phần trăm, nhưng lại có xác suất trúng 

khá cao, dự đoán chuẩn xác hay không, phán đoán là một 

phương diện, gieo quẻ cũng là mấu chốt, chỉ có bắt giữ 

chuẩn xác quẻ tượng mới có thể phán đoán chính xác. Tại 

Nhật Bản, có một cô gái nhỏ mười ba tuổi dùng sách Lục 

hào tiếng Nhật của ta dự đoán thời tiết có thể đạt tới trăm 

phần trăm. Bây giờ dự báo thời tiết dùng ứng dụng khoa 

học kỹ thuật hiện nhưng cũng có lúc sai. Tỉ như thượng 

tuần tháng 12 năm 2001, vì khí tượng cục không dự đoán 

được ngày hôm sau Bắc Kinh có tuyết lớn, nên dân chúng 

không có chút chuẩn bị nào với bão tuyết và lãnh đạo cục 

khí tượng Bắc Kinh đã phải xin lỗi dân chúng. 

 

 Dự báo thời tiết hiện đại không phải một người có 

thể làm, muốn dự báo chuẩn xác thời tiết, phải dùng vệ tinh 

khí tượng, thông qua khí lưu biến hóa cùng độ chênh lệch 

nhiệt độ trong ngày, lại tham khảo số liệu năm trước mới 

có thể đưa ra kết luận chính xác. Nhưng Lục hào dự đoán 

chỉ cần một người liền có thể tiến hành, dùng ba đồng tiền 

gieo quẻ, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ mấy phút có 
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thể đến xem thời tiết vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm, 

chẳng những có thể xem thời tiết ngày hôm đó mà còn có 

thể xem vài ngày sau, thậm chí mấy tháng sau, hoặc một 

ngày bất kỳ. Đây chính là chỗ thần kỳ của Lục hào dự đoán. 
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Tại sao Lục hào có thể xem chuẩn thời tiết? 

 

 Lục hào có thể dự đoán chuẩn thời tiết tuyệt không 

phải trùng hợp tình cờ, mà vì trong lục thân có rất nhiều tin 

tức phong phú, bao hàm nhiều dạng ý tứ, nó có thể ăn khớp 

đối ứng với rất nhiều chuyện trong vũ trụ, việc này có thể 

chứng thực thông qua vô số lần nghiệm chứng. Như vậy, 

dùng Lục hào dự đoán thời tiết, lục thân đối ứng với cái gì, 

cơ chế ở đâu? Phía dưới ta sẽ giảng thuật một chút. 

 

 Từ dịch học tư duy, vũ trụ hình thành là từ Vô cực 

(hỗn độn) biến Thái Cực (vũ trụ đến cực hạn sinh âm 

dương), sau đó từ Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, dương tạo 

thành trời, âm tạo thành đất. 

 

 Người hơi hiểu về dịch học đều biết, Càn Vi Thiên 

là Cha (Phụ), Khôn Vi Địa là Mẹ (Mẫu), bởi vậy Lục hào 

liền dùng Phụ mẫu để biểu thị thiên địa. Vì sao trong Lục 

hào Hào Phụ mẫu biểu thị mưa, điều này với việc hình 

thành mưa có quan hệ rất lớn. Dùng khoa học để giải thích 

việc hình thành mưa, là do hơi nước bốc lên từ mặt đất tới 

không trung biến thành mây, gặp khí lạnh ngưng kết thành 

giọt nước, rơi xuống đất chính là mưa. Mà dùng Lục hào 

để giải thích, mưa là do âm dương trao đổi mà hình thành. 

Tức là mặt đất âm khí hướng lên trời, cùng dương khí 

tương hợp, tiến hành trao đổi liền tạo thành mưa, Phụ mẫu 

chính là biểu tượng thiên địa âm dương, bởi vậy Hào Phụ 

mẫu có ý tứ là mưa. 
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 Những lục thân khác đại biểu hàm nghĩa lại từ đâu 

mà đến? Là từ lục thân sinh khắc quan hệ diễn nghĩa mà 

tới. 

