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LỜI TỰA 
Năm 1998 tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên chuyên về dự đoán lục hào là 

Lục Hào Dự Trắc Tật Bệnh Tân Thám, năm 2007 lại xuất bản Lục Hào Trắc Bệnh 
Phân Khoa Tường Giải gồm ba tập thượng trung hạ, trong hai cuốn sách đó tôi đã 
ghi ra một số tâm đắc, trải nghiệm thu được khi nghiên cứu về phương diện lục hào 
dự đoán bệnh tật. Vốn không còn dự định xuất bản loại sách về lục hào dự đoán 
bệnh tật, thế nhưng bởi vì lần này nhà xuất bản nhiều lần thỉnh cầu hy vọng có thể 
viết một quyển nữa, thế là tôi quyết định viết một quyển có hệ thống hơn, từ nông 
đến sâu, thích hợp cho người mới học cũng như người muốn nâng cao trình độ. 

Trong rất nhiều chuyên đề dự đoán liên quan đến lục hào dự đoán học, sở dĩ 
tôi viết nhiều về dự đoán bệnh tật là bởi vì khoa học tính mệnh luôn có một vị trí 
quan trọng nhất. "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", sinh mệnh của con người là 
thứ quý giá nhất, của cải, địa vị, hạnh phúc gia đình... tất cả đều phải kiến lập trên 
cơ sở một cơ thể khỏe mạnh, bằng không đều là "lấy giỏ tre đựng nước". 

Qua nhiều năm thực hành và nghiên cứu, tôi nhận thấy dự đoán và điều trị 
bệnh tật bằng lục hào dự đoán học có ảnh hưởng không thể thay thế bởi y học hiện 
đại, Trung y cổ đại đã đề xuất "thượng công trị vị bệnh", thầy thuốc giỏi là trước 
khi bệnh tật chưa phát tác đã loại bỏ gốc rễ của nó. Trung y bắt nguồn từ lý luận 
triết học của Chu Dịch, lục hào dự đoán học cũng bắt nguồn từ đó nên có thể dự 
đoán bệnh tật và hướng dẫn phương án điều trị một cách chính xác. Y học hiện đại 
chẩn đoán bệnh dựa vào máy móc thiết bị, cho dù tiên tiến như thế nào thì cũng 
chỉ có thể tìm ra bệnh tật đã tồn tại, nhưng lục hào dự đoán học thì lại có thể vượt 
qua thời-không, đoán ra thời điểm và bộ vị sẽ có thể phát bệnh trong tương lai. 
Điểm này cực kỳ quan trọng, đối với trị bệnh hay phòng bệnh đều có ý nghĩa sâu 
sắc. 

Vì vậy, tôi mới dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu phương 
pháp dự đoán bệnh tật bằng lục hào, cũng may thời gian không phụ người có lòng, 
cuối cùng cũng đạt được một chút thành tích, tôi đã tìm ra một số quy luật và 
phương pháp mà người xưa chưa phát hiện, làm cho lục hào tật bệnh dự trắc học 
càng có hệ thống và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên dùng lục hào dự đoán bệnh tật 
không phải là vạn năng, cũng không phải mỗi quẻ đều có thể phản ánh hoàn chỉnh 
thông tin cụ thể của bệnh tật, những nghiên cứu của tôi cho đến nay cũng không 
thể bao gồm tất cả các bệnh, bởi vì có một số bệnh tôi cũng chưa từng gặp. Hơn 
nữa bệnh tật cũng đang biến dị không ngừng, vì vậy chúng ta cần phải liên tục tìm 
tòi, nghiên cứu. Cuốn sách này coi như "phao chuyên dẫn ngọc" (ném gạch nhử 
ngọc), hy vọng có nhiều hơn nữa người học có chí hướng gia nhập vào đội ngũ 
nghiên cứu dự đoán bệnh tật. 

Vương Hổ Ứng 
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CHƯƠNG 1: Ý NGHĨA CỦA LỤC HÀO ĐOÁN BỆNH 
Bất kể y học hiện đại phát triển ra sao, cái gọi là "đạo cao một thước, ma cao 

một trượng", trong khi các nhà y học đang không ngừng tìm kiếm phương pháp 
điều trị bệnh tật, thì bệnh tật cũng đang biến đổi, cũng đang mở rộng, luôn luôn có 
những bệnh tật mới chờ đợi người ta nhận thức, giải mã và tiêu diệt. Nhưng thực 
sự muốn khám phá ra một phương pháp điều trị bệnh tật đâu phải dễ? Vì một căn 
bệnh, có thầy thuốc dùng hết tinh lực cả đời, có thể giải mã đôi chút về nó thì đã 
tốt lắm rồi. 

Ngay từ khi dự đoán học và Trung y bắt đầu ra đời, người xưa cũng đã ràng 
buộc hai cái lại với nhau. Điều này là bởi vì cả dự đoán học và Trung y đều được 
kiến lập dựa trên lý luận âm dương ngũ hành. Trong sự hình thành của các loại toa 
thuốc trị bệnh trong Trung y, mặc dù có sự tích lũy kinh nghiệm của thầy thuốc, 
nhưng trong đó sự phối hợp và tỷ lệ của các của vị thuốc không dựa vào kết quả 
của thử nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần, mà là có lý luận âm dương ngũ hành sinh 
khắc mạnh mẽ tới làm hậu thuẫn, chỉ đạo mới có thể phát hiện, phát minh ra nhiều 
tổ hợp như vậy. Nhìn chung, các bậc thầy Trung y qua các thời kỳ đều là những 
cao thủ tinh thông Dịch học, dự đoán học. Tôn Tư Mạc, còn được gọi là Dược 
Vương, là một nhà y học trứ danh thời Đường. Ông rất coi trọng mối quan hệ giữa y 
học và Dịch học, "bất tri dịch, bất túc dĩ ngôn thái y" (không hiểu Dịch, không xứng 
đáng làm thầy thuốc), câu danh ngôn chí lý này luôn luôn được các học giả Trung y 
chân chính suy tôn là nguyên tắc của thầy thuốc. 

Trong Y Môn Bổng Hát viết: "Thị dĩ Dịch chi thư, nhất ngôn nhất tự giai tàng y 
học chi chỉ nam" (trong sách Dịch, mỗi lời mỗi chữ đều là kim chỉ nam cho y học). 
Rõ ràng đã chỉ ra vai trò chỉ đạo của Chu Dịch đối với y học. Trong Thiên Kim Yếu 
Phương, Tôn Tư Mạc đã đưa ra những điều kiện mà người học y nhất định phải có: 
"Phàm muốn làm thầy thuốc, phải am hiểu Tố Vấn, Giáp Ất, Hoàng Đế Châm Kinh... 
Lại thêm Diệu Giải Âm Dương Lộc Mệnh, Chư Gia Tương Pháp, cùng Chước Quy 
Ngũ Triệu, Chu Dịch, Lục Nhâm, tất cả đều phải tinh thục, như vậy mới là đại y. 
Nếu không, giống như người không có mắt lại đi chơi đêm, rối loạn đến mức ngã 
chết". Rõ ràng Tôn Tư Mạc có thể trở thành nhà y học vĩ đại lưu truyền thiên cổ, 
chủ yếu là bởi vì ông ta tinh thông dự đoán học. Nếu muốn có đột phá quan trọng 
trong y học và bệnh tật học, phải là cao thủ dự đoán bệnh tật thì mới có thể làm 
được. 

