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TÁC GIẢ VƯƠNG HỔ ỨNG 

 

Vương Hổ Ứng là chuyên gia Dịch học nổi tiếng quốc tế, bát trạch 

dịch trận phong thủy truyền nhân, khách tọa giáo sư của đại học Thanh 

hoa, thủ tịch sở nghiên cứu Nhật bản, người sáng lập Lục hào chiếm thuật 

Nhật bản. Năm 1986 tốt nghiệp tiếng Nhật tại đại học Sơn Tây. Làm việc 

tại sở nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây. 

 

 Trước kia ông nghiên cứu phong thuỷ, tướng thuật, mệnh lý, Phật 

học, Trung y cùng luyện đan. Từ thập niên 80 ông bắt đầu dốc lòng nghiên 

cứu Dịch kinh, lấy phong thuỷ, Lục hào, đạo gia dưỡng sinh là nghiên cứu 

trọng điểm, vận dụng Dịch Học nguyên lý giải mã logo xí nghiệp cát hung 

huyền bí. 

 

 Từ năm 1996 ông bắt đầu nghiên cứu thuật số kỳ nhân dân gian, 

tìm điểm mạnh của người khác và xây dựng cho riêng mình một hệ thống 

lý luận hoàn chỉnh. 

 

 Các tác phẩm chủ yếu: 

 

 Tại Nhật Bản: 

 

 « Bát trạch dịch trận phong thủy », « Lục hào chiếm thuật áo nghĩa 

», « Lục hào chiếm vận pháp », « Lục hào chiếm thuật trong sinh hoạt », « 

Lục thuật ứng nghiệm thần kỳ », « Dự đoán ngoại ứng » '« Lục giao dự 

trắc tam ma địa». 

 

Tại Hồng Kông có: 

 

 « Lục hào Quái lệ thuyết chân », « Lục hào dự đoán bệnh tật mới 

». 

 

 Tại Singapore có: 

 

 « Tăng San Bốc Dịch bình thích », « Lục hào quẻ tượng giải mã », 

« Lục hào chỉ mê », « Lục hào dự đoán ngộ trung ngộ », « Lục hào chiêm 

nghiệm bí pháp” Lục hào Bảo điển”, « Lục hào xem bệnh phân khoa tường 

giải ». 
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 Tại Đài loan có: 

 

 « Tế thuyết Lục hào dự trắc học », « Lục hào bệnh tật dự đoán học 

», « Lục hào dự đoán học », « Mới học Lục hào dự đoán ». 
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ĐỒNG TÁC GIẢ: LƯU THIẾT KHANH 

 

Lưu Thiết Khanh, nữ, bái sư với danh gia Dịch Học quốc tế Vương 

Hổ Ứng, cũng là môn hạ của dân gian cao thủ Lý Đăng Vân. Bà bắt đầu hệ 

thống hóa học tập Dịch học. Trải qua hơn mười năm chăm chỉ không ngừng 

học tập Dịch Học truyền thống, Lưu Thiết Khanh lão sư đã đọc rất nhiều 

Dịch Học điển tịch, lĩnh hội Dịch Học tinh túy, tích lũy vô vàn tinh hoa 

học thuật cùng kinh nghiệm thực tiễn. Các môn Bát tự, Lục hào đều dự 

đoán tinh chuẩn tường tận, được xã hội và giới học thuật khắp nơi khen 

ngợi, thanh danh trong giới Dịch học ở Trung quốc và cả nước ngoài rất 

cao. 

 

 Lưu Thiết Khanh lão sư nghiên cứu Dịch Học thuật số, kiên trì đi 

dạy học, có rất nhiều công lao truyền bá Dịch Học. Năm 2012 tại Thái 

Nguyên mở phòng nghiên cứu Dịch Học của bản thân. Lưu Thiết Khanh 

đối với học sinh dốc túi truyền thụ, trăm hỏi không ngại, hiểu biết chính 

xác, chân truyền, tại dịch kinh có thành tích trác tuyệt, nguyên lý uyên bác, 

nhiều năm dạy học cùng thực tiễn, môn hạ đệ tử đông đảo. 
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LỜI DỊCH GIẢ 

 

Đây là một cuốn sách hay và khá đặc biệt của Vương Hổ Ứng cùng 

đồng tác giả Lưu Thiết Khanh. Trong cuốn sách này, các tác giả đã làm 

sáng tỏ thêm về vấn đề lập quẻ Lục hào. Tuy không nói rõ, nhưng việc luận 

đoán quẻ độc phát với tiêu điểm là hào độc phát và áp dụng tượng một cách 

kinh điển sẽ khiến độc giả hiểu được rõ nét hơn về sự đặc biệt của quẻ Lục 

hào, đặc biệt các quẻ độc phát, độc tĩnh mà Tăng san bốc dịch chỉ nói rất 

sơ lược. Đó mới chính là sự khác biệt rõ nét nhất giữa việc luận đoán quẻ 

Lục hào được gieo xu và quẻ lấy bằng phương pháp Mai hoa theo tượng, 

số. 

 

Bên cạnh đó, các tác giả đã sử dụng vòng Trường sinh, hào vị, các 

loại tượng một cách thiên biến vạn hóa, đăng phong tạo cực trong việc luận 

đoán giúp đào sâu vấn đề hiện lên trong quẻ dịch. 

 

Không khác các cuốn sách khác trước đây, trong cuốn sách này, 

Vương Hổ Ứng lại đưa ra một kinh nghiệm quý báu của ông trong luận 

đoán, đó là Dời thần pháp. Không chỉ áp dụng trong luận đoán Phong thủy, 

Dời thần pháp có thể áp dụng trong mọi vấn đề của cuộc sống. Dù vẫn còn 

nhiều ẩn dấu nhưng có thể nói, Vương Hổ Ứng và Lưu Thiết Khanh đã đưa 

ra rất nhiều kiến thức hữu ích cho độc giả, việc chắt lọc các tinh túy như 

thế nào lại là việc của người đọc. 

 

Đây là một cuốn sách cần lĩnh ngộ nên tạm thời dịch giả sẽ không 

đưa ra các chú giải như các cuốn sách trước. Và sau cuốn sách này, tôi sẽ 

không dịch sách của Vương Hổ Ứng nữa, để dành cho những dịch giả khác. 

Kiến thức còn vô vàn như biển, các cuốn sách sau của các tác giả khác hy 

vọng sẽ mang đến nhiều kiến thức hơn nữa cho độc giả và những cái nhìn 

khác biệt để mọi người học Dịch có thể cái nhìn đa chiều hơn. 

 

Hà Nội, ngày Quý Mùi, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi 

 

An Hạ 
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CHƯƠNG I: Ý NGHĨA CỦA LỤC HÀO PHONG THỦY DỰ ĐOÁN 

  

 Đối với tác dụng của phong thủy, từ trước đến nay có nhiều quan 

điểm khác biệt. Khẳng định cũng có, phủ định cũng có. Phong thuỷ đến 

cùng có tác dụng hay không? Có bao nhiêu tác dụng? Điều này rất khó có 

tiêu chuẩn định lượng. Tiền nhân cho phong thuỷ một định vị là "Nhất 

Mệnh, nhị Vận, tam Phong thuỷ". Người nghiên cứu vận mệnh cho rằng 

hết thảy đều được chú định bởi số mệnh, mà người nghiên cứu phong thủy 

lại quá phận khuếch đại tác dụng phong thủy, cho rằng nhân sinh, gia đình, 

mọi sự phát sinh đều do phong thuỷ tạo thành, điều chỉnh phong thuỷ có 

thể cải biến mọi thứ. Vậy tác dụng trên thực tế thật sự là như thế sao? Tại 

thực tế ứng dụng nghiệm chứng, dự đoán vận mệnh không thể đúng được 

trăm phần trăm, cũng không thể có chuyện một phong thủy gia nào có thể 

dựa vào điều chỉnh phong thuỷ để trở thành đại gia hoặc trở thành nguyên 

thủ quốc gia. Bọn hắn đều phạm sai lầm thổi phồng quá đáng.  

 

 Căn cứ vào nguyên lý âm dương, hết thảy sự vật trong vũ trụ đều 

có quy luật, đều vận động, phát triển theo quy luật, nếu không chúng ta 

sống trong thế giới này sẽ lộn xộn vô cùng. Con người chỉ là một phần tử 

trong thế giới này mà thôi, tự nhiên phải tuân theo quy luật chế ước và ảnh 

hưởng của vũ trụ, cũng không tự giác mà sinh hoạt dựa theo một quy luật, 

đây chính là nguyên nhân tại sao con người có vận mệnh. Đó cũng là tại 

sao Bát tự, Tử Vi Đấu Sổ lại có thể dự đoán chuẩn xác nhân sinh kinh lịch. 

Nhưng dù có phương pháp dự đoán thần kỳ thế nào cũng không thể đoán 

được bách phát bách trúng, đều chỉ là có nhất định ứng nghiệm mà thôi. 

Cái này không phải là vấn đề tiêu chuẩn của ai đó, cũng không đơn thuần 

là phương pháp dự đoán nào đó linh nghiệm không linh nghiệm, mà là con 

người mặc dù có vận mệnh, nhưng ở trình độ nào đó có biến số. Cho nên 

dự đoán học không thể bách phát bách trúng, cũng bởi vì có biến số này.  

 

 Tại sao vận mệnh con người có biến số? Đây là vì trong vũ trụ có 

tồn tại lỗ đen, ở một mức độ nào đó nó siêu việt quy luật, khiến cho vũ trụ 

tất cả mọi thứ có tính dẻo, mà tính dẻo này vẫn như trong quy luật vũ trụ 

chế ước mà biến hóa. Phong thuỷ học chính là thành lập trên cơ sở tính 

dẻo, lợi dụng quy luật địa khí biến hóa mà tạo dựng lên. Cho nên nói tới 

một mức độ nào đó phong thuỷ học có thể gọi là hoàn cảnh học, trái đất từ 

trường học. Cho nên phong thuỷ cùng vận mệnh quan hệ là quan hệ âm 

dương, vận mệnh là âm, phong thuỷ là dương cả hai thiếu một thứ cũng 
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không được. Chỉ có cả hai phối hợp tốt, mới có thể có một cái nhân sinh 

mỹ hảo. 