 

 Thê tài khắc Phụ mẫu, Phụ mẫu đại biểu mưa, bị 

khắc mưa sẽ ngừng, Thê tài sẽ có ý là trời nắng. Nhưng 

Thê tài sinh Quan quỷ, cho nên Thê tài mặc dù chủ nắng, 

cũng vẫn có mây. 

 

 Quan quỷ sinh Phụ mẫu, có sấm sét sẽ hình thành 

mưa, bởi vậy Quan quỷ ý là sấm sét. Lại vì sương mù, hơi 

nước lên đến bầu trời liền là mây, từ trên bản chất mà nói, 

sương mù, hơi nước cùng mây là một, bởi vậy Quan quỷ 

cũng nghĩa là hơi nước, sương mù. 

 

 Huynh đệ khắc Thê tài, Thê tài bị khắc, trời sẽ không 

còn nắng, trời không có nắng vì có mây che mặt trời, bởi 

vậy Huynh đệ nghĩa là mây. 

 

 Tử tôn có hàm nghĩa mặt trời, nắng, mặt trăng, vì nó 

có thể khắc Quan quỷ, Quan quỷ bị khắc, mây mù sẽ tan 

biến, ban ngày có thể trông thấy mặt trời, ban đêm có thể 

trông thấy mặt trăng, cho nên Tử tôn liền chủ trời nắng. 

 

 Huynh đệ sinh Tử tôn, nó có thể khiến trời nắng, gió 

có thể đem mây mù thổi tan, cho nên Huynh đệ lại có hàm 

nghĩa là gió. 

 

 Cổ đại dự đoán sư thông qua quan hệ sinh khắc giữa 

lục thân mà diễn nghĩa ra rất nhiều hàm nghĩa, cực đại 
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phong phú tin tức, dùng Lục hào dự đoán thời tiết để thực 

hiện nguyện vọng tiên tri. 
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Dự đoán đám cưới ma 

 

 Một cô gái có con chết trẻ, cô ta sợ con mình cô độc 

tại Minh giới nên cầu hôn một nhà có con gái chết trẻ. Bên 

kia cũng đồng ý. Nhằm định ngày thành hôn cho con đã 

chết, cô ta xin ta gieo một quẻ vì ta thường gieo quẻ để 

chọn ngày tốt. 

 

 Ngày Mậu Ngọ tháng Ngọ, gieo được quẻ Địa Sơn 

Khiêm biến Thủy Sơn Kiển. 

 

 
 Vì con của cô gái là người ở thế giới khác, Tử tôn 

mặc dù là hài tử, nhưng ứng lấy Quan quỷ làm Dụng thần 

vì Quan quỷ là người chết, linh hồn. Quan quỷ Ngọ hỏa 

lâm hào hai, hào hai là trạch, nói rõ con của cô gái mặc dù 

đã chết nhưng còn mười phần lưu luyến cái nhà này, hồn 

phách còn thường về nhà. Tử tôn Hợi thủy phát động khắc 

Quan quỷ là tượng hồn phách bất an, do đó bèn chọn ngày 

hợp hào Tử tôn là ngày Dần để thành hôn. 
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 Ứng nghiệm: Con trai của cô gái mặc dù đã chết, 

nhưng trên nóc nhà và trong phòng bếp thường xuyên có 

thể trông thấy thân ảnh con trai cô ta lúc ẩn lúc hiện. Sau 

khi chọn đúng ngày thành hôn thì hiện tượng này biến mất. 
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 Quan hệ ngoài hôn nhân  

 

 Bình thường gia đình đều là chế độ một vợ một 

chồng, đây là quy định của pháp luật. Kỳ thật từ góc độ âm 

dương, chưa chắc là như thế. Nam nữ nhân duyên hết sức 

phức tạp, bởi vì ảnh hưởng của vũ trụ, có tính đa dạng, 

cũng không thể dùng cái nhìn thế tục để cân nhắc. Có 

người đồng thời có mấy nữ nhân, có người cả đời chả có 

ai, đây đều là do ảnh hưởng của vũ trụ. 