Lúc mới khởi đầu, dự đoán học cũng đã xem dự đoán bệnh tật là một chuyên 
đề không thể thiếu. Qua việc nghiên cứu các loại thuật dự đoán cổ đại, tôi nhận 
thấy trong mỗi hệ thống dự đoán đều có đề cập tới dự đoán bệnh tật, đối với sự 
phát triển của dự đoán bệnh tật đều có những cống hiến nhất định, tuy nhiên thực 
sự có thể phán đoán thì rất nhỏ, phương pháp dự đoán cụ thể nhất vẫn là lục hào 
dự đoán học. 

Dự đoán lục hào không những có thể giúp chúng ta hiểu rõ chiều hướng phát 
triển của bệnh tật, mà còn có thể dự đoán được thầy thuốc có hợp với người bệnh 
hay không, thuốc có hiệu quả hay không. Đáng quý hơn là đôi khi sử dụng dự đoán 
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lục hào có thể tìm ra phương pháp trị liệu, phối hợp với điều trị hiện đại để tăng tốc 
độ chữa lành bệnh tật. Dự đoán lục hào cũng có thể xem như là một phương pháp 
điều trị độc lập, giải quyết một số bệnh nan y mà y học hiện đại đã bó tay. 

Dưới đây xin nêu ra một vài ví dụ. 
Ví dụ 1: Một ngày vào tháng 5 năm 2007, bạn học của tôi ở quê nhắn tin nói 

rằng em trai anh ta bị đau chân không thể cử động, bảo tôi xem coi bị làm sao? Tại 
ngày Giáp Thìn tháng Tị được quẻ Thiên Địa Bĩ biến Sơn Địa Bác. 

Sau khi phân tích quái tượng, tôi đã phán đoán trước một số chi tiết nhỏ để 
đối chiếu thông tin. Nhất định là em trai anh ta đã vài lần đi ngoài đường vào ban 
đêm, hơn nữa là tại phía Nam của nơi ở. Đêm khuya âm khí nặng nề, vì vậy đã bị 
đau chân. Trên thực tế, buổi tối em trai anh ta thường chơi mạt chược đến khuya, 
từ phía Nam trở về. 

Theo kiến thức y học thông thường, đi đường ban đêm và đau chân chẳng liên 
quan gì nhau, vì vậy phải chụp CT để kiểm tra xem là vấn đề thần kinh hay là 
xương cốt,... cho dù có kiểm tra thì bác sĩ cũng không thể biết là đã đi đường ban 
đêm ở phía Nam. 

Sau khi phán đoán được khẳng định, tôi liền bảo anh ta vào giờ Tý ngày hôm 
đó mang năm tờ giấy hoàng chỉ đến ngã tư đường ở phía Nam đốt đi. Kết quả là 
buổi tối hôm đó em trai anh ta đã ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho chăn mền ướt 
đẫm, đây là lần đầu tiên trong đời ra mồ hôi như vậy. Sáng hôm sau, chân không 
còn đau một tí nào, hơn nữa còn có thể đi đến vùng khác du ngoạn. Người không 
hiểu rất dễ bị hiện tượng và phương pháp trị liệu như vậy dẫn vào phạm vi mê tín, 
nhưng trên thực tế dùng nguyên lý ngũ hành sinh khắc hoàn toàn có thể làm rõ. 
Dùng phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa trong Trung y thì có thể nói rõ nguyên nhân 
phát bệnh, bệnh lý và cơ chế trị liệu. 

Ví dụ 2: Tháng 3 năm 2005, một học trò người Nhật Bản đã bị cảm mạo hơn 
một tháng, kèm theo ho, đã truyền dịch nhưng không thấy có chuyển biến tốt, về 
sau lại bắt đầu đau nhức xương sườn. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói là 
gãy xương, cần phải phẫu thuật, nhưng anh ta lại sợ phẫu thuật, vì vậy nhờ đoán 
xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại ngày Bính Thân tháng Mão, gieo được 
quẻ Sơn Phong Cổ. 

Phân tích từ quái tượng, anh ta căn bản không bị gãy xương, mà là phong hàn 
nhập thể dẫn tới bị ho, sau đó ho gây đau xương sườn. Vì vậy, tôi bảo anh ta dùng 
1 củ cà rốt vàng, 6 rễ hành trắng, 5 miếng gừng tươi, nấu canh uống. 

Sau ba ngày uống liên tục, cảm mạo và ho biến mất, xương sườn cũng hết 
đau. Anh ta còn nói canh này dễ uống, sau khi uống cơ thể tỏa nhiệt, vị cũng ngon. 
Y học Nhật Bản đã đủ phát triển, nhưng cũng sẽ phán đoán sai lầm, nếu không có 
dự đoán giúp đỡ thì đoán chừng người này đã phải chịu đựng một đao vô ích, hơn 
nữa còn không thể giải quyết được vấn đề. 

 Ví dụ 3: Một ngày vào tháng 3 năm 1996, tôi nhớ hôm đó là thứ bảy, vốn là 
không đi làm, nhưng bởi vì tôi có việc đến đơn vị công tác lấy tài liệu, tôi đã gặp 
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được một vị đồng nghiệp. Khuôn mặt anh ta sưng phù rất đáng sợ, vừa thấy tôi 
giống như gặp được cứu tinh, anh ta nói rằng bản thân bị liệt cơ mặt, bác sĩ đã hẹn 
thứ hai làm phẫu thuật. Anh ta bảo tôi đoán thử xem tình hình cát hung thế nào. 
Tại ngày Mậu Tuất tháng Dần, được quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. 

Tôi tiến hành phân tích quái tượng rồi nói với anh ta: "Anh không phải bị liệt 
cơ mặt, chẳng qua là hỏa vượng nên có chứng viêm dẫn tới sưng phù mà thôi, bác 
sĩ chẩn đoán sai rồi." 

Anh ta có phần bán tín bán nghi, thế là tôi hỏi anh ta: "Khuôn mặt của anh có 
phải là chỉ sưng và tê, không có cảm giác đau đúng không?". Anh ta gật đầu tán 
thành. Tôi nói: "Anh sờ vào gốc cánh mũi nhất định rất đau." Anh ta sờ thử, quả 
nhiên rất đau. 

Anh ta đã tin vào phán đoán của tôi, hỏi tôi xử lý như thế nào? Tôi bảo anh ta 
uống thuốc kháng sinh, cũng nói cho anh ta biết rằng đến thứ hai sưng phù trên 
mặt nhất định sẽ được tiêu trừ.  