 

 Trong lịch sử Trung Quốc, phong thuỷ học bắt nguồn xa, dòng 

chảy dài, hình thành các loại lưu phái, chủ yếu có Huyền Không phong 

thuỷ, Tam hợp phái, Bát trạch phong thuỷ, Ngũ Hành phái các loại, có 

nhiều quan điểm, cá biệt xuất hiện tình huống kết quả cát hung không nhất 

trí, dù vậy cũng đều có ứng nghiệm nhất định. Phong thủy lưu phái có lấy 

khí làm chủ phán đoán, có lấy hình làm chủ phán đoán, còn có hình khí kết 

hợp phán đoán, vô luận lưu phái nào đều là thông qua hoàn cảnh hiện hữu 

mà tiến hành phán đoán, nếu như nơi này chung quanh tại một hai năm 

hoặc là ba bốn năm sau này đột nhiên lại xây nhà cao tầng, mở đường hoặc 

là có công trình kiến trúc bị hủy đi, như vậy phong thủy cát hung liền sẽ 

phát sinh biến hóa, đây cũng là chỗ thiếu hụt của phong thuỷ học. Vậy có 

thể hay không dự kiến được phong thủy dự đoán học? Trả lời là có. Thông 

qua thực tiễn lâu dài nghiệm chứng, Lục hào hoàn toàn có thể đảm đương 

trọng trách này. 

 

 Lấy một thí dụ mùa xuân năm 2008 một học sinh đi Tứ Xuyên du 

lịch thấy thị trường bất động sản rất sôi động, anh ta là cao thủ phong thủy, 

cảm thấy phong thuỷ nhà ở cũng không tệ, phong cảnh rất tốt, liền muốn 

mua, còn khuyên ta cũng mua nhà. Anh ta gọi điện xem mua nhà có thể 

tăng giá hay không? 

 

 Được quẻ như sau: 

 

 Ngày Giáp Thìn tháng Mão (tuần không: Dần Mão), được quẻ Bát 

Thuần Chấn biến Lôi Phong Hằng 

 

Chấn cung: Bát Thuần Chấn (lục xung) Chấn cung: Lôi Phong Hằng 

 



 

13 
 

 
  

Hào Thế Nguyệt khắc Nhật xung là Nhật phá. Thê tài trì Ứng lâm 

Câu Trần động hóa Quan quỷ Nguyệt phá. Hào hai lại lâm Huynh đệ đến 

khắc, mua nhà chắc chắn sẽ tổn hại. Phụ mẫu là nhà, động hồi đầu khắc 

hợp, hưu tù nhập mộ, cũng không tốt, quẻ này không nên mua. 

 

 Nhưng anh ta chưa từ bỏ ý định, hai ngày sau vẫn muốn mua, lại 

gieo quẻ như sau 

 

 Ngày Đinh Mùi tháng Mão (tuần không: Dần Mão), được Bát 

Thuần Cấn biến Hỏa Phong Đỉnh. 

 

 Cấn cung: Bát Thuần Cấn (lục xung) Ly cung: Hỏa Phong Đỉnh 
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Hào Thế không vong. Thê tài Tý thủy hưu tù bị Huynh đệ phát 

động đến khắc, mua chắc chắn lỗ vốn. Hào hai Phụ mẫu Ngọ hỏa lâm Câu 

Trần động hóa hồi đầu khắc. Quẻ Lục xung, đoán là nhà có chất lượng 

không tốt, sợ phát sinh biến cố, tương lai sẽ có vấn đề, giá không thể tăng. 

Thế là anh ta không mua nữa. 

 

 Phản hồi: Tứ Xuyên Vấn Xuyên động đất, nhà sập. 

 

 Phong thuỷ dù tốt thì nhà cửa cũng không tránh được ảnh hưởng 

của thiên tai, Lục hào dự đoán có thể đoán được biến cố có thể xảy ra. Dự 

đoán phong thuỷ từ sớm đã được đưa vào Lục hào dự đoán nhưng sách cổ 

ít đề cập đến, mặc dù cũng không phải là tất cả luận thuật đều ứng nghiệm, 

nhưng tối thiểu giúp người đời sau mở ra một đầu mối và đường tắt để dự 

đoán phong thuỷ.  
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CHƯƠNG II: KIẾN THỨC CĂN BẢN TRONG DỰ ĐOÁN PHONG 

THỦY BẰNG LỤC HÀO 

 

TIẾT 1: DỤNG THẦN 

 

 Trong Lục hào từ trước đến nay quan trọng nhất là Dụng thần, 

nhưng phong thủy lại là tổng hợp vấn đề nên không thể câu nệ hào nào làm 

Dụng thần để tiến hành phán đoán mà sẽ có nhiều Dụng thần khi dự đoán. 

 

 Lúc bình thường, dự đoán phong thuỷ, hào Thế là Dụng thần thứ 

nhất, mỗi quẻ đều nhất định phải xem. Hào Thế là chủ một quẻ quan hệ 

đến cát hung của con người, công danh lợi lộc đều không trọng yếu bằng 

cát hung của con người. Bất quá Lục hào phong thuỷ dự đoán vẫn cần căn 

cứ điểm mà người tới xem chú trọng để linh hoạt biến hóa Dụng thần. 

 

 Có người đến xem cát hung của mình, tình huống như vậy lấy hào 

Thế làm Dụng thần để đoán. Nếu như là dự đoán mua bán nhà cửa, đất cát 

thành hay không, thì lại lấy Phụ mẫu làm Dụng thần. Mà chi tiết phán đoán 

đất cát, nhà cửa cũng lấy Phụ mẫu làm Dụng thần. 

 

 Nếu như người xem là người kinh doanh, quan tâm đến lợi ích sẽ 

mạnh hơn nhiều, nhất là dự đoán phong thủy công ty, cửa hàng thì Thê tài 

lại là Dụng thần. Nếu như người xem là quan chức, mục đích lại là quan 

vận thì Quan quỷ là Dụng thần. Cũng có khi trong nhà có người bị bệnh 

nghi là do phong thuỷ thì căn cứ bệnh nhân quan hệ mà lấy Dụng thần. 

 

 Lục hào dự đoán phong thuỷ cũng như Lục hào thông thường mọi 

việc đều xoay quanh Dụng thần để phán đoán. Nhưng nếu phải phán đoán 

chi tiết thì cần biến hóa Dụng thần hoặc có thể nói là biến hóa góc độ dự 

đoán mới có thể phán đoán chuẩn xác. 

 

 Cho nên để nắm chắc Lục hào phong thuỷ dự đoán nhất định phải 

đem từng khái niệm cùng công dụng nhớ kỹ mới có thể phán đoán chuẩn 

xác. Mỗi lục thân, lục thần, hào vị đều tổ hợp thành quẻ tượng, chỉ có tổng 

hợp phân tích phán đoán mới có thể phán đoán toàn diện. Cho nên nói 

phong thuỷ có Dụng thần, cũng không có Dụng thần. 
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 Ví dụ: Ngày Ất Dậu tháng Tân Hợi năm Nhâm Ngọ (tuần không: 

Ngọ Mùi), một người đàn ông xem xây nhà có hợp phong thủy không được 

quẻ Thủy Lôi Truân biến Bát Thuần Khôn. 

 

Khảm cung: Thủy Lôi Truân  Khôn cung: Bát Thuần Khôn (lục xung) 

 

 
  

Lấy Phụ mẫu làm Dụng thần. Phụ mẫu được Nhật tỷ hòa Nguyệt 

không khắc thì nhất định có thể tìm được nơi thích hợp. Hào Ứng phát 

động sinh Phụ mẫu, Ứng là người khác, là ủy thác người khác tìm giúp. 

 

 Thủy Lôi Truân có nghĩa là tụ tập, ở lại, hào Thế tại hào hai, hào 

hai là nhà, là hào Thế nhập nhà, biểu thị mình ở trong nhà. Sơ hào Huynh 

đệ Tý thủy lâm Thanh Long phát động sinh hào Thế, Thanh Long là mới, 

lại chủ vui sướng, hóa không không thể sinh. Năm sau Quý Mùi xuất không 

sinh hào Thế sẽ vô cùng cao hứng ở trong nhà của mình. 

 

 Hào năm sinh Phụ mẫu. Phụ mẫu là nhà cửa. Hào năm là đường 

đi, lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng là đường đi, chỗ ở giao thông thuận tiện. 

Hào sơ sinh nhà động khắc Tài, hào năm sinh Phụ mẫu khiến Thê tài nhập 

mộ, sửa chữa nhà cửa chắc sẽ tốn không ít tiền. 

 

 Phản hồi: năm Hợi phản hồi, ngày 26 tháng 12 năm 2003 anh ta 

vào ở nhà mới, tốn không ít tiền nhưng rất hài lòng, chỗ ở cách lối vào 

đường cao tốc chỉ có ba phút. 

  



 

17 
 

VÍ DỤ VỀ DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY 

 

 Ví dụ 1: Ngày Canh Thìn tháng Canh Ngọ năm Giáp Thân (tuần 

không: Thân Dậu), một người xem phong thuỷ nhà được quẻ Hỏa Trạch 

Khuê biến Hỏa Lôi Phệ Hạp. 

 

Cấn cung: Hỏa Trạch Khuê  Tốn cung: Hỏa Lôi Phệ Hạp 

 

 
  

Quan quỷ Mão mộc tại hào hai độc phát, hào hai là nhà, Quan quỷ 

phát động là tượng bất an, phong thuỷ không tốt, ảnh hưởng đến bản thân. 

Tử tôn trì thế, Quan quỷ hóa thoái, bất lợi cho công việc, năm nay Thái 

Tuế tuyệt Quan quỷ, năm nay bất lợi. Quan quỷ Mão mộc lâm dương hào 

phát động, dương chủ qua đi nghĩa là đã mất việc. 

 

 Phản hồi: Trên thực tế đã mất việc hai tháng trước. 

 

 Quan quỷ Mão mộc độc phát lại là tử địa của Thê tài Tý thủy, Thê 

tài Tý thủy không hiện lên quẻ, Nguyệt phá nhập mộ, tài vận không tốt. 