 

 Vũ trụ vô thủy vô chung dựa theo quy luật nhất định 

không ngừng vận động. Nếu như vũ trụ không có pháp tắc 

nhất định, chúng ta liền không khả năng nhận biết thế giới. 

Con người là một bộ phận của vũ trụ đương nhiên phải bị 

vũ trụ chế ước. Mỗi người đều có quỹ tích của riêng mình, 

dựa theo tự thân pháp tắc vận động. Loại vận động của 

pháp tắc này chính là vận mệnh. 

 

 Vũ trụ là một tổ hợp thể của thời gian cùng không 

gian. Vận mệnh cũng cùng vũ trụ, theo thời gian và không 

gian khác biệt, mà sinh ra biến hóa. Bởi thời gian và không 

gian ra đời của mỗi người không giống nhau, bởi vậy mới 

có khác biệt vận mệnh, diễn nghĩa ra đủ loại nhân sinh. 

Nhưng dù cho vận mệnh có như thế nào, lại có một quy 

luật bất biến đó chính là đạo âm dương. Bởi vậy người tinh 

thông âm dương liền có thể xem vận mệnh của mình và 

người khác, ở một mức độ nào đó liền có thể lợi dụng thời 

gian cùng không gian để cải biến vận mệnh con người. 
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 Lục hào dự đoán yêu đương cùng nam nữ nhân 

duyên, trong quẻ xuất hiện dạng này tổ hợp liền là quan hệ 

tay ba: 

 

 Nữ xem hôn nhân, trong quẻ xuất hiện những tình 

huống là chồng có ngoại tình: 

 

 Một, Thê tài phục dưới Quan quỷ. 

 

 Hai, Quan quỷ phát động cùng Huynh đệ tương hợp. 

 

 Ba, Huynh đệ phát động cùng Quan quỷ tương hợp. 

 

 Bốn, Quan quỷ phát động cùng Thê Tài tương hợp. 

 

 Năm, Thê Tài phát động cùng Quan quỷ tương hợp. 

 

 Sáu, Quan quỷ phát động cùng hào có cùng ngũ 

hành với hào Thế tương hợp. 

 

 Bảy, hào có cùng ngũ hành với hào Thế phát động 

tương hợp với Quan quỷ. 

 

 Nữ dự đoán hôn nhân trong quẻ xuất hiện các tình 

huống này là chính mình ngoại tình: 

 

 Một, trong quẻ đã có Quan quỷ, nhưng lại có hào 

động hóa Quan quỷ. 
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 Hai, trong quẻ Quan quỷ lưỡng hiện, hào Ứng bên 

phía Quan quỷ phát động cùng hào Thế tương hợp. 

 

 Ba, Quan quỷ lưỡng hiện, hào Thế phát động cùng 

Quan quỷ bên phía hào ứng tương hợp. 

 

 Bốn, trong quẻ đã có Quan quỷ, hào Thế và Nhật 

Nguyệt là Quan quỷ tương hợp. 

 

 Nam dự đoán hôn nhân, trong quẻ xuất hiện cái 

tình huống này là vợ ngoại tìn: 

 

 Một, Quan quỷ phục dưới Thê Tài. 

 

 Hai, Thê Tài phát động cùng Quan quỷ tương hợp. 

 

 Ba, Quan quỷ phát động cùng Thê tài tương hợp. 

 

 Bốn, Thê tài phát động cùng Huynh đệ tương hợp. 

 

 Năm, Huynh đệ phát động cùng Thê Tài tương hợp. 

 

 Sáu, hào có cùng ngũ hành với hào Thế phát động 

hợp Thê tài. 

 

 Bảy, Thê tài phát động cùng hào cùng ngũ hành với 

hào Thế tương hợp. 

 

 Nam dự đoán hôn nhân, trong quẻ xuất hiện các 

tình huống này là chính mình ngoại tình: 



17 
 

 

 Một, trong quẻ đã có Thê tài, lại có hào động hóa 

Thê tài tương hợp. 

 

 Hai, trong quẻ Thê tài lưỡng hiện, hào Thế phát 

động cùng hào Thê tài bên phía hào Ứng tương hợp. 