Trong cuộc sống tôi thường gặp phải những ví dụ dự đoán có tượng giống như 
vậy, đáng tiếc một phần bác sĩ bây giờ không học, không ít người nhầm lẫn, hại 
người rất nặng. Nhưng cũng cho tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và giá trị 
của dự đoán bệnh tật, mặc dù lục hào dự đoán bệnh tật không thể thay thế y học 
hiện đại, nhưng đủ để làm phương tiện phụ trợ cho y học hiện đại, giúp chúng ta 
giải trừ bệnh tật và đau khổ, phục vụ cho xã hội.  
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CHƯƠNG 2: QUY LUẬT CỦA LỤC HÀO ĐOÁN BỆNH 
Người xưa thường dùng ngũ hành của Quan Quỷ để phán đoán chứng bệnh, 

"hỏa thuộc tâm kinh, phát nhiệt, khô cổ họng, khô miệng; thủy thuộc thận, ớn lạnh, 
đổ mồ hôi trộm, di tinh; kim phổi, mộc gan, thổ là bệnh xâm nhập tỳ vị". Nhưng khi 
ứng dụng trong thực tế, tỷ lệ ứng nghiệm tương đối thấp, hoàn toàn không thể làm 
khuôn mẫu để đoán bệnh, càng không thể thực sự mang lại tác dụng chỉ đạo dự 
đoán. Thực tiễn chứng minh dự đoán chứng bệnh nên lấy Dụng thần hỉ kỵ, sinh 
khắc xung hợp... để phân tích phán đoán. 

Qua kinh nghiệm tổng kết, tôi đã quy nạp các quy luật thường gặp biểu thị 
thông tin bệnh tật như sau. 

1. Dụng thần bị thương, lấy Dụng thần làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Canh Ngọ tháng Dần, một phụ nữ lớn tuổi đoán niên vận, được 

Thiên Phong Cấu. 

 Cấu   
  Phụ Mẫu Tuất thổ  Đằng Xà 
  Huynh Đệ Thân kim  Câu Trần 

Ư  Quan Quỷ Ngọ hỏa  Chu Tước 
  Huynh Đệ Dậu kim  Thanh Long 
  Tử Tôn Hợi thủy Tài-Dần Huyền Vũ 

T  Phụ Mẫu Sửu thổ  Bạch Hổ 
 KIM Không Vong: Tuất, Hợi 

Trong quẻ niên vận đã bao hàm thông tin thân thể. Hào Thế tại hào sơ lâm 
Bạch Hổ bị Nguyệt khắc thương, Bạch Hổ là bệnh, hào sơ là bàn chân, chính là trên 
bàn chân có bệnh. 

Trên thực tế: Bàn chân tê dại không có sức lực. 
2. Kỵ thần động đến khắc Dụng, lấy Kỵ thần làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Nhâm Thìn tháng Tý, một người đoán bệnh của cha, được Thủy 

Thiên Nhu biến Tốn Vi Phong. 
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 Nhu  Tốn   
  Thê Tài Tý thủy   Quan Quỷ Mão mộc Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Tuất thổ   Phụ Mẫu Tị hỏa Đằng Xà 

T  Tử Tôn Thân kim   Huynh Đệ Mùi thổ Câu Trần 
  Huynh Đệ Thìn thổ   Tử Tôn Dậu kim Chu Tước 
  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Tị  Thê Tài Hợi thủy Thanh Long 

Ư  Thê Tài Tý thủy   Huynh Đệ Sửu thổ Huyền Vũ 
 THỔ Không Vong: Ngọ, Mùi 

Lấy Phụ Mẫu làm Dụng thần. Phụ Mẫu Tị hỏa phục tại hào 2 lâm Thanh Long, 
hào 2 là bộ phận sinh dục, Thanh Long là sắc, chủ bệnh về bộ phận sinh dục. Kỵ 
thần lâm Nguyệt đến khắc, trong quẻ Kỵ thần lưỡng động lại đến khắc, Kỵ thần là 
thủy chủ nước tiểu, thủy bị hợp mà khắc Dụng thần, là bệnh tiểu không ra, vì vậy là 
bệnh về tiền liệt tuyến. Kỵ thần vượng tướng, Dụng thần hưu tù, là ung thư. 

 Trên thực tế: Bị ung thư tuyến tiền liệt. 
3. Cừu thần động đến khắc Nguyên thần, lấy Cừu thần làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Giáp Tuất tháng Hợi, nữ đoán bệnh của chồng, được Hỏa Lôi Phệ 

Hạp biến Sơn Trạch Tổn. 

 Phệ Hạp  Tổn   
  Tử Tôn Tị hỏa  Huynh Đệ Dần mộc Huyền Vũ 

T  Thê Tài Mùi thổ  Phụ Mẫu Tý thủy Bạch Hổ 
  Quan Quỷ Dậu kim  Thê Tài Tuất thổ Đằng Xà 
  Thê Tài Thìn thổ  Thê Tài Sửu thổ Câu Trần 

Ư  Huynh Đệ Dần mộc  Huynh Đệ Mão mộc Chu Tước 
  Phụ Mẫu Tý thủy  Tử Tôn Tị hỏa Thanh Long 
 MỘC Không Vong: Thân, Dậu 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Quẻ tại cung Tốn là đùi, hào 2 Huynh Đệ Dần 
mộc là Cừu thần phát động hóa Tiến thần khắc Nguyên thần, hào 2 là chân, mộc 
chủ đau nhức, vì vậy là chân có bệnh. 

Trên thực tế: Là đau chân. 
4. Nguyên thần bị thương, lấy Nguyên thần làm bệnh. 
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Ví dụ: Ngày Canh Dần tháng Tuất, nữ đoán bệnh con trai, được Thủy Lôi 
Truân. 

 Truân   
  Huynh Đệ Tý thủy  Đằng Xà 

Ư  Quan Quỷ Tuất thổ  Câu Trần 
  Phụ Mẫu Thân kim  Chu Tước 
  Quan Quỷ Thìn thổ Tài-Ngọ Thanh Long 

T  Tử Tôn Dần mộc  Huyền Vũ 
  Huynh Đệ Tý thủy  Bạch Hổ 

 THỦY Không Vong: Ngọ, Mùi 

Lấy Tử Tôn làm Dụng thần. Dụng thần Dần mộc được Nhật tỉ phù là vượng 
tướng, Nguyệt không sinh không khắc, nhưng Nguyên thần bị Nguyệt khắc thương. 
Trong quẻ Nguyên thần lưỡng hiện, một tại hào 6, một tại hào sơ, Nguyên thần là 
thủy chủ trí tuệ, hào sơ là tâm sự chủ tư duy, hào 6 là đầu cũng chủ tư duy, vì vậy 
là gặp trở ngại về trí lực. Phụ Mẫu Thân kim lâm Chu Tước ám động khắc Dụng 
thần, kim là âm thanh, Chu Tước chủ năng lực nói, khả năng nói chuyện cũng có 
vấn đề. 

Trên thực tế: Năng lực thấp kém, không nói được. 
5. Dụng thần Không mà không được Nguyên thần đến sinh, lấy Dụng 

thần làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Quý Mùi tháng Dần, nữ đoán bệnh con trai, được Địa Lôi Phục.  