 

 Tử tôn trì thế không vong, hào Thế không vong tâm tình không tốt, 

Tử tôn chủ khoái hoạt càng là tâm tình không tốt. Kim không thì minh, lâm 

Chu Tước chủ thanh âm, hẳn là thích nói chuyện nhưng bị Nhật hợp trú, 

lại bị Nguyệt khắc, cho nên trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. 

 

 Phản hồi: Chính xác 
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Ví dụ 2: Ngày Quý Mùi tháng Ngọ (tuần không: Thân Dậu), một 

phụ nữ xem phong thuỷ nhà ở được quẻ Lôi Phong Hằng biến Lôi Sơn 

Tiểu Quá. 

 

Chấn cung: Lôi Phong Hằng  Đoài cung: Lôi Sơn Tiểu Quá (du hồn) 

 

 
  

Phụ mẫu Hợi Thủy tại hào hai lâm Thanh Long độc phát, hào hai 

là nhà, Phụ mẫu là phòng ở, động hóa Nguyệt kiến là vượng tướng, vượng 

tướng là mới, Thanh Long là mới, chỗ ở là mới. Động hóa Ngọ hỏa ứng 

với năm Nhâm Ngọ 2002. Mua nhà năm 2002. Phụ mẫu Hợi Thủy phát 

động, tháng Hợi mua nhà. 

 

 Phản hồi: tháng 11 năm 2002 mua nhà. 

 

 Nhật thần Quý Mùi xung sơ hào Sửu thổ ám động, sơ hào lâm thổ 

là nền nhà, năm sau Quý Mùi khởi công trang trí nhà cửa. Phụ mẫu Hợi 

Thủy phát động, động mà gặp hợp, hẳn là làm vào tháng giêng. 

 

 Phản hồi: 8 tháng giêng năm 2003 khởi công. 

 

 Hào độc phát là bệnh địa của hào Thế và Quan quỷ, tuyệt địa của 

Tử tôn, nhà này đối với mọi người trong nhà đều bất lợi. Hào năm là nhất 

gia chi chủ, cho nên hào năm Quan quỷ Thân kim là trượng phu, Nguyệt 

khắc, gặp Hợi Thủy bệnh địa, lại nhập mộ tại sơ hào Sửu thổ, biểu thị chồng 
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bệnh nằm viện. Hào Thế không vong, lại căn cứ dời thần pháp, lâm Đằng 

Xà, Chu Tước thêm Đằng Xà, kiện cáo cãi vã, kinh hãi bất an. Nhập mộ 

tại Thê tài Sửu thổ, cũng có dấu hiệu nhập viện. Hào động khắc tuyệt Tử 

tôn Ngọ hỏa, Tử tôn lâm Câu Trần, Câu Trần chủ ngã bổ nhào, đề phòng 

trẻ con ngã sấp mà bị thương. 

 

 Phản hồi: Chồng chảy máu não nằm viện, bản thân bị giật tiền, kẻ 

cướp dùng báng súng đánh bất tỉnh nhập bệnh viện, con bị bạn đá tổn 

thương trán. 

 

 Ví dụ 3: Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Dần năm Đinh Hợi (tuần 

không: Ngọ Mùi) một người đàn ông xem phong thủy nhà mới mua như 

thế nào? Được quẻ Thủy Phong Tỉnh biến Trạch Phong Đại Quá. 

 

 Chấn cung: Thủy Phong Tỉnh     Chấn cung: Trạch Phong Đại Quá 

(du hồn)  

 

 
  

Hào Thế lâm Thanh Long tại hào năm, hào năm là lãnh đạo, Thanh 

Long chủ công vụ viên, bản thân có quan chức tại cơ quan chính phủ. 

 

 Nhưng Quan quỷ Thân kim tại hào bốn lâm Huyền Vũ độc phát, 

Nguyệt phá hóa Phụ mẫu Hợi Thủy, hào bốn là nhà vệ sinh, lâm Huyền Vũ 

càng là nhà vệ sinh, cho nên phong thuỷ nhà vệ sinh không tốt. Thân kim 

là đất trường sinh của thủy, lại dời Bạch Hổ từ Dậu kim, Bạch Hổ là đường 
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đi, là thông tin đường ống, Nguyệt phá là nhà vệ sinh có đường ống vỡ ảnh 

hưởng vận làm quan. Hóa Phụ mẫu tiết khí là đường ống thoát hơi. 

 

 Phụ mẫu Hợi Thủy tại hào hai lâm hào Ứng, Phụ mẫu là nhà, hào 

hai cũng là nhà, nhà không phải của mình. Quan quỷ phát động, lại quẻ hóa 

du hồn, công việc tất nhiên có biến động, tháng Thân thực phá, biến Hợi 

Thủy, cho nên tháng Thân hoặc tháng Hợi công việc sẽ có biến động. 

 

 Phản hồi: bản thân là thư ký lãnh đạo, nhà đang ở là nhà của lãnh 

đạo trước đã ở, người này ở 10 năm không chuyển. Năm Ất Dậu dọn ra 

ngoài liền lên chức, vì đối phương trả phòng nên cơ quan cấp cho anh ta. 

Phía Tây Nam nhà vệ sinh có một đường ống thủng một lỗ lớn, đã sửa 

chữa. 

 

 Tháng Hợi lãnh đạo chuyển vị trí, anh ta cũng theo lãnh đạo đến 

chỗ mới. 

 

 Ví dụ 4: Ngày Quý Sửu tháng Mão (tuần không: Dần Mão), một 

phụ nữ xem phong thuỷ nhà ở được quẻ Hỏa Phong Đỉnh biến Lôi Thủy 

Giải. 

 

Ly cung: Hỏa Phong Đỉnh   Chấn cung: Lôi Thủy Giải 

  

 
 Hào Thế lâm hào hai, hào hai là nhà, biểu thị phòng ở là của mình. 

Hào hai lâm Thanh Long, Thanh Long chủ ăn uống, hào hai là nhà bếp, 

cho nên thông tin về nhà bếp khá rõ ràng. 
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 Hào ba Thê tài Dậu kim phát động sinh hào lâm Thanh Long, Thê 

tài là ăn uống, lâm Chu Tước cũng chủ ăn uống, lại dời Câu Trần từ hào 

bốn Thê tài Dậu kim đến, Câu Trần là kiến trúc, chính là bếp và nhà bếp. 

Câu Trần chủ tu tạo nên nhà bếp đã được sửa chữa 

 

 Nguyên thần Hào Thế Dậu Kim Nguyệt phá, hóa hỏa hồi đầu khắc, 

hào ba là tim, hỏa cũng là tim, tim không tốt. Hào sáu Tị hỏa động đến 

khắc, hào sáu là đầu, Hỏa là mắt, tại Ly cung, cũng là mắt, mắt cũng không 

tốt. 

 

 Nguyên thần là kim, kim chủ xương cốt, Nguyệt phá là xương gãy. 

Hào hai, ba là chân, hào Thế tại hào hai bị Nhật khắc, nguyên thần tại hào 

ba bị Nguyệt xung phá cùng hỏa khắc tổn thương, cho nên gãy xương chân. 

 

 Phụ mẫu Mão mộc không hiện lên quẻ, phục tàng là tượng ốm đau, 

bị hào Dậu kim Nguyệt phá đến khắc, kim chủ xương, phá là vỡ tan, cũng 

là tượng gãy xương. 

 

 Thê tài Dậu Kim Nguyệt phá động hồi đầu khắc, lại bị Huynh đệ 

khắc, Thê tài là Tài, tài vận không tốt. 

 

 Phản hồi: trên thực tế chính là sau khi sửa lại bếp thì bản thân 

cùng mẹ đều gãy xương đùi, tài vận không tốt, mắt mệt mỏi, nhịp tim không 

đủ. 

 

 Hóa giải: Đặt gương Bát Quái. Vì gương Bát Quái là kim loại, 

hình tròn là Dậu kim, có thể làm Thê tài Dậu kim thực phá. 

 

 Đặt xong mắt và tim tốt lên. 

 

 Ví dụ 5: Ngày Kỷ Hợi tháng Quý Mão năm Đinh Hợi (tuần không: 

Thìn Tị), một người đàn ông xem phong thuỷ nhà được quẻ Sơn Địa Bác. 

 

Càn cung: Sơn Địa Bác 
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 Quan quỷ Tị hỏa lâm Bạch Hổ tại hào hai ám động làm Tử tôn Tý 

thủy lâm tuyệt, hào hai lại là vị trí bào thai cho nên không tốt cho con cái, 

đời sau và sinh dục. Thê tài lưỡng hiện, được Nguyệt tỷ hòa, Nhật sinh, tài 

vận không tệ, nhưng Tị hỏa ám động tiết khí, tích lũy không được. 

 

 Quan quỷ Tị hỏa lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ là tử vong, hào hai là gần 

nơi ở, phụ cận có thi cốt, phần mộ. Hào hai cũng là nhà, Quan quỷ động là 

bất an, có u linh xuất hiện. 

 

 Phản hồi: trên thực tế kết hôn 17 năm chưa có con. Tài vận không 

tệ nhưng không tích lũy được, gần nhà có phần mộ, thường gặp quỷ. 
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Ví dụ 6: Ngày Ất Mùi tháng Quý Hợi năm Quý Mùi (tuần không: 

Thìn Tị), một người đàn ông xem phong thuỷ nhà được quẻ Thủy Thiên 

Nhu biến Thủy Sơn Kiển. 

 

Khôn cung: Thủy Thiên Nhu (du hồn) Đoài cung: Thủy Sơn Kiển 

 

 
  

Nguyệt hợp hào hai, hào hai là nhà, Nhật Nguyệt là cao, chỗ cao 

đến kết hợp là nhà cao tầng. Phụ mẫu Tị hỏa phục dưới hào hai, Phụ mẫu 

cũng là nhà, phục tàng là dưới mặt đất, là tầng hầm, nhưng không vong là 

không có tầng hầm. 