 

 Ba, trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, hào Thê tài bên 

phía hào Ứng cùng hào Thế tương hợp. 

 

 Bốn, trong quẻ đã có Thê tài, hào Thế cùng Nhật 

Nguyệt là Thê tài tương hợp. 

 

 Các quy luật trên mặc dù ứng nghiệm rất cao, nhưng 

không thể quá khẳng định vì có thể là vợ, chồng cũ hoặc 

người yêu cũ, phải hết sức cẩn thận. Nếu như hợp hào 

không vong, thì có khả năng không hợp, cũng có thể là quá 

khứ. Bởi vậy trong lúc phán đoán, đồng thời tham khảo đất 

Đào hoa, Mộc dục, Huyền Vũ, Thanh Long mới có thể nắm 

chắc chuẩn xác để không phạm sai lầm. 

 

 Ví dụ 1: ngày Tân Hợi, tháng Quý Tị, năm Bính Tý, 

một cô gái hơn hai mươi tuổi đến xem hôn nhân được quẻ 

Phong Thiên Tiểu Súc biến Bát Thuần Tốn. 
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 Lấy Quan quỷ làm Dụng thần. Quan quỷ Dậu kim 

phục dưới hào ba Thìn thổ, phục chờ hiện, năm 1993 là 

Quý Dậu sẽ là năm xuất hiện bạn trai. 

 

 Hào Thế xem từ Nhật thần là Đào hoa, lại cùng hào 

biến tương hợp, lâm Bạch Hổ tính cách có chút nôn nóng, 

tính tình không tốt. Hào biến là hào Tài, tới tương hợp, 

thích tiền, là người chủ trương tôn thờ đồng tiền. 

 

 Quái thân là Tý thủy, Hương khuê là Tử tôn Tị hỏa, 

Hương khuê ám động, hai người vụng trộm ở chung. Hào 

năm là quán trọ, lâm Câu Trần ý càng mạnh. Chính là mất 

trinh với bạn trai trong khách sạn. 

 

 Hào Thế là thai địa của Tử tôn lâm Bạch Hổ, Bạch 

Hổ chủ lưu sinh, hào hai là vị trí bào thai không vong, tổng 

hợp là bỏ thai. Cô gái đã từng bỏ thai. 

 

 Quan quỷ Dậu kim lâm Thanh Long, Thanh Long 

chủ mỹ mạo, người yêu của cô gái này rất đẹp trai. Quan 
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quỷ Dậu kim phục dưới Thê tài Thìn thổ, người đàn ông 

này đã có người yêu hoặc đã có vợ. 

 

 Quan quỷ Dậu kim bị Nguyệt kiến nhập quẻ thành 

Tử tôn Tị hỏa ám động khắc thương, lại là đất tuyệt của 

hào động Tý thủy, quẻ biến Lục xung, hai người không 

thành được vợ chồng, cuối cùng chia tay. 

 

 Ứng nghiệm: Bạn trai đầu và cô gái này quen nhau 

năm 1993. Là quân nhân, đẹp trai. Hai người kết giao dần 

dần thân mật, năm tháng 2 năm 1996 thuê nhà ở chung, 

từng một lần mang thai sẩy thai. Vài ngày trước, mới phát 

hiện đối phương sớm đã đính hôn, có hôn thê. Cảm thấy 

bất an cho nên mới đến xem quẻ. Sau đó bị bố mẹ phản đối 

mà chia tay. 

 

 Ví dụ 2: Ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính 

Tý, một cô gái Nhật bản dự đoán hôn nhân được quẻ Trạch 

Thiên Quải biến Lôi Địa Dự. 
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Lấy Quan quỷ làm Dụng thần. Năm 1995 là năm Ất 

hợi, Quan quỷ Dần mộc gặp trường sinh, nên năm này từng 

có đối tượng. Hào ba Huynh đệ Thìn thổ động hóa Quan 

quỷ Mão mộc, hào ba là gian hào, gian hào là người làm 

mối, Huynh đệ chủ bằng hữu, đoán năm 1995 tháng Thìn 

bạn bè giới thiệu bạn trai. Cô gái sau khi nghe xong, cảm 

giác rất ngạc nhiên, nói đoán rất chuẩn, thật có chuyện như 

vậy. 