 Phục   
  Tử Tôn Dậu kim  Bạch Hổ 
  Thê Tài Hợi thủy  Đằng Xà 

Ư  Huynh Đệ Sửu thổ  Câu Trần 
  Huynh Đệ Thìn thổ  Chu Tước 
  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Tị Thanh Long 

T  Thê Tài Tý thủy  Huyền Vũ 
 THỔ Không Vong: Thân, Dậu 

Lấy Tử Tôn làm Dụng thần. Tử Tôn Dậu kim tại hào 6 Không Vong, Không mà 
không được Nguyên thần đến sinh, hào 6 là đầu, Không Vong chủ đầu óc trống 
rỗng, Bạch Hổ chủ đa động (tăng động, hội chứng ADHD), điên cuồng. 

Trên thực tế: Là chứng bệnh điên dại. 
6. Nguyên thần Không mà không thể sinh Dụng thần, lấy Nguyên 

thần làm bệnh. 
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Ví dụ: Ngày Giáp Thân tháng Tuất, nữ đoán bệnh bản thân, được Trạch Thiên 
Quải biến Hỏa Thiên Đại Hữu. 

 Quải  Đại Hữu   
  Huynh Đệ Mùi thổ   Phụ Mẫu Tị hỏa Huyền Vũ 

T  Tử Tôn Dậu kim   Huynh Đệ Mùi thổ Bạch Hổ 
  Thê Tài Hợi thủy   Tử Tôn Dậu kim Đằng Xà 
  Huynh Đệ Thìn thổ   Huynh Đệ Thìn thổ Câu Trần 

Ư  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Tị  Quan Quỷ Dần mộc Chu Tước 
  Thê Tài Tý thủy   Thê Tài Tý thủy Thanh Long 

 THỔ Không Vong: Ngọ, Mùi 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế được Nguyệt sinh Nhật phù là vượng 
tướng, nhưng không nên hóa ra Nguyên thần Không Vong, hào 6 Nguyên thần 
cũng Không không thể sinh Dụng thần. Thổ tại hào 5, hào 6 là mũi, hào Thế kim là 
hệ hô hấp, vì vậy là mũi có vấn đề. 

Trên thực tế: Là mũi không ngửi thấy mùi, rất phiền não. 
7. Nguyên thần bị hợp trú, bởi vì tham hợp quên sinh mà không thể 

sinh Dụng, lấy Nguyên thần làm bệnh. 
Ví dụ 1: Ngày Đinh Mùi tháng Tị, nữ đoán bệnh bản thân, được Lôi Trạch Quy 

Muội biến Lôi Thiên Đại Tráng. 

 Quy Muội  Đại Tráng   

Ư  Phụ Mẫu Tuất thổ   Phụ Mẫu Tuất thổ Thanh Long 
  Huynh Đệ Thân kim   Huynh Đệ Thân kim Huyền Vũ 
  Quan Quỷ Ngọ hỏa Tử-Hợi  Quan Quỷ Ngọ hỏa Bạch Hổ 

T  Phụ Mẫu Sửu thổ   Phụ Mẫu Thìn thổ Đằng Xà 
  Thê Tài Mão mộc   Thê Tài Dần mộc Câu Trần 
  Quan Quỷ Tị hỏa   Tử Tôn Tý thủy Chu Tước 

 KIM Không Vong: Dần, Mão 

Lấy Thế làm Dụng thần. Hào Thế được Nguyệt sinh Nhật phù, động hóa Tiến 
thần. Dụng thần và Nguyên thần đều không bị khắc, dường như không có bệnh tật. 

Xem kỹ thì phát hiện trong quẻ hai thổ, lại hóa ra một thổ, kết hợp với Nhật 
thần tổng cộng là bốn thổ. Mà Nguyên thần hào hỏa trong quẻ lưỡng hiện, Nguyệt 
cũng hỏa, đây là quá vượng, Nhật xung Dụng thần, hóa Tiến thần càng nhanh hơn, 
vật cực tất phản, là hỏa nhiều sinh thổ mà thành bệnh. Thế lâm Xà, tượng phiền 
muộn. 
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Lại hào 4 Ngọ hỏa hợp Nhật, lấy hào này phán đoán bệnh tật. Hào 4 là hào vị 
tim, hỏa lại là tim, vì vậy là bệnh tim. 

Quá vượng thì xem ngược lại, là nhịp tim quá chậm, Nguyên thần bị hợp 
vướng chân cũng biểu thị tim đập chậm. 

Trên thực tế: Đúng là nhịp tim quá chậm. 
Ví dụ 2: Ngày Bính Thân tháng Thìn, một người đàn ông ở Sơn Đông gửi thư 

đoán bệnh, tôi gieo được Lôi Địa Dự biến Chấn Vi Lôi. 

 Dự  Chấn   
  Thê Tài Tuất thổ   Thê Tài Tuất thổ Thanh Long 
  Quan Quỷ Thân kim   Quan Quỷ Thân kim Huyền Vũ 

Ư  Tử Tôn Ngọ hỏa   Tử Tôn Ngọ hỏa Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Mão mộc   Thê Tài Thìn thổ Đằng Xà 
  Tử Tôn Tị hỏa   Huynh Đệ Dần mộc Câu Trần 

T  Thê Tài Mùi thổ Phụ-Tý  Phụ Mẫu Tý thủy Chu Tước 
 MỘC Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế được Nguyệt phù là vượng, nhưng 
Nguyên thần Tị hỏa tại hào 2 Không mà bị Nhật hợp vướng chân không thể sinh 
Thế, thì lấy Nguyên thần làm bệnh. Nguyên thần là Tử Tôn, chủ bộ phận sinh dục, 
hào 2 lại là hào vị bộ phận sinh dục, lâm Câu Trần là sưng to lên, trái là dương, 
phải là âm, là phía bên phải không tốt. 

Trên thực tế: Là sa tinh hoàn, tinh hoàn bên phải lớn, viêm tinh hoàn mãn 
tính. 
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8. Dụng thần Nguyệt phá, lấy Dụng thần làm bệnh, hoặc lấy Nguyệt 
kiến làm bệnh. 

Ví dụ: Ngày Tân Dậu tháng Tuất, nam đoán bệnh của vợ, được Sơn Lôi Di. 

 Di   
  Huynh Đệ Dần mộc  Đằng Xà 
  Phụ Mẫu Tý thủy Tử-Tị Câu Trần 

T  Thê Tài Tuất thổ  Chu Tước 
  Thê Tài Thìn thổ Quan-Dậu Thanh Long 
  Huynh Đệ Dần mộc  Huyền Vũ 

Ư  Phụ Mẫu Tý thủy  Bạch Hổ 
 MỘC Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Thê Tài làm Dụng thần. Thê Tài lưỡng hiện, lấy hào Nguyệt phá làm 
Dụng. Thê Tài Thìn thổ bị Nguyệt là Mộ khố của Tử Tôn xung phá, lại tại hào 3, Mộ 
khố của Tử Tôn là tử cung, hào 3 cũng là tử cung, Thìn thổ lại là Mộ khố của hào 
thai Tử Tôn, vì vậy là vấn đề tử cung. 