 

 Hào hai Dần mộc động hóa Phụ mẫu, Dần mộc đối ứng với năm 

1998 Mậu Dần, năm 1998 xây nhà. Thê tài Tý thủy hóa Thìn thổ hồi đầu 

khắc, Thìn thổ không vong, năm 2000 Canh Thìn xuất không khắc Tài, 

năm đó tài vận không tốt. Năm 2002 Nhâm Ngọ, xung Thê tài Tý thủy khỏi 

mộ, năm này tài vận chuyển biến tốt đẹp. Năm 2004 Giáp Thân, tam hợp 

Tài cục, tài vận lại tốt lên. 

 

 Thê tài Tý thủy lâm hào Ứng, Ứng là thê vị, hóa không nhập mộ, 

bị Nhật khắc, Phụ mẫu là giấy đăng ký kết hôn không vong không hiện lên 

quẻ, hôn nhân muộn. Năm Mậu Tý Thê tài Tý thủy trị, tháng Thìn xuất 

không có thể thành. 

 

 Phản hồi: quả nhiên tháng Thìn năm 2008 kết hôn.  
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 Ví dụ 7: Ngày Quý Tị tháng Hợi (tuần không: Ngọ Mùi), một 

người đàn ông xem phong thủy nhà được quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu biến 

Thiên Lôi Vô Vọng. 

 

Càn cung: Hỏa Thiên Đại Hữu (quy hồn) Tốn cung: Thiên Lôi Vô Vọng 

(lục xung) 

 

 
  

Hào hai Dần mộc hợp Nguyệt, hào hai là nhà, Nguyệt là chỗ cao, 

hợp hào hai là nhà cao tầng. Phụ mẫu là thổ, thổ chủ số năm, nhà năm tầng. 

Phụ mẫu Mùi thổ tại năm hào không vong, hào năm là đường đi, không 

vong biểu thị không ở mặt đường, cách xa đường cái. Hào sáu Tị hỏa 

Nguyệt phá, hào sáu là tường, tường có khe hở. Nhật thần thực phá nên đã 

được sửa chữa. 

 

 Quẻ nội phục ngâm, Thê tài tại hào hai khắc hào Thế, hào Thế lâm 

Chu Tước, Chu Tước là cãi vã, phong thuỷ không tốt, ảnh hưởng tình cảm 

vợ chồng, cãi cọ không ngừng. 

 

 Hào Thế Thìn thổ tại hào ba bị khắc, hào ba thổ là dạ dày, Chu 

Tước chủ viêm, có bệnh viêm dạ dày. Kị thần của hào Thế tại hào hai, hào 

hai là ruột, cũng chủ viêm ruột. 

 

 Nguyên thần là Hỏa chủ tâm tạng, bị Nguyệt khắc, tim không tốt. 

Nguyên thần Tị Hỏa tại hào sáu bị khắc, hào sáu là đầu, lâm Bạch Hổ, Bạch 
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Hổ chủ máu, tại Càn cung lại chủ đầu, bị Nguyệt xung phá, Nguyệt là cao, 

cho nên là cao huyết áp. 

 

 Thê tài Dần mộc được Nguyệt sinh vượng tướng, mặc dù tài vận 

không tệ, nhưng quẻ nội phục ngâm, thường vì tiền mà tâm tình không tốt. 

 

 Phản hồi: Chính xác. 

 

 Ví dụ 8: Ngày Giáp Dần tháng Quý Hợi năm Quý Mùi (tuần 

không: Tý Sửu), một phụ nữ xem phong thuỷ nhà được quẻ Phong Sơn 

Tiệm biến Tốn Vi Phong. 

 

Cấn cung: Phong Sơn Tiệm (quy hồn) Tốn cung: Tốn Vi Phong (lục 

xung) 

 

 
  

Phụ mẫu Ngọ hỏa tại hào hai lâm Chu Tước độc phát, đây chính 

là thông tin tiêu điểm của quẻ. Hào hai là phòng ở, nhà bếp. Phụ mẫu chủ 

nhà, hỏa lâm Chu Tước chủ bếp, độc phát làm quẻ biến lục xung, lại khắc 

hào Thế, cho nên phong thuỷ ngôi nhà này ảnh hưởng tới toàn bộ mọi thứ. 

 

 Phụ mẫu Ngọ hỏa độc phát khắc hào Thế cũng khắc Tử tôn, đồng 

thời lại là tử địa của Quan quỷ, cho nên phòng bếp có ảnh hưởng không tốt 

cho toàn bộ người trong nhà. Hào Thế Tử tôn gặp Nguyệt Hợi Thủy là 

bệnh địa, bị khắc nên sức khỏe không tốt, mà Quan quỷ Mão mộc tại hào 
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sáu gặp tử địa, độc phát tối kị tử địa, hào sáu là trời, gặp tử địa chính là 

thăng thiên, có thể sinh ly tử biệt cùng chồng. 

 

 Hào Thế lâm Tử tôn Thân kim hào ba bị hào hai đến khắc, hào ba 

là dạ dày, hào hai là ruột, là tử cung, Tử tôn lại mà bộ phận sinh dục, hỏa 

cùng Chu Tước chủ chứng viêm, cho nên đứa bé dạ dày không tốt, bản 

thân thì có bệnh phụ khoa. 

 

 Phản hồi: trên thực tế chính là con dạ dày không tốt, bản thân có 

bệnh phụ khoa, chồng đã chết. 

 

 Ví dụ 9: Ngày Canh Thân tháng Giáp Tý năm Quý Mùi (tuần 

không: Tý Sửu), một phụ nữ xem phong thuỷ nhà được quẻ Phong Thủy 

Hoán biến Thiên Trạch Lý. 

 

Ly cung: Phong Thủy Hoán  Cấn cung: Thiên Trạch Lý 

 

 
  

Phụ mẫu là nhà, Phụ mẫu Dần mộc được Nguyệt sinh là vượng 

tướng, phát động sinh hào Thế là phong thuỷ ngôi nhà có tác dụng tốt đối 

với mình. Hào Thế tại hào năm, hào năm là tôn vị, địa vị xã hội cao. Thê 

tài Thân kim lâm Nhật hợp hào Thế, ở nhà này tài vận không tệ, có thể 

kiếm được nhiều tiền. Ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì hơn ngàn vạn.  

 

Phản hồi: Không kém bao nhiêu 
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 Phụ mẫu lưỡng hiện, một tại sơ hào, một tại hào sáu, sơ hào là địa, 

hào sáu là trời, hai hào Phụ mẫu trên dưới sinh hào Thế là tượng cả hai 

phòng đều thuộc về ta, nhà ở là biệt thự.  

 

Phản hồi: Chính xác 

 

 Quan quỷ Hợi Thủy được Nguyệt tỷ hòa Nhật sinh, mặc dù phục 

tàng, nhưng được Phụ mẫu Dần mộc hợp sinh hào Thế, phong thuỷ nhà có 

lợi cho quan hệ vợ chồng, vợ chồng hòa thuận, mà chồng vận khí cũng 

không tệ. Quan quỷ lâm Thanh Long, Thanh Long chủ quý, chồng có vị 

trí.  

 

Phản hồi: Đúng, chồng là quan chức chính phủ. 

 

 Phụ mẫu mặc dù được Nguyệt sinh, nhưng sơ hào Phụ mẫu Dần 

mộc lâm Bạch Hổ, cùng biến hào và Nhật thần thành tam hình. Hào sáu 

Phụ mẫu cùng sơ hào Phụ mẫu đều nhập mộ tại Tử tôn Mùi thổ, nhà này 

bất lợi cho bố mẹ. Thái Tuế nhập quẻ mà vào mộ, bất lợi nhất là năm nay.  

 

Phản hồi: Bố vừa mất, mẹ đang bệnh 

 

 Phụ mẫu nhập mộ tháng Thân xung bị khắc là ứng kỳ, khả năng 

qua đời tháng 8 Dương lịch. Mà Mão mộc tại hào sáu. Hào sáu là đầu, lâm 

Đằng Xà, lại mượn tới Bạch Hổ, chủ mạch máu, nhập mộ chủ không thông, 

mẹ khả năng là tắc máu não.  

 

Phản hồi: Bố mất mất ngày 24 tháng 8, mẹ bị tắc máu não.  

 

Hào bốn là ngực, hào Thế lâm Câu Trần là nghẹn trướng, nguyên 

thần hào Thế nhập mộ tại hào bốn, bản thân sẽ bị tức ngực. Hào bốn là Tử 

tôn Mùi thổ, hào bốn là vú, Tử tôn cũng là vú, lâm Chu Tước chủ viêm nên 

có bệnh viêm tuyến sữa. Nguyên thần của sơ hào Dần mộc lâm Bạch Hổ 

nhập mộ, Bạch Hổ chủ máu, mộc là gió lạnh, đau khổ, trên đùi máu lưu 

thông không tốt, trên đùi có bệnh, thường đau đớn. Nguyên thần của hào 

sáu chủ đầu, nhập mộ đầu óc mê mệt.  

 

Phản hồi: Những bệnh này đều có. 
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 Ví dụ 10: Ngày Nhâm Tý tháng Tân Dậu năm Quý Mùi (tuần 

không: Dần Mão) một người bạn dự đoán gieo được quẻ Phong Thủy Hoán 

biến Thiên Thủy Tụng. 

 

Ly cung: Phong Thủy Hoán   Ly cung: Thiên Thủy Tụng (du 

hồn) 

 

 
  

Phán đoán "Anh hỏi về nhà cửa?" Đối phương ngạc nhiên trả lời: 

"Đúng vậy, tôi không nói sao có thể biết?"  

 

 Tiếp tục đoán nói: "Nhà anh ở có phong thuỷ rất tốt, tài vận rất 

mạnh nhưng phải học được cách quản lý vì nhà này bạo phát bạo tàn". 

Người này đáp: "Rất đúng, người chủ cũ từ khi ở kiếm được cả ngàn vạn 

nhưng vì đánh bạc mà phá tài, phải bán nhà để trả nợ. Tôi hiện tại có hơn 

tám triệu." Ta tiếp tục nói: "Nhà này gần đường cái nhưng đường quanh co 

khúc khuỷu, vòng quanh nơi ở." "Đúng, là một con đường vòng". 