 

 Trong quẻ sơ hào Tý Thủy là Thái Tuế nhập hào, 

động mà sinh Quan quỷ Dần mộc, đoán cô gái năm nay lại 

xuất hiện bạn trai. Hào Thế động mà sinh Thê tài Tý thủy, 

Tý Thủy động mà sinh Quan quỷ, là cô gái đang theo đuổi 

đối phương. Hào Thế không vong lại lâm Huyền Vũ, 

không vong là bất an, nơm nớp lo sợ, Huyền Vũ chủ lén 

lút, cho nên đoán là thầm mến. Bởi hào Thế động hóa thoái, 

đoán là nhút nhát không dám bày tỏ. 

 

 Quan quỷ lâm hào Ứng, hào Ứng là nơi khác, lại lâm 

Dịch mã, đây là một người con trai ở xa. Quan quỷ Dần 

mộc động hợp Thê tài Hợi thủy, người đàn ông kia có 

người yêu khác. 

 

 Ứng nghiệm: Kết quả suy đoán toàn bộ chính xác, 

cô gái nói mình vô cùng thích một người đàn ông, là người 

Trung Quốc, học ở đại học Bắc Kinh, cô gái biết đối 

phương có bạn gái, bởi vậy không theo đuổi, rất buồn rầu. 

 

 Sau nghe nói cô gái kết hôn năm 1999, định cư ở 

Trung Quốc, chính là hào thế tuần không, năm này xung 
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thực. Bất quá không rõ có cưới người con trai thầm yêu kia 

hay không. 

 

  

CHƯƠNG VII: NIÊN VẬN DỰ ĐOÁN BÍ PHÁP 

 

 Phương pháp dự đoán niên vận cùng phương pháp 

dự đoán vận khí cả đời thực ra giống nhau, có thể nói bổ 

sung cho dự đoán vận khí cả đời. Vận khí cả đời không thể 

xem kỹ được cát hung của từng năm thật chi tiết nhưng 

niên vận lại có thể dự đoán cụ thể hàng năm, báo cho người 

xem cát hung từng năm một. Ở một trình độ nào đó, có thể 

nói dự đoán niên vận so với dự đoán vận khí cả đời càng 

có ý nghĩa hơn. 

 

 Dự đoán niên vận chủ yếu là ở sự an nguy cùng cát 

hung của bản thân người đến xem, tiếp theo mới là tài vận, 

công việc, gia đình và các loại tình huống khác. Dự đoán 

niên vận, không cần phán đoán tính cách. Bất quá dự đoán 

niên vận cũng không phải là dự đoán tất cả các phương 

diện, mà là nhìn trong quẻ có tin tức gì, căn cứ vào đó cùng 

với thông tin tham chiếu từ người đến xem mới có những 

phán đoán chính xác, nếu muốn phán đoán tỷ mỷ từng vấn 

đề, ứng nghiệm sẽ không quá cao. Nhưng Lục hào dự đoán 

là toàn bộ tin tức, dự đoán niên vận, có đôi khi lại có thể 

xem quá khứ do đó khi dự đoán phải cẩn thận. 

 

 Ví dụ 1: Ngày Giáp Tý, Tháng Quý Dậu, năm Kỷ 

Mão, một người phụ nữ đến xem niên vận được quẻ Thuỷ 

Lôi Truân biến Lôi Thuỷ Giải. 
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 Tài vận: Lấy Thê tài làm Dụng thần. Thê Tài Ngọ 

hỏa phục, không được Nhật Nguyệt sinh phù, lại bị Nhật 

thần Tý Thủy khắc thương, hưu tù vô khí, tài vận không 

tốt. 

 

 Công việc: Lấy Quan quỷ làm Dụng thần. Trong 

quẻ Quan quỷ Tuất thổ, Thìn thổ lưỡng hiện, lấy hào động 

Tuất thổ làm Dụng thần. Quan quỷ Tuất thổ không vong, 

Nhật Nguyệt không sinh, Nguyên thần phục mà không 

hiện, Kị thần lại trì Thế phát động, sự nghiệp vận khí không 

tốt, rất khó có cơ hội thăng tiến. 