Nguyên thần lâm Câu Trần là ung thư. Dụng thần Nguyệt phá sợ Thực Phá, 
Nhật mặc dù hợp mà giải phá, nhưng Nhật là Quan Quỷ, biểu thị bệnh tật triền 
thân không thể rời. 

Trên thực tế: Đã bị ung thư tử cung, tháng Thìn qua đời. 
9. Nguyên thần Nguyệt phá, lấy Nguyên thần làm bệnh, hoặc lấy 

Nguyệt kiến làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Ất Mão tháng Hợi, nữ đoán bệnh bản thân, được Hỏa Thiên Đại 

Hữu. 

 Đại Hữu   
Ư  Quan Quỷ Tị hỏa Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Mùi thổ Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Dậu kim Đằng Xà 

T  Phụ Mẫu Thìn thổ Câu Trần 
  Thê Tài Dần mộc Chu Tước 
  Tử Tôn Tý thủy Thanh Long 

 KIM Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Nguyên thần Nguyệt phá tại hào 6, là bị thủy 
xung phá, thủy đại diện máu, phá mà không thể sinh hào Thế, lại ngoại quái là Ly, 
vì vậy phán đoán là thiếu máu. Lại hào Thế là thổ, tại hào 3 bị Nhật khắc, thổ tại 
hào 3 là dạ dày, dạ dày cũng không tốt. 



14 

Trên thực tế: Thiếu máu, có viêm dạ dày. 
10. Dụng thần gặp Bệnh địa, hoặc lấy Dụng thần làm bệnh, hoặc lấy 

Bệnh địa làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Canh Thân tháng Sửu, một nữ đoán bệnh, được Thiên Lôi Vô 

Vọng biến Hỏa Lôi Phệ Hạp. 

 Vô Vọng  Phệ Hạp   
  Thê Tài Tuất thổ  Tử Tôn Tị hỏa Đằng Xà 
  Quan Quỷ Thân kim  Thê Tài Mùi thổ Câu Trần 

T  Tử Tôn Ngọ hỏa  Quan Quỷ Dậu kim Chu Tước 
  Thê Tài Thìn thổ  Thê Tài Thìn thổ Thanh Long 
  Huynh Đệ Dần mộc  Huynh Đệ Dần mộc Huyền Vũ 

Ư  Phụ Mẫu Tý thủy  Phụ Mẫu Tý thủy Bạch Hổ 
 MỘC Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào 5 Quan Quỷ Thân kim độc phát, là Bệnh địa 
của Dụng thần, độc phát có thể biểu thị nguyên nhân, Bệnh địa cũng là bệnh, hào 
5 kim lâm Câu Trần là xương cổ tăng sinh. 

Quả nhiên: Có xương cổ tăng sinh. 
11. Nguyên thần gặp Bệnh địa, hoặc lấy Nguyên thần làm bệnh, hoặc 

lấy Bệnh địa làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Kỷ Hợi tháng Sửu, một người đoán bệnh con trai, được Thiên 

Thủy Tụng biến Hỏa Địa Tấn. 

 Tụng  Tấn   
  Tử Tôn Tuất thổ   Huynh Đệ Tị hỏa Câu Trần 
  Thê Tài Thân kim   Tử Tôn Mùi thổ Chu Tước 

T  Huynh Đệ Ngọ hỏa   Thê Tài Dậu kim Thanh Long 
  Huynh Đệ Ngọ hỏa Quan-Hợi  Phụ Mẫu Mão mộc Huyền Vũ 
  Tử Tôn Thìn thổ   Huynh Đệ Tị hỏa Bạch Hổ 

Ư  Phụ Mẫu Dần mộc   Tử Tôn Mùi thổ Đằng Xà 
 HỎA Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Tử Tôn làm Dụng thần, Tử Tôn lưỡng hiện, lấy hào Tử Tôn Thìn thổ phát 
động làm Dụng thần. Dụng thần Không Vong, không được Nguyên thần đến sinh, 
Nguyên thần tại hào 3, hào 4 bị Nhật khắc thương, lại Thân kim phát động, Nguyên 
thần ở Bệnh địa, vì vậy tất nhiên lấy Nguyên thần làm bệnh. 

Hào 3, hào 4 là tim, hỏa lại là tim, vì vậy là tim không tốt. Hào 2 là thai vị, 
Nguyên thần lại là Thai địa, hào thai, thai vị chủ tính chất bẩm sinh, vì vậy là bệnh 
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tim bẩm sinh, hóa ra Nguyên thần Không Vong, Không Vong là trống rỗng, khuyết 
thiếu, vì vậy là khiếm khuyết tâm nhĩ bẩm sinh. 

12. Có hào động hóa ra Quan Quỷ, hoặc lấy hào động làm bệnh, hoặc 
lấy hào Quan Quỷ hóa ra làm bệnh. 

Ví dụ: Ngày Nhâm Ngọ tháng Tý năm Ất Hợi, nam đoán bệnh của cha, được 
Thủy Hỏa Ký Tế biến Phong Lôi Ích. 

 Ký Tế  Ích   
Ư  Huynh Đệ Tý thủy   Tử Tôn Mão mộc Bạch Hổ 

  Quan Quỷ Tuất thổ   Thê Tài Tị hỏa Đằng Xà 
  Phụ Mẫu Thân kim   Quan Quỷ Mùi thổ Câu Trần 

T  Huynh Đệ Hợi thủy Tài-Ngọ  Quan Quỷ Thìn thổ Chu Tước 
  Quan Quỷ Sửu thổ   Tử Tôn Dần mộc Thanh Long 
  Tử Tôn Mão mộc   Huynh Đệ Tý thủy Huyền Vũ 
 THỦY Không Vong: Thân, Dậu 

Lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng thần. Dụng thần Phụ Mẫu Thân kim hưu tù, Tử ở 
Nguyệt kiến, bị Nhật thần Ngọ hỏa khắc thương, lại trị Tuần Không, bệnh lâu gặp 
Không thì chết. 

Quẻ thuộc cung Khảm, Khảm chủ thận, bàng quang. Hào 3 Huynh Đệ Hợi thủy 
động mà hóa ra Quan Quỷ Thìn thổ, thủy chủ nước tiểu, hóa ra Quan Quỷ, tất 
nhiên là bệnh, Thìn thổ là thủy khố, là bộ phận tích trữ nước tiểu, bệnh tại bàng 
quang. Dụng thần lâm Câu Trần chủ khối u, vì vậy là ung thư bàng quang. 

Hào 5 Quan Quỷ Tuất thổ là Nguyên thần không lấy để đoán bệnh, hào 2 
Quan Quỷ Sửu thổ là Mộ khố của Dụng thần, lâm Thanh Long, hào 2 chủ bộ phận 
sinh dục, Thanh Long chủ đau nhức, khi tiểu tiện không dễ chịu. Thê Tài Nguyệt 
phá không hiện trên quẻ, Tài là ẩm thực, người bệnh ăn uống giảm nhiều. 