 

 Đoán: "Phía bắc có nước, khả năng có quan hệ đến việc tắm rửa, 

gần đây có sửa chữa làm mới". Đáp: "Là bể bơi, vừa mới sửa lại" 

 

 Đoán: "Anh có bệnh choáng đầu đồng thời có chút thiếu dưỡng, 

tức ngực, khí thở không đủ, có khi thở hổn hển". Đáp: "Rất đúng, có khi 

choáng đầu ngã xuống đất, thường thường hô hấp khó khăn, nửa đêm hay 

tỉnh dậy" 
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 Đoán: "Anh có bệnh nói chuyện hoang đường, bất quá là chuyện 

tốt, anh nói chuyện hoang đường thì phát tài, không nói chuyện hoang 

đường ngược lại tài vận đi xuống". Đáp: "Chính xác. Không nói còn không 

biết, thế nào nói phét lại có quan hệ đến tài vận chứ?" 

 

 Anh ta lại hỏi sức khỏe của vợ. Một học viên đoán: "Sức khỏe vợ 

anh ta rất tốt, không làm sao". Ta nói: "Anh đoán không đúng, vợ anh ta 

có bệnh, sức khỏe không ổn? Xem lại xem?". Học viên trả lời: "Dụng thần 

Thê tài vượng tướng, không có gì khắc cả". Ta nói: "Vậy để ta nói, vợ 

người này bị bệnh phì đại tuyến vú và viêm phụ khoa". Anh ta trả lời: 

"Đúng, vợ tôi giữa vú bị sưng và bụng hay bị đau nhức”. 

 

 Cơ sở suy đoán: 

 

 Sơ hào là tâm tư, là trạng thái tâm lý của một người, sơ lâm Phụ 

mẫu không vong, Phụ mẫu là nhà, không vong là lo lắng. Tử tôn Mùi thổ 

độc phát, lâm Câu Trần, Câu Trần chủ nhà cửa kiến trúc, cho nên quẻ này 

là hỏi nhà. Thê tài tỷ hòa với Nguyệt lại được hào động Tử tôn sinh phù là 

vượng tướng. Huynh đệ Tị hỏa trì Thế, Tị hỏa là đất trường sinh của Thê 

tài, Kị thần là đất trường sinh của Tài nên Tài đến nhanh nhưng đi cũng 

nhanh. Quẻ ngoại số năm, quẻ nội số sáu tổng lại là 11, cho nên phát hơn 

một nghìn vạn. Hào năm là đường đi, hào Thế ở đây nghĩa là gần đó có 

đường cái. Lâm Đằng Xà, Đằng Xà chủ quanh co khúc khuỷu, cho nên gần 

đó có con đường quanh co ngoằn ngoèo. 

 

 Tử tôn Thìn thổ lâm hào hai, hào hai là hào nhà, Thìn thổ là đập 

chứa nước, gặp Nguyệt là mộc dục, cho nên gần nơi ở có nước và có liên 

quan đến tắm rửa. Quẻ nội là Khảm, Khảm là hướng Bắc, hướng Bắc nhà 

lâm Thanh Long, Thanh Long là trang trí, cho nên đoán là có trang trí, sửa 

chữa. 

 

 Xem sức khỏe, lấy hào Thế để xem. Nguyên thần Mão mộc tại hào 

sáu, Nguyệt phá không vong, lực sinh hào Thế yếu. Hào sáu là đầu, xung 

là tượng đầu lắc lư, mê muội nên có bệnh choáng đầu. Hào bốn phát động, 

nguyên thần nhập mộ, hào bốn là ngực, nhập mộ khó sinh Dụng thần, lâm 

Câu Trần, Câu Trần là sưng nghẹn, cho nên ngực bị nghẹn, hô hấp khó 

khăn, thở không ra hơi. Thế lâm Đằng Xà, Đằng Xà chủ mơ mộng. Thế có 

cùng ngũ hành với hào ba, hào ba lâm Chu Tước ám động, Chu Tước là 
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nói chuyện, hào ba là giường, ám động không phải là nói đúng, cho nên là 

nói chuyện hoang đường. Hào ba mặc dù là hào Huynh đệ, nhưng Huynh 

động sinh Tử, Tử động sinh Tài, cho nên nói chuyện chuyện hoang đường 

liền phát tài. 

 

 Xem về sức khỏe vợ thì Thê tài là Dụng thần. Hào bốn Tử tôn động 

mà hóa xuất Huynh đệ Ngọ hỏa cùng hào động tương hợp, đây là tham hợp 

quên sinh, không sinh tức là có bệnh. Hào bốn là ngực miệng, Tài là ăn 

uống, cũng có thể hiểu thành sữa. Tử tôn là nguyên thần liền có thể lý giải 

là vú. Lâm Câu Trần, Câu Trần là sưng, cho nên là phì đại tuyến vú. Hào 

ba cũng ám động mà hợp Tử tôn Mùi thổ, hào ba Ngọ hỏa là thai địa của 

Tử tôn, Tử tôn chủ hài tử, thai tức chỗ mang thai. Hào ba cũng là bộ vị của 

tử cung, vùng xương chậu, lâm Chu Tước, Chu Tước chủ viêm, cho nên 

đoán viêm phụ khoa. 
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CHƯƠNG V: ÂM TRẠCH PHONG THỦY 

 

TIẾT 1: LONG MẠCH 

 

 Đầu nguồn long mạch địa khí, lấy nguyên thần hào Thế là long 

mạch, Tuế là tổ sơn, Nguyệt là thiếu tổ sơn, Nhật là phụ mẫu sơn. Nên lâm 

Nhật Nguyệt trợ giúp hào Thế, không nên xung khắc hào Thế, nguyên thần 

lâm Nhật Nguyệt sinh hợp hào Thế, chân long mạch khí thế bàng bạc. 

Nguyên thần Nguyệt phá hưu tù, Nhật Nguyệt xung khắc hào Thế, long 

mạch không có khí mạch. 

 

 Nguyên thần tại Càn cung, Long như tuấn mã, khí thế cao lớn bàng 

bạc. Tại Khôn cung như trâu ngủ, địa thế bằng phẳng khoáng đạt. Tại Khảm 

cung lâm khe rãnh, khe nước. Tại Ly cung sông núi tú lệ, như chim vũ 

giương cánh. Tại Cấn cung núi non trùng điệp, nguy nga bất động. Tại 

Đoài cung treo sườn núi vách đá, như đao khảm phủ phách, khe rãnh tung 

hoành. Tại Chấn cung rồng ngâm hổ gầm, như sóng đào mãnh liệt. Tại Tốn 

cung sơn lâm thấp thoáng, như long xà bay múa. 

 

 Tam hợp lục hợp giấu gió tụ khí. Lục xung không phá, cát bay đá 

chạy. 

 

 Thanh Long chủ xinh đẹp nho nhã, tuấn mỹ; Chu Tước chủ tiếng 

sóng trận trận; Câu Trần chủ cao lớn không động; Đằng Xà chủ uốn lượn 

liên miên; Bạch Hổ chủ thẳng tắp dựng đứng; Huyền Vũ chủ tĩnh mịch 

thần bí. 
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VÍ DỤ ÂM TRẠCH PHONG THỦY 

 

 Ví dụ 1: Ngày Giáp Tuất tháng Canh Tý năm Bính Tuất (tuần 

không: Thân Dậu), một người đàn ông xem bị quỷ hồn quấn thân, được 

quẻ Bát Thuần Càn biến Hỏa Thiên Đại Hữu. 

 

Càn cung: Bát Thuần Càn (lục xung) Càn cung: Hỏa Thiên Đại Hữu (quy 

hồn) 

 

 
  

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế là mộ khố của Quan quỷ, là 

quỷ hồn tiến nhập thân thể. Hào Thế lâm Huyền Vũ, Huyền Vũ chủ âm 

khí, chủ quỷ hồn quấn thân. Hào lâm Bạch Hổ độc phát, Bạch Hổ cũng chủ 

tử vong, hóa xuất Phụ mẫu, Phụ mẫu là xây dựng, chủ bệnh tật và tử vong 

có liên quan đến kiến trúc. 

 

 Quan quỷ Ngọ hỏa là nguyên thần, Nguyệt phá lâm Đằng Xà, 

nguyên thần là tư duy của một người, lâm Đằng Xà, Đằng Xà là bất an. 

Quẻ Lục xung cũng chủ bất an, nội tâm mười phần bất an, tâm thần không 

tập trung. Nguyên thần nhập mộ tại Nhật, Nhật cùng hào Thế giống nhau, 

chủ tư duy bản thân phong bế, nghĩ quẩn. Bạch Hổ độc phát chủ tử vong, 

bản nhân có ý nghĩ tự sát. 

 

 Trên thực tế mỗi ngày có quỷ hồn xuất hiện tại đầu giường, trên 

trần nhà và trong xe. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta khiến 

anh ta cảm thấy rất sợ hãi, đã từng nhiều lần đột nhiên nảy sinh ý tự sát. 
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 Phân tích nguyên nhân, Huynh đệ Thân kim lâm Bạch Hổ tại hào 

năm độc phát, độc phát biểu bày ra nguyên nhân. 

 

 Hào năm là ngũ quan, lâm kim không vong, kim là xương, chủ 

răng, không vong là không có, lâm Bạch hổ, Bạch Hổ là phẫu thuật, tổ hợp 

lại là nhổ răng, cho nên đoán anh ta vừa nhổ răng. 

 

 Hào Thế tại hào sáu lâm Huyền Vũ, hào sáu là mộ tổ, lại là mộ khố 

của Quan quỷ, Quan quỷ là thi thể, mộ khố là mộ, cho nên đoán bệnh tật 

có liên quan đến mộ tổ. Hào năm là đường đi, đường không vong biểu thị 

đường trên không, huyền không chính là cầu. Cho nên đoán gần mộ tổ có 

cầu nối. Hào Ứng Phụ mẫu Thìn thổ lâm Câu trần ám động, hào Ứng là 

hàng xóm, là phụ cận. Trong quẻ này Thìn thổ là mộ khố của Tử tôn, Tử 

tôn là tăng đạo, mộ khố chính là chùa chiền, Câu Trần chủ tu tạo, cải tạo, 

ám động chính là sửa chữa cải tạo. Vì những việc này biến hóa khiến địa 

khí biến hóa, cho nên bị bệnh như vậy. 