 

 Gia đình an nguy: Xem về chồng, lấy Quan quỷ 

làm Dụng thần. Lưỡng hiện, lấy hào Quan quỷ trì Ứng ở 

thượng quẻ làm Dụng thần. Quan quỷ Tuất thổ hưu tù 

không vong, Tử tôn Dần mộc lại phát động khắc thương, 

không tốt. Nay Quan quỷ tuần không không bị khắc, tháng 

Tuất xuất không, là sẽ chịu tác hại. Tử tôn lâm Chu Tước, 

Chu Tước là miệng lưỡi, cần phòng ngừa phát sinh tranh 

chấp. Quan quỷ tại hào năm, lâm Bạch Hổ, hào năm là 
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đường đi, Bạch Hổ cũng là đường đi, động hóa phụ mẫu, 

Phụ mẫu là xe cộ, đi ra ngoài cần đề phòng tai nạn xe cộ. 

 

 Con cái xem Tử tôn, Tử tôn Dần mộc được Nhật 

sinh, lại được sơ hào Tý Thủy phát động sinh, Phụ mẫu 

Thân kim lại cùng hào biến của Tử tôn tạo thành tam hợp 

cục sinh phù, nên tuy bị Nguyệt khắc cũng không sao. 

 

 Hào thế Tử tôn động hóa Quan quỷ, Tử tôn là khoái 

hoạt, Quan quỷ là ưu sầu, Tử tôn hóa Quan quỷ là vui quá 

hóa buồn. 

 

 Ứng nghiệm: Tài vận không tốt, trong công tác 

không có cơ hội thăng tiến, tháng Tuất chồng ngã từ cửa 

sổ phòng làm việc rơi xuống mà chết. 

 

 Ví dụ 2: ngày Đinh Mùi, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ 

Mão, một tài xế taxi đến xem niên vận được quẻ Trạch Hỏa 

Cách biến Thiên Hỏa Đồng Nhân. 
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 An nguy bản thân: Lấy hào Thế làm Dụng thần. 

Hào Thế chẳng những không được Nhật Nguyệt sinh phù, 

lại bị Nhật khắc, trong quẻ lại có Quan quỷ Mùi thổ phát 

động hóa tiến thần khắc thương, Quan quỷ Sửu thổ ám 

động khắc thương, rất không tốt. Quan quỷ có ý là chính 

phủ, tai nạn, Sửu thổ lâm Câu Trần, Câu Trần khắc Thế 

chủ lao ngục, năm này không nên dính gì đến phạm pháp, 

nếu không sẽ bị lao ngục tai ương. Tháng sau Quan quỷ 

Mùi thổ lâm Nguyệt, tháng sau cần đề phòng cẩn thận. 

 

 Tài vận: Thê tài Ngọ Hỏa mặc dù phục, lâm Nguyệt 

là vượng, nhưng kị thần trì Thế, Nguyên thần Tử tôn không 

vong nhập mộ, tài vận không thể nói là tốt, tài bị Quan quỷ 

Mùi thổ hợp, phòng bị cảnh sát giao thông phạt tiền. 

 

 Ứng nghiệm: Người này vừa mới lái taxi, kỹ thuật 

lái xe không tốt, cho nên luôn lo lắng phát sinh tai nạn giao 

thông, nhờ được nhắc nhở nên tháng Mùi lái xe rất cẩn 

thận, cho đến tuần cuối tháng Mùi, cũng không phát sinh 

tai nạn giao thông. Nhưng do lái xe quá khẩn trương, đến 

cuối tháng còn có một tuần lễ, muốn thư giãn một tí, dự 

định ra ngoài Bắc Kinh du lịch. Kết quả giữa đường phát 

sinh xung đột với người khác, đánh người ta vỡ đầu, bị 

cảnh sát nhốt một tuần lễ. Ngồi trong nhà tạm giam mới 

đột nhiên nhớ tới lời khuyên, nhưng hối hận đã muộn. 

 

  

 