Hào 6 Huynh Đệ Tý thủy lâm Nguyệt kiến hóa Tử Tôn Mão mộc, Huynh Đệ chủ 
tốn kém tiền thuốc, Tử Tôn chủ y dược, chứng tỏ đã tốn không ít tiền điều trị. 
Trong quẻ hào Huynh Đệ lưỡng động, Huynh động bệnh khó khỏi, hào 6 Huynh Đệ 
Tý thủy lâm Bạch Hổ phát động, Tý thủy là Tử địa của Dụng thần, Bạch Hổ chủ 
tang, Huynh chủ hiếu (孝: hiếu thảo, chịu tang, tang phục), đề phòng năm Tý bất 
lợi. 

Trên thực tế: Tháng Tị năm Bính Tý, cha qua đời vì ung thư bàng quang. 
Ứng tháng Tị vì gặp hình khắc. 

13. Có hào động hóa ra Kỵ thần, lấy hào động làm bệnh, hoặc lấy hào 
biến làm bệnh. 

Ví dụ: Ngày Canh Thân tháng Mão, nữ đoán bệnh bản thân, được Sơn Địa Bác 
biến Phong Thủy Hoán. 
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 Bác  Hoán   
  Thê Tài Dần mộc   Thê Tài Mão mộc Đằng Xà 

T  Tử Tôn Tý thủy Huynh-Thân  Quan Quỷ Tị hỏa Câu Trần 
  Phụ Mẫu Tuất thổ   Phụ Mẫu Mùi thổ Chu Tước 
  Thê Tài Mão mộc   Quan Quỷ Ngọ hỏa Thanh Long 

Ư  Quan Quỷ Tị hỏa   Phụ Mẫu Thìn thổ Huyền Vũ 
  Phụ Mẫu Mùi thổ   Thê Tài Dần mộc Bạch Hổ 
 KIM Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Thế lâm Câu Trần Tử Tôn hóa Quan Quỷ. Tử Tôn 
là ngũ quan (tai, mắt, mũi, lưỡi và da), hào 5 thủy có thể là cổ họng, động hóa 
Tuyệt, Tuyệt tại hỏa, thủy Tuyệt là khô họng, hỏa chủ viêm, vì vậy có viêm họng, 
miệng khát khô. 

Hào 2 Quan Quỷ Tị hỏa động mà Tuyệt hào Thế, lại hóa ra Kỵ thần, vì vậy hào 
2 có thể dùng để phán đoán bệnh tật. Thế Tử Tôn là tử cung, Câu Trần là khối u. 
Hào 2 là tử cung, Tuyệt địa hóa Mộ khố của Tử Tôn, lại là tử cung, vì vậy có u xơ 
tử cung. 

Hào 6 Dần mộc ám động là Bệnh địa của hào Thế, hào 6 là đầu, Bệnh địa là 
bệnh, gặp xung là choáng váng, vì vậy có vấn đề chóng mặt. 

Tị hỏa động, phán đoán năm 2001 bị u xơ tử cung. Hào 2 là phu vị, Quan Quỷ 
cũng biểu thị chồng, hào Ứng lại là phu vị, hợp Nhật biểu thị chồng có ngoại tình, 
thủy hỏa gặp nhau chủ tức giận, vì vậy phán đoán là năm 2001 chồng có ngoại 
tình, tức giận mà bị u xơ tử cung. 

Trên thực tế: Đúng là năm 2001 bởi vì chồng ngoại tình, tức giận mà bị u xơ 
tử cung, những phán đoán bệnh tật khác cũng ứng nghiệm. 

14. Quan Quỷ là thần rảnh rỗi, vượng là bệnh. 
Ví dụ: Ngày Mậu Dần tháng Tý, một phụ nữ đoán thân thể, được quẻ Sơn Hỏa 

Bí biến Cấn Vi Sơn. 

 Bí  Cấn   
  Quan Quỷ Dần mộc   Quan Quỷ Dần mộc Chu Tước 
  Thê Tài Tý thủy   Thê Tài Tý thủy Thanh Long 

Ư  Huynh Đệ Tuất thổ   Huynh Đệ Tuất thổ Huyền Vũ 
  Thê Tài Hợi thủy Tử-Thân  Tử Tôn Thân kim Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Sửu thổ Phụ-Ngọ  Phụ Mẫu Ngọ hỏa Đằng Xà 

T  Quan Quỷ Mão mộc   Huynh Đệ Thìn thổ Câu Trần 
 THỔ Không Vong: Thân, Dậu 
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Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế được Nguyệt sinh Nhật phù là vượng 
tướng, không có Không Phá, cũng không bị khắc hay tiết khí. Quan Quỷ trong quẻ 
lưỡng hiện, Quỷ vượng là bệnh. Trì Thế chính là có bệnh lâm thân, tại hào sơ là đi 
đứng, tại hào 6 là đầu. Mộc chủ đau nhức, vì vậy nhất định có chứng đau đầu và 
đau chân. 

Trên thực tế: Đúng là có chứng đau đầu và đau chân. 
15. Nhật Nguyệt khắc Dụng, hào có ngũ hành tương đồng nhập quẻ là 

bệnh. 
Ví dụ: Ngày Ất Hợi tháng Dần, một người già đoán niên vận, được Phong Hỏa 

Gia Nhân biến Ly Vi Hỏa. 

 Gia Nhân  Ly   
  Huynh Đệ Mão mộc   Tử Tôn Tị hỏa Huyền Vũ 

Ư  Tử Tôn Tị hỏa   Thê Tài Mùi thổ Bạch Hổ 
  Thê Tài Mùi thổ   Quan Quỷ Dậu kim Đằng Xà 
  Phụ Mẫu Hợi thủy Quan-Dậu  Phụ Mẫu Hợi thủy Câu Trần 

T  Thê Tài Sửu thổ   Thê Tài Sửu thổ Chu Tước 
  Huynh Đệ Mão mộc   Huynh Đệ Mão mộc Thanh Long 
 MỘC Không Vong: Thân, Dậu 

Trong quẻ niên vận đã bao hàm thông tin thân thể. Hào Thế bị Nguyệt khắc 
thương, ngũ hành của Nguyệt là mộc, Mão mộc nhập quẻ, lâm hào sơ và hào 6. 
Hào sơ là bàn chân, hào 6 là vai, cánh tay, hào Thế tại hào 2 bị khắc, hào 2 là 
chân, quẻ tại cung Tốn cũng có thông tin chân, mộc chủ phong hàn, Thanh Long 
chủ đau nhức, Huyền Vũ chủ phong hàn, phong thấp, vì vậy đi đứng nhất định 
không thuận tiện, có viêm quanh khớp vai. 

Trên thực tế: Đúng là như vậy. 
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16. Dụng thần nhập Mộ, lấy hào Mộ khố đó làm bệnh, hoặc lấy Dụng 
thần làm bệnh. 

Ví dụ: Ngày Giáp Ngọ tháng Thìn, nữ đoán bệnh của chồng, được Thiên Sơn 
Độn biến Trạch Sơn Hàm. 