 

 Phản hồi: Đúng là từng nhổ răng. Gần mộ tổ có cầu nối, cũng có 

chùa chiền, chùa chiền có sửa chữa cải tạo, hiện còn đang xây thêm. 

 

 Tìm được nguyên nhân liền có thể tiến hành điều chỉnh phong 

thuỷ. Dem địa khí không tốt hóa giải đi. 

 

 Chuẩn bị hai ngọn nến, một tấm giấy đen, dùng giấy đen bọc ngọn 

nến lại, buổi trưa đến nơi vắng vẻ đốt đi. Đồng thời dùng một dây đỏ buộc 

một cái túi nhỏ, bên trong cho thêm chu sa đeo trên cổ. 

 

 Mục đích là gì? Ngọn nến là lửa, hai cây nến ứng với số ngũ hành 

của Hỏa. Giấy đen là ngũ hành thủy, nhưng chất giấy là ngũ hành mộc, đốt 

đi chính là đem ngũ hành Thủy tiêu diệt khiến cho nó thành ngũ hành Hỏa. 

Ngọn nến bọc trong giấy đen là Hỏa nhập mộ khố, đại biểu Tuất thổ. Bọc 

lại bị đốt chính là đem nguyên thần mộ khố hóa giải, làm nguyên thần từ 

mộ trong kho được giải thoát. 

 

 Ngọ hỏa chính là thời điểm nguyên thần Nguyệt phá thực phá. Bởi 

vì nguyên thần lâm Đằng Xà, Đằng Xà chủ vắng vẻ, cho nên đến địa 

phương vắng vẻ thiêu hủy. 
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 Dây đỏ là Tị hỏa tượng tựa như rắn dài, lại có thể hợp trú Thân 

kim làm Thân kim yên tĩnh bất động. Hào năm là cổ, cho nên đeo trên cổ. 

Dây đỏ một buộc vào túi để chu sa, chu sa có tính an thần, tránh ma quỷ, 

chu sa là khoáng vật, khoáng vật là kim, chứa ở trong túi chính là kim nhập 

mộ, hình thành tượng Sửu thổ, có thể hợp trú Nguyệt Tý thủy, không còn 

xung khắc nguyên thần Ngọ hỏa. 

 

 Kết quả điều chỉnh sau này phản hồi nói những con mắt biến mất, 

quỷ hồn cũng không còn quấn thân, suy nghĩ tự sát cũng không có. Ngày 

khi đeo túi chu sa lên cổ trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy có một dòng 

nước nóng tiến vào thân thể. 

 

 Ví dụ 2: Ngày Kỷ Hợi tháng Canh Tuất năm Đinh Hợi (tuần 

không: Thìn Tị), một người đàn ông xem phong thuỷ tổ mộ, được quẻ 

Thiên Trạch Lý biến Phong Trạch Trung Phu. 

 

Cấn cung: Thiên Trạch Lý  Cấn cung: Phong Trạch Trung Phu (du 

hồn) 

 

 
  

Phụ mẫu lưỡng hiện, lấy hào Phụ mẫu phát động Tị hỏa làm Dụng 

thần. Phụ mẫu Tị hỏa tại sơ hào không vong, sơ hào biểu thị vừa mới bắt 

đầu, không vong biểu thị vứt bỏ, ban sơ nghĩa địa bị bỏ hoang. Phụ mẫu 

Ngọ hỏa lâm Thanh Long phát động, phát động biểu thị biến đổi, Thanh 

Long chủ trang trí, trang hoàng, biểu thị mộ tổ một lần nữa xây dựng. 
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 Hào Thế lâm hào năm, được Nguyệt sinh vượng tướng, hào năm 

là tôn vị, hào vị lãnh đạo. Hào Thế là huyệt, lại là người muốn xem. Huyệt 

này vụ lợi vận làm quan. Nhưng Phụ mẫu Ngọ hỏa phát động khắc hào 

Thế, lại là tử địa của quan quỷ, lại ảnh hưởng sức khỏe và vận làm quan. 

 

 Tử tôn trì Thế tại hào năm, Quan quỷ lâm hào Ứng được Nhật sinh 

vượng tướng, dạng này quẻ trong Lục hào dự đoán là một loại tổ hợp đặc 

thù, hào năm là tôn vị, biểu thị địa vị cao, Quan quỷ là sự nghiệp, vận làm 

quan, công danh, thứ tự, lâm ứng vốn là của người khác, nhưng ta (hào 

Thế) lấy vị trí cao mà chế phục người khác cướp đoạt vị trí của người khác, 

ngược lại có lợi cho vận làm quan, khảo học, tìm việc làm. Dạng tổ hợp 

này kiêng kỵ nhất hào Ứng không vong, hưu tù, biểu thị người khác không 

có quan chức, mình không có chỗ mà đoạt. Cũng kiêng kị hào Thế bị hợp 

và nhập mộ, bị hợp là ngăn trở, nhập mộ là bị nhốt, cũng không thể buông 

tay buông chân đi tranh đoạt. 

 

 Quẻ trên Tử tôn trì Thế tại hào năm, Quan quỷ lâm Ứng được Nhật 

sinh là vượng tướng, chính là rất tổ hợp tốt. Nhưng hào Thế bị sơ hào Phụ 

mẫu Tị hỏa ám động hợp trú. Cho nên năm 1998 Mậu Dần, hào Thế bị 

xung khai, đi khắc hào Ứng Quan quỷ, năm này được thăng quan. 

 

 Bất quá có lợi cũng có hại, năm này Phụ mẫu Ngọ hỏa được trường 

sinh, hào Thế Thân kim tại hào năm bị xung, kim là xương cốt, hào năm 

kim chủ răng, bị khắc nên răng bị thương tổn. Vì Nhật là bệnh địa của hào 

Thế cho nên sẽ ứng bệnh tật. 

 

 Phản hồi: trên thực tế năm này thăng quan nhưng răng bị gãy. 

 

 Năm sau Kỷ Mão, Phụ mẫu vẫn được sinh, vượng tướng khắc hào 

Thế, vẫn là gân cốt tổn hại, tổn thương, có thể bị đĩa đệm. Năm 2004 Giáp 

Thân, hào Thế trị Thái tuế, bị Phụ mẫu khắc mà không thể khắc chế hào 

Ứng Quan quỷ, năm này xuống chức. 

 

 Một lần nữa tu kiến mộ tổ là năm 1998, Phụ mẫu hưu tù được 

trường sinh. Phong thuỷ ảnh hưởng có hai nguyên nhân. Một là sơ hào Phụ 

mẫu Tị hỏa lâm Đằng Xà không vong, không vong biểu thị không có, Đằng 

Xà chủ ít, chính là trong mộ tổ thiếu đi đồ vật, Tị hỏa không vong ám động 
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hợp chính là Thân kim, kim chủ xương cốt, trong mộ thi cốt không đủ, cho 

nên xảy ra vấn đề đều ứng với kim tương quan phía trên. Mặt khác Ngọ 

hỏa độc phát, làm hào hai Mão mộc rơi vào tử địa. Mộc chủ cây cối, thực 

vật, đó chính là phụ cận hoa cỏ cây cối đều chết héo, cành khô xuất hiện, 

địa khí không đủ đưa tới biến hóa. 

 

 Ví dụ 3: Ngày Nhâm Thìn tháng Quý Hợi năm Quý Mùi (tuần 

không: Ngọ Mùi), một người đàn ông xem tổ mộ được quẻ Phong Sơn 

Tiệm biến Thiên Sơn Độn. 

 

 Cấn cung: Phong Sơn Tiệm (quy hồn) Càn cung: Thiên Sơn Độn 

 

 
  

Phụ mẫu đa hiện, mộ tổ là mộ cả thế hệ.  

 

Phản hồi: Đời thứ ba 

 

 Hào hai Phụ mẫu Ngọ hỏa không vong, năm Bính Tý xung thực, 

năm này hẳn là có ngôi mộ mới xuất hiện.  

 

Phản hồi: năm Bính Tý bố nhập mộ tổ 

 

 Cấn cung quẻ, Cấn là núi, mộ tổ xây dựa lưng vào núi. Quẻ nội là 

Cấn, xây ở trước núi lớn sườn núi nhỏ bên trên. Hào Thế là huyệt, nằm ở 

hào cao nhất của quẻ Cấn, huyệt điểm vào trên đỉnh sườn núi nhỏ  
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Phản hồi: Chính xác 

 

 Sơ hào là hàng xóm, phụ cận lâm Thìn thổ, Thìn thổ là đập chứa 

nước, lại lâm Huyền Vũ, Huyền Vũ là mép nước, thuỷ vực, phụ cận có 

nước suối.  

 

Phản hồi: Có. 

 

Hào năm là đường đi, Phụ mẫu Tị hỏa lâm Đằng Xà Nguyệt phá, 

Nguyệt phá chủ rách rưới, đường cao thấp nhấp nhô, lâm Đằng Xà chủ uốn 

lượn, quanh co khúc khuỷu.  

 

Phản hồi: Cơ hồ không có đường 

 

 Huynh đệ Mùi thổ không hóa không, nguyên thần Tị hỏa Nguyệt 

phá, Ngọ hỏa không vong, Huynh đệ có tổn thương, năm này Thái Tuế 

nhập hào, năm này sẽ ứng  

 

Phản hồi: năm 1993 có một người bị giết một bị điện giật chết, 

năm nay lại tai nạn xe cộ tổn thương một người. 

 

 Cấn cung quẻ, Cấn là lão tam, tổn thương người em thứ ba.  

 

Phản hồi: Người em thứ ba năm 1993 bị điện giật chết. Những 

người khác đều là anh em họ 

 

 Phụ mẫu Tị hỏa bị Hợi Thủy xung phá, lại phục tàng Tý thủy bên 

dưới, nghĩa địa nước vào.  

 

Phản hồi: Là năm nay, trước đó không lâu bị nước ngập  

 

 Hào Ứng là hướng núi. Án sơn lâm Mão mộc, trước mộ phần nhiều 

cây cỏ mọc rậm rạp. Nhập mộ tại Mùi thổ, Mùi thổ lâm Câu Trần, Câu 

Trần là ruộng đồng, thổ là thổ nhưỡng, nhập mộ chủ tiêu vong, cỏ cây bị 

phạt, khai khẩn thành đất cày.  

 

Phản hồi: Là ruộng 
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 Quan quỷ nhập mộ, Phụ mẫu không phá, không ra văn nhân, khó 

có sinh viên.  

 

Phản hồi: Trước mắt còn không có thi lên đại học 

 

 Quan quỷ Mão mộc được Nguyệt sinh là vượng tướng, lâm Bạch 

Hổ, Bạch Hổ chủ chính pháp, quân chính, trong gia tộc có người làm quan, 

mà đa phần tại ngành hành chính.  

 

Phản hồi: Bố đã đi lính, từng làm bí thư thôn. Chú làm tại pháp 

viện 

 

 Phụ mẫu Tị hỏa tại hào năm Nguyệt phá, nguyên thần tại hào sáu 

lâm Bạch Hổ nhập mộ, hào năm là trưởng bối, dương hào chủ đàn ông, 

trưởng bối có chết sớm người.  

 

Phản hồi: Đều không thọ quá 60 tuổi 

 

 Nguyên thần chủ tư duy, tại hào sáu là đầu, nhập mộ là bản thân 

nghĩ quẩn. Phụ mẫu Tị hỏa tại hào năm lâm Đằng Xà, hào năm là cổ, Đằng 

Xà là dây thừng, trưởng bối có người tự sát.  

 

Phản hồi: Từng có 

 

 Nguyên thần hào Thế Mùi thổ tại hào bốn không vong, thổ tại hào 

bốn là dạ dày, lâm không mà không thể sinh hào Thế, tiêu hóa không tốt.  

 

Phản hồi: Tiêu hóa không tốt 

 

 Hào bốn Huynh đệ Mùi thổ lâm Câu Trần hóa xuất Phụ mẫu, 

Huynh đệ là anh em họ hàng, Phụ mẫu là phần mộ, Câu Trần lại chủ kiến 

tạo, bản tộc bên trong có người một lần nữa xây mộ phần. Ngọ hỏa Mùi 

thổ tương hợp, đa số là mộ hợp táng.  

 

Phản hồi: Đúng vậy, có người bố mẹ chết chôn vào mộ tổ, nhưng 

lại có người chuyển ra ngoài hợp táng.  
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CHƯƠNG VI: PHONG THỦY KINH DOANH 

 

TIẾT 1: CỬA HÀNG 

 

 Sinh ý mua bán tất nhiên có cửa hàng, văn phòng thì có địa điểm 

làm việc. Lục hào phong thủy lấy hào hai là cửa hàng, văn phòng. Thông 

qua hào hai suy vượng sinh khắc cùng lục thần mà phán đoán chi tiết cửa 

hàng. 

 

 Lâm Thanh Long: Cửa hàng, văn phòng sạch sẽ, xinh đẹp; hoặc là 

hàng cơm, nhà hàng, ngành dịch vụ, cửa hàng quần áo, thẩm mỹ viện. 

 

 Lâm Chu Tước: Cửa hàng náo nhiệt, khách hàng nhiều, hoặc là 

hàng cơm, văn phòng phẩm, hiệu sách, cửa hàng liên quan đến âm nhạc, 

in ấn, photocopy. 

 

 Lâm Câu Trần: công ty xây dựng, kiến trúc, nông nghiệp, cửa hàng 

nông thổ sản, cửa hàng vật liệu xây dựng, thị trường đồ cũ, cửa hàng thổ 

đặc sản; 

 

 Lâm Đằng Xà: cửa hàng đồ theo trào lưu mới, cửa hàng bán đồ ảo 

thuật, công ty công nghệ cao, quán nghệ thuật, cửa hàng bán đồ hiếm, cửa 

hàng vắng vẻ. 

 

 Lâm Bạch Hổ: Tiệm thuốc, phòng khám bệnh, bệnh viện, cửa hàng 

máy móc công cụ, tiệm dao kéo, cửa hàng vật dụng thể dục. 

 

 Lâm Huyền Vũ: cửa hàng bán đồ đồng giá, hắc điếm, cửa hàng vật 

dụng tông giáo. 

 

 Hào hai hợp hào năm hoặc lâm Bạch Hổ, chủ cửa hàng mặt đường 

lớn, tại Chấn cung chủ náo nhiệt. 

 

 Nhập mộ tại hào năm, chủ tại trong ngõ hẻm. Hào năm phát động 

đến khắc, là đường đi ảnh hưởng cửa hàng. 

 

 Hào hai nhập mộ, chủ cửa hàng thường đóng cửa. 
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 Lâm hỏa không vong hoặc là không được hỏa lai sinh chủ văn 

phòng, cửa hàng ánh sáng không tốt. 

 

 Lâm Quan quỷ Chu Tước động, không phải hoả hoạn thì có kiện 

cáo cãi vã. 

 

 Quan quỷ lâm Huyền Vũ phát động hoặc hào hai lâm Huyền Vũ 

động hóa Quan quỷ, hoặc là Quan quỷ lâm Huyền Vũ hợp hào hai, chủ cửa 

hàng, văn phòng có đạo tặc xâm nhập. 

 

 Lâm Huynh đệ phát động, sinh ý không tốt, không tụ Tài. 

 

 Bạch Hổ Quan quỷ lâm hào hai động khắc hào Thế, có bọn vô lại 

đến gây khó dễ. 

 

 Hào hai vượng tướng không vong, cửa hàng lớn mà khách hàng ít. 

 

 Hào hai lâm Tử tôn, Thê tài sinh hào Thế, chủ khách hàng đông, 

sinh ý thịnh vượng. 

 

 Thê tài gặp hợp, hợp tác kinh doanh, tam hợp Tài cục, bát phương 

tụ Tài. 

 

 Thê tài nhập mộ tại hào hai, chủ yếu cho thuê nhà. 

 

 Hào Ứng lâm hào hai, cửa hàng đa số thuê hoặc là cùng người hợp 

tác kinh doanh. 
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VÍ DỤ VỀ PHONG THỦY KINH DOANH 

 

 Ví dụ 1: Ngày Bính Ngọ tháng Mùi (tuần không: Dần Mão), một 

người đàn ông xem phong thuỷ văn phòng công ty trạm xăng dầu, được 

quẻ Thủy Sơn Kiển biến Phong Sơn Tiệm. 

 

Đoài cung: Thủy Sơn Kiển   Cấn cung: Phong Sơn Tiệm (quy 

hồn) 

 

 
  

Phụ mẫu là cửa hàng, nơi này có thể biểu thị trạm xăng dầu. Phụ 

mẫu lưỡng hiện, có hai cái trạm xăng dầu. Hào Thế là nơi ở của chính 

mình, kẹp giữa hai hào Phụ mẫu, cho nên văn phòng ở giữa hai trạm xăng 

dầu. 

 

 Hào Thế lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ là đường đi, hào Thế lại cạnh hào 

năm, hào năm cũng là đường đi, văn phòng tại ven đường. 

 

 Mục đích dự đoán là lợi nhuận kinh doanh, cho nên nhất định phải 

xem Thê tài. Thê Tài Mão mộc không hiện lên quẻ, phục tàng tại hào hai 

Quan quỷ Ngọ hỏa. Ngọ hỏa đối ứng với phía Nam, lâm Nhật khắc hào 

Thế, lại bị Tý thủy xung thành ám động khắc hào Thế. Phía Nam có vật 

thể bất lợi cho văn phòng. Hào hai là nhà, lâm Câu Trần cũng chủ nhà, cho 

nên phía Nam có nhà bất lợi. Thê tài là hàng hóa, phục tàng tại hào hai 
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Quan quỷ Ngọ hỏa, trong nhà có tồn kho, lâm Câu Trần, Câu Trần chủ cổ 

xưa, là đồ vật cũ. 

 

 Thê tài Mão mộc không vong, tử địa tại phi thần và Nhật thần Ngọ 

hỏa. Mộc là cây. Tử địa của Mộc là mất chỗ dựa, không vong chủ rỗng ruột 

cho nên gần đó có cây chết héo ảnh hưởng tài vận. Huynh đệ Thân kim trì 

Thế, năm này Thái Tuế lâm Kị thần, tài vận rất không tốt. 

 

 Phản hồi: Đúng là có hai trạm xăng dầu, văn phòng ở giữa gần 

đường cái. Phía Nam có một cái nhà để đồ, gần đó có mấy cái cây, mấy 

năm trước đã chết héo, mấy năm gần đây buôn bán kém, năm này càng rõ 

ràng hơn. 

 

 Ví dụ 2: Ngày Tân Dậu tháng Tân Sửu năm Bính Tuất (tuần 

không: Tý Sửu), một người đàn ông xem phong thuỷ cửa hàng được quẻ 

Trạch Lôi Tùy biến Trạch Thủy Khốn. 

 

Chấn cung: Trạch Lôi Tùy (quy hồn)         Đoài cung: Trạch Thủy Khốn 

(lục hợp) 

 

 
  

Lấy Thê tài làm trung tâm phán đoán. Phụ mẫu lưỡng hiện, Phụ 

mẫu là cửa hàng, nhiều phòng ở giữa, vượng tướng quy mô không nhỏ. 

Hào Thế cùng Nhật tương hợp, Nhật thần nhập quẻ tại hào năm, hào năm 

là đường đi. Hào Thế là nơi ở của chính mình nên văn phòng ở gần đường 

cái. Phụ mẫu Tý thủy lâm Bạch Hổ, từ Hợi Thủy mượn tới Chu tước, Bạch 
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Hổ là con đường, Chu Tước là ầm ĩ, Bạch Hổ cùng Chu Tước biểu thị 

đường rất náo nhiệt. 

 

 Sơ hào không vong là phía dưới cửa hàng có tầng hầm hoặc hang 

động. 

 

 Quẻ Trạch Lôi Tùy có tượng đi theo, kinh doanh có phỏng theo 

mô hình của người khác, không có đặc sắc của bản thân. 

 

 Thê tài Thìn thổ trì Thế, được Nguyệt trợ giúp là vượng tướng, lại 

lâm Thanh Long, tài vận còn tốt. Năm 2002 Giáp Thân, xung mất kị thần 

Huynh đệ Dần mộc, năm 2005 Ất Dậu, khắc chế Huynh đệ, năm 2006 Bính 

Tuất, hào Thế Thê Tài hợp xứ phùng xung, kinh doanh coi như mười Sai. 