 Độn  Hàm   
  Phụ Mẫu Tuất thổ   Phụ Mẫu Mùi thổ Huyền Vũ 

Ư  Huynh Đệ Thân kim   Huynh Đệ Dậu kim Bạch Hổ 
  Quan Quỷ Ngọ hỏa   Tử Tôn Hợi thủy Đằng Xà 
  Huynh Đệ Thân kim   Huynh Đệ Thân kim Câu Trần 

T  Quan Quỷ Ngọ hỏa Tài-Dần  Quan Quỷ Ngọ hỏa Chu Tước 
  Phụ Mẫu Thìn thổ Tử-Tý  Phụ Mẫu Thìn thổ Thanh Long 

 KIM Không Vong: Thìn, Tị 

Lấy Quan Quỷ làm Dụng thần. Mộ khố Tuất thổ độc phát, Dụng thần nhập Mộ, 
Tuất thổ tại ngoại quái phát động, thổ ở ngoại quái chủ da, là bệnh ngoài da. 

Trên thực tế: Đúng là bệnh ngoài da. 
17. Mộ khố của Quan Quỷ là bệnh. 
Ví dụ: Ngày Bính Tý tháng Ngọ, một người nam đoán bệnh bản thân, được 

Phong Thủy Hoán biến Thủy Địa Tỷ. 

 Hoán  Tỷ   
  Phụ Mẫu Mão mộc   Quan Quỷ Tý thủy Thanh Long 

T  Huynh Đệ Tị hỏa   Tử Tôn Tuất thổ Huyền Vũ 
  Tử Tôn Mùi thổ Tài-Dậu  Thê Tài Thân kim Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Ngọ hỏa Quan-Hợi  Phụ Mẫu Mão mộc Đằng Xà 

Ư  Tử Tôn Thìn thổ   Huynh Đệ Tị hỏa Câu Trần 
  Phụ Mẫu Dần mộc   Tử Tôn Mùi thổ Chu Tước 
 HỎA Không Vong: Thân, Dậu  

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế Tị hỏa tại hào 5 bị Nhật khắc, hào 5 hỏa 
là tim, tim không tốt. Hào 2 Thìn thổ là Mộ khố của Quan Quỷ lâm Câu Trần phát 
động, hào 2 là chân, Câu Trần chủ sưng trướng, chân sưng phù. 

Trên thực tế: Đúng là như vậy. 
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18. Mộ khố của Kỵ thần là bệnh. 
Ví dụ: Ngày Ất Hợi tháng Dần, nữ đoán niên vận, được Hỏa Thiên Đại Hữu 

biến Thiên Phong Cấu. 

 Đại Hữu  Cấu   
Ư  Quan Quỷ Tị hỏa  Phụ Mẫu Tuất thổ Huyền Vũ 

  Phụ Mẫu Mùi thổ  Huynh Đệ Thân kim Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Dậu kim  Quan Quỷ Ngọ hỏa Đằng Xà 

T  Phụ Mẫu Thìn thổ  Huynh Đệ Dậu kim Câu Trần 
  Thê Tài Dần mộc  Tử Tôn Hợi thủy Chu Tước 
  Tử Tôn Tý thủy  Phụ Mẫu Sửu thổ Thanh Long 

 KIM Không Vong: Thân, Dậu 

Trong quẻ niên vận đã bao hàm thông tin thân thể. Hào Thế Thìn thổ tại hào 3 
bị Nguyệt khắc thương, hào 3 là tử cung, Thìn thổ là Mộ khố của Tử Tôn cũng chủ 
tử cung, Câu Trần là tắc nghẽn, vì vậy có thông tin ống dẫn trứng không thông. 
Hào 5 Mùi thổ là Mộ khố của Kỵ thần, hào 5 là ngực, Tài khố là thực quản, đường 
hô hấp, tại cung Càn lại chủ hệ hô hấp, vì vậy đường hô hấp, thực quản cũng 
không tốt. 

Trên thực tế: Có viêm thực quản, hô hấp không tốt, chức năng buồng trứng 
gặp trở ngại. 

19. Quẻ độc phát, hào độc phát có thể biểu thị chứng bệnh. 
Ví dụ: Ngày Kỷ Mão tháng Tý, một phụ nữ đoán bệnh bản thân, được Sơn Địa 

Bác biến Cấn Vi Sơn. 

 Bác  Cấn   
  Thê Tài Dần mộc   Thê Tài Dần mộc Câu Trần 

T  Tử Tôn Tý thủy Huynh-Thân  Tử Tôn Tý thủy Chu Tước 
  Phụ Mẫu Tuất thổ   Phụ Mẫu Tuất thổ Thanh Long 
  Thê Tài Mão mộc   Huynh Đệ Thân kim Huyền Vũ 

Ư  Quan Quỷ Tị hỏa   Quan Quỷ Ngọ hỏa Bạch Hổ 
  Phụ Mẫu Mùi thổ   Phụ Mẫu Thìn thổ Đằng Xà 
 KIM Không Vong: Thân, Dậu 

Hào 3 Mão mộc độc phát, không sinh Dụng thần, cũng không khắc Dụng thần 
và Nguyên thần, cũng không phải là Bệnh địa của Dụng thần,... Hào độc phát này 
biểu thị chứng bệnh. Mộc chủ đau ngứa, lâm Huyền Vũ chủ màu đen, hào 3 là thắt 
lưng, ngoại quái Cấn là lưng, chứng tỏ lưng ngứa ngáy và có vết đen. 

Trên thực tế: Đúng là như vậy. 
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20. Nguyên thần hóa Không, hóa Phá, hóa Thoái, lấy Nguyên thần 
làm bệnh. 

Ví dụ: Ngày Giáp Thân tháng Dần, một phụ nữ đoán bệnh, được Trạch Thiên 
Quải biến Đoài Vi Trạch. 

 Quải  Đoài   
  Huynh Đệ Mùi thổ   Huynh Đệ Mùi thổ Huyền Vũ 

T  Tử Tôn Dậu kim   Tử Tôn Dậu kim Bạch Hổ 
  Thê Tài Hợi thủy   Thê Tài Hợi thủy Đằng Xà 
  Huynh Đệ Thìn thổ   Huynh Đệ Sửu thổ Câu Trần 

Ư  Quan Quỷ Dần mộc Phụ-Tị  Quan Quỷ Mão mộc Chu Tước 
  Thê Tài Tý thủy   Phụ Mẫu Tị hỏa Thanh Long 

 THỔ Không Vong: Ngọ, Mùi 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế Nguyệt không khắc, Nhật tỉ phù là 
vượng tướng. Nguyên thần Thìn thổ tại hào 3 phát động đến sinh, nhưng động mà 
hóa thoái, đồng thời lại bị Nguyệt khắc thương, vì vậy lấy Nguyên thần làm chứng 
bệnh. 

Hào 3 là đùi, Quỷ tại hào 2 là chân, thổ chủ da, lâm Câu Trần chủ sưng 
trướng, là chi dưới sưng phù. Thìn thổ là thủy khố, là không thể loại bỏ nước trong 
cơ thể mà sưng phù. 

Thực tế: Đúng là như vậy. 
21. Dụng thần phục tàng, bị áp chế, có thể lấy hào Phi làm bệnh. 