Nhưng là Huynh đệ phát động, khắc Tài lại hóa Tài, buôn bán không ổn 

định lúc tốt lúc xấu. 

 

 Sơ hào Phụ mẫu Tý thủy không vong, sinh kị thần Huynh đệ Dần 

mộc, sơ hào là nhân viên, Phụ mẫu chủ tri thức, Bạch Hổ là đường đi, hành 

tẩu, không vong chủ mất, nhân viên một khi học được thành thạo kỹ thuật 

sẽ rời đi, bởi vậy ảnh hưởng sự phát triển của cửa hàng. 

 

 Hào Thế Thìn thổ tại hào ba bị khắc, Quan quỷ lâm Nhật hợp hào 

Thế, có bệnh tật. Hào ba là dạ dày, thổ lại chủ dạ dày, cho nên dạ dày không 

tốt. Nguyên thần Ngọ hỏa không lên quẻ, hưu tù bị Tý thủy khắc thương, 

Hỏa chủ trái tim, nhịp tim chậm, có bệnh ở tim. 

 

 Hào Thế gặp Nhật Dậu kim là đất mộc dục. Thê tài lưỡng hiện. 

Hào hai lại lâm Huyền Vũ động hóa Thê tài, Huyền Vũ chủ che dấu, bản 

thân có ngoại tình. Huynh đệ động hóa Thê Tài, có tài lại tổn tài. Huynh 

đệ động hóa Thê tài, chủ cùng lằng nhằng với người hợp tác chung. Thê 

tài Thìn thổ hợp Quan quỷ, vợ cũng có ngoại tình. Quẻ Trạch Lôi Tùy, vợ 

ngoại tình trước, mình ngoại tình sau. 

 

 Phản hồi: Chính xác. 

 

 Ví dụ 3: Ngày Kỷ Dậu tháng Ất Tị năm Đinh Hợi (tuần không: 

Dần Mão), một người đàn ông xem về cửa hàng cháo, được quẻ Lôi Thiên 

Đại Tráng biến Bát Thuần Ly. 
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Khôn cung: Lôi Thiên Đại Tráng (lục xung)   Ly cung: Bát Thuần Ly (lục 

xung) 

 

 
  

Xem lợi nhuận cho nên Thê tài là trọng điểm. Phụ mẫu là cửa hàng, 

cửa hàng đều dính đến phong thuỷ. Hào động biến hóa chính là thông tin 

tiêu điểm về phong thuỷ cát. 

 

 Quẻ này Thê tài Tý thủy Nguyệt không sinh, Nhật sinh, không phải 

hưu tù, vượng tướng. Nhưng không thể chỉ xem Nhật Nguyệt tác dụng mà 

còn nhất định phải xem trong quẻ hào động tác dụng như thế nào. Nhật 

Nguyệt là căn cơ của Dụng thần. Nhật sinh, là Tài có căn cơ. Nhật Nguyệt 

là bên ngoài nên đó là hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng.  

 

 Quan quỷ Dần mộc mặc dù sinh hào Thế nhưng lại không sinh Thê 

tài.  Huynh đệ Tuất thổ phát động khắc Tài. Huynh đệ Tuất thổ được 

Nguyệt sinh, hóa hồi đầu sinh là tương đối vượng. Vượng mà phát động 

khắc Tài lực tăng lên rất nhiều, cho nên cửa hàng cháo kinh doanh nhất 

định không tốt. 

 

 Thê tài Tý thủy ở sơ hào, sơ hào là sự tình bắt đầu, biểu thị cửa 

hàng cháo vừa mới mở. Hào hai Quan quỷ Dần mộc lâm không phát động 

khắc Huynh đệ Tuất thổ, Quan quỷ có thể đại biểu quan viên chính phủ, 

mặt ngoài xem là trợ giúp Tài, nhưng lâm không hóa Huynh đệ, cũng 

không có thay đổi có lợi thực sự cho Thê tài, cho nên căn cứ những này 
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thông tin có thể đoán, hàng cháo này vừa mở, kinh doanh không phải rất 

tốt, chưa kiếm được tiền. Mặc dù có quan chức bạn bè hỗ trợ, nhưng ăn 

uống cũng không ít, ăn uống không nhất định làm nên việc. 

 

 Cái này chính là do vận khí của anh ta. Mấy năm trước vận khí 

không tệ. Nhưng năm ngoái không tốt, có thể nói là năm không nhất trong 

mấy năm vừa qua. Quả nhiên là như thế. 

 

 Tại sao? Quẻ này Tài có khí, bởi vì có Nhật sinh tài. Mấy năm 

trước là năm Giáp Thân, Ất Dậu, chính là Tuế sinh Thê tài, cho nên tài vận 

không tệ. Nhưng năm ngoái Bính Tuất, Thái Tuế nhập quẻ khắc Thê tài, 

cho nên năm ngoái là không tốt nhất. 

 

 Ta phán đoán cửa hàng cháo khách trẻ nhiều mà người lớn tuổi lại 

không có mấy, anh ta nói chính xác. 

 

 Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, Tử tôn Thân kim sinh tài sắp đến hào 

năm, tại Nguyệt là trường sinh, tại Nhật là đế vượng. Tử tôn có thể coi là 

khách hàng vì Tử tôn sinh tài, mang đến lợi nhuận. Theo hào vị phân tích, 

hào năm chính là thời điểm tuổi tác trung niên, là sau khi cường thịnh, 

trường sinh là nhỏ, đế vượng là mạnh mẽ, cho nên khách hàng trẻ tuổi 

tương đối nhiều. Nhưng Huynh đệ Tuất thổ tại hào sáu khắc khương Tài, 

chính là thông tin không tốt. Xem từ góc độ hào vị, hào sáu là hào vị về 

hưu, chỉ có già mới về hưu, từ góc độ tuổi tác xem chính là người lớn tuổi. 

Lại lâm Câu Trần, Câu Trần là chậm chạp, lâm tuyệt ở Nguyệt và biến hào, 

biểu thị diệt tuyệt. Do đó tổng hợp là người già, sinh mệnh cạn kiệt. Động 

mà khắc Tài, dựa vào những người này là không kiếm được tiền, cho nên 

đoán khách lớn tuổi ít. 

 

 Quẻ này dùng hai hào động lại có thể đoán một chút thông tin. Thê 

tài Tý thủy lâm Đằng Xà. Đằng Xà chủ ít, biểu thị hàng cháo thu nhập 

không nhiều. Quẻ này có điểm đặc biệt, một là Câu Trần phát động khắc 

Tài, hai là hào hai tức hào nhà phát động. Đối với hàng cháo thì nghĩa là 

phong thủy có vấn đề. Xem hai hào này trong quẻ, phong thuỷ cũng không 

phải là tốt. Bởi vì Câu Trần chủ kiến trúc, Huynh đệ hóa xuất Phụ mẫu hồi 

đầu sinh, Huynh đệ vượng, Phụ mẫu là nhà, cho nên cửa hàng phong thuỷ 

bất lợi cho Tài vận. Mà hào hai là hào vị cửa hàng, động hóa Huynh đệ, 
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cũng có nghĩa là phong thuỷ không tốt. Đồng thời quẻ này lục xung biến 

lục xung, khí không thể tụ. 

 

 Phán đoán tình huống cửa hàng, hào vị xem hào hai, lục thân xem 

Phụ mẫu. Quẻ này Phụ mẫu lâm Thanh Long chính là thông tin tiệm cơm, 

vì Thanh Long chủ ăn uống. Nhưng nhập mộ tại hào sáu. Trong phong thuỷ 

dự đoán, hào sáu có thể biểu thị hàng xóm, cũng chính là phụ cận. Lâm 

Câu Trần, Câu Trần là kiến trúc, làm hào Thế nhập mộ, nhập mộ chính là 

bị che đậy, trong thực tế có thể hiểu thành cản trở. Tuất thổ là hướng Tây 

Bắc, cho nên đoán hướng Tây Bắc có kiến trúc cao chặn cửa hàng cháo, 

cái kiến trúc này ảnh hưởng tài vận của cửa hàng. 

 

 Anh ta nói hướng Tây Bắc có một cái nhà bốn tầng, mà cửa hàng 

cháo của anh ta là ba tầng. Nhưng thời gian tòa nhà bốn tầng đó chắn cửa 

hàng của anh ta chưa lâu, chắc khoảng 1 năm. Anh ta nói khoảng vậy. Vì 

Tuất thổ hóa Tị hỏa hồi đầu sinh, biến hào là Tị hỏa đối ứng 01 năm. 

 

 Hào hai Dần mộc là như thế nào? Mộc không lâm Bạch Hổ hóa 

Huynh đệ Sửu thổ, mộc có thể là cây cối nhưng không vong biểu thị không 

có, Bạch Hổ chủ đao thương, chính là chặt. Hóa xuất Sửu thổ, Sửu thổ là 

hướng Đông Bắc, cho nên đoán hướng Đông bắc trước có cây sau đó bị 

chặt. 

 

 Mọi phán đoán cơ bản đều đúng. Anh ta lại hỏi 100 ngày nữa có 

gì phát sinh hay không? Vấn đề như thế rất khó trả lời. Cái này cần đem 

Nguyệt và biến hóa trong quẻ để cân nhắc. 

 

 Nói cách khác, không phải một tháng, cũng không phải hai tháng, 

mà xem sự việc ba tháng sau. Ba tháng sau là tháng Thân. Xem tháng Thân 

có khiến quẻ phát sinh biến hóa gì không. 

 

 Tháng Thân xung Quan quỷ Dần mộc, lâm không bị xung thì sao? 

Là xung thực. Quan xuất không thì thế nào? Sẽ sinh hào Thế, hào Thế là 

Phụ mẫu, Phụ mẫu tại cổ đại là nha môn, đối ứng với người đi làm thì là 

nơi làm việc, công ty. Quan đại biểu công việc, Phụ mẫu đại biểu công ty. 

Cho nên đoán anh ta muốn thành lập một công ty mới. 
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 Trên thực tế đúng là anh ta dự định tháng Thân mở một công ty 

mới. 

 

                