Hoặc lấy Phục thần làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Bính Thìn tháng Dậu, nam đoán bệnh con gái, được Sơn Phong 

Cổ biến Cấn Vi Sơn. 

 Cổ  Cấn   
Ư  Huynh Đệ Dần mộc   Huynh Đệ Dần mộc Thanh Long 

  Phụ Mẫu Tý thủy Tử-Tị  Phụ Mẫu Tý thủy Huyền Vũ 
  Thê Tài Tuất thổ   Thê Tài Tuất thổ Bạch Hổ 

T  Quan Quỷ Dậu kim   Quan Quỷ Thân kim Đằng Xà 
  Phụ Mẫu Hợi thủy   Tử Tôn Ngọ hỏa Câu Trần 
  Thê Tài Sửu thổ   Thê Tài Thìn thổ Chu Tước 

 MỘC Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Tử Tôn làm Dụng thần. Tử Tôn lâm Huyền Vũ, chủ tâm trạng rầu rĩ, 
Dụng thần phục dưới hào 5 bị Phi thần khắc, bị hào động khắc, hào 5 là đường đi, 
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chủ sợ ra ngoài. Phụ Mẫu Hợi thủy khắc, thủy chủ ban đêm, là đêm trọng ngày 
khinh. 

Trên thực tế: Năm 2004 đoán, cuối năm 2003 bị bệnh tinh thần. Nghiêm 
trọng vào giờ Hợi giờ Tý ban đêm, không thể ngồi xe, cảm thấy sợ hãi. 

22. Quan Quỷ không hiện trên quẻ, Phi thần của nó có thể làm căn cứ 
phán đoán bệnh tật. 

Ví dụ: Ngày Mậu Tuất tháng Tý, nữ đoán niên vận, được Sơn Lôi Di biến Hỏa 
Lôi Phệ Hạp. 

 Di  Phệ Hạp   
  Huynh Đệ Dần mộc   Tử Tôn Tị hỏa Chu Tước 
  Phụ Mẫu Tý thủy Tử-Tị  Thê Tài Mùi thổ Thanh Long 

T  Thê Tài Tuất thổ   Quan Quỷ Dậu kim Huyền Vũ 
  Thê Tài Thìn thổ Quan-Dậu  Thê Tài Thìn thổ Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Dần mộc   Huynh Đệ Dần mộc Đằng Xà 

Ư  Phụ Mẫu Tý thủy   Phụ Mẫu Tý thủy Câu Trần 
 MỘC Không Vong: Thìn, Tị 

Trong quẻ niên vận đã bao hàm thông tin thân thể. Hào Thế phát động hóa ra 
Quan Quỷ, hào Thế là Mộ khố của Tử Tôn có thể hiểu là tử cung, nhưng hào vị hơi 
cao. Quan Quỷ không hiện trên quẻ phục dưới hào 3, Quan Quỷ là bệnh, lâm Bạch 
Hổ lại chủ bệnh, Phi thần là Thai khố của Tử Tôn, hào 3 là tử cung, Thai khố cũng 
là tử cung, vì vậy là tử cung có vấn đề. Nguyên thần bị khắc, Cừu thần Nguyệt kiến 
nhập quẻ, lâm Câu Trần, tổng hợp lại là u xơ tử cung. 

Trên thực tế: Đúng là u xơ tử cung. 
23. Quẻ cá biệt, lấy thuộc tính quái cung của quẻ chính làm bệnh. 
Ví dụ: Ngày Nhâm Thân tháng Sửu, nữ đoán bệnh của cha, được Càn Vi Thiên 

biến Trạch Thiên Quải. 
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 Càn  Quải   
T  Phụ Mẫu Tuất thổ  Phụ Mẫu Mùi thổ Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Thân kim  Huynh Đệ Dậu kim Đằng Xà 
  Quan Quỷ Ngọ hỏa  Tử Tôn Hợi thủy Câu Trần 

Ư  Phụ Mẫu Thìn thổ  Phụ Mẫu Thìn thổ Chu Tước 
  Thê Tài Dần mộc  Thê Tài Dần mộc Thanh Long 
  Tử Tôn Tý thủy  Tử Tôn Tý thủy Huyền Vũ 

 KIM Không Vong: Tuất, Hợi 

Lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng thần. Phụ Mẫu Không Vong hóa Nguyệt phá, tại 
hào 6 lâm Bạch Hổ, dễ xem là xuất huyết não. 

Trên thực tế: Là ung thư phổi, chính là ứng vào quái cung. 
24. Dụng thần hoặc Nguyên thần quá vượng, không có khắc tiết cũng 

là bệnh. 
Ví dụ: Ngày Bính Thìn tháng Sửu, nữ đoán bệnh bản thân (bị bệnh đã lâu), 

được Hỏa Trạch Khuê biến Sơn Thiên Đại Súc. 

 Khuê  Đại Súc   
  Phụ Mẫu Tị hỏa   Quan Quỷ Dần mộc Thanh Long 
  Huynh Đệ Mùi thổ Tài-Tý  Thê Tài Tý thủy Huyền Vũ 

T  Tử Tôn Dậu kim   Huynh Đệ Tuất thổ Bạch Hổ 
  Huynh Đệ Sửu thổ   Huynh Đệ Thìn thổ Đằng Xà 
  Quan Quỷ Mão mộc   Quan Quỷ Dần mộc Câu Trần 

Ư  Phụ Mẫu Tị hỏa   Thê Tài Tý thủy Chu Tước 
 THỔ Không Vong: Tý, Sửu 

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế được Nhật Nguyệt sinh phù là vượng 
tướng, hào Thế lại động hóa hồi đầu sinh, Nguyên thần Sửu thổ động hóa Tiến 
thần đến sinh, hào 5 lại có một Nguyên thần, Dụng thần quá vượng cho nên không 
cát. 

Hào Thế Tử Tôn Dậu kim tại hào 4, hào 4 là ngực, lâm Bạch Hổ chủ bệnh, lâm 
kim là phổi, Tử Tôn là vú, hai chỗ này không tốt. Bệnh do quá vượng, nhất định là 
bệnh nguy hiểm, chắc chắn là ung thư. 

Trên thực tế: Năm Bính Tuất bị ung thư vú, sau khi phẫu thuật đã chuyển 
đến phổi. 
  



23 

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ ĐỐI ỨNG GIỮA BÁT QUÁI  
VÀ BỆNH TẬT 

Tượng của bát quái là ở vạn vật, bệnh tật chỉ là một phần tử trong vạn vật mà 
thôi, vì vậy hiển nhiên là trong bát quái đã bao gồm thông tin bệnh tật. Dự đoán lục 
hào thường lấy quái cung để thể hiện thông tin chứng bệnh, cũng có cá biệt chỉ lấy 
một mình nội quái hoặc ngoại quái để biểu thị thông tin. Lấy tượng để phán đoán 
bệnh tật, trước tiên phải xem quan hệ đối ứng giữa quái cung và bệnh tật, sau đó 
mới xem xem hào vị, ngũ hành,... Quan hệ đối ứng giữa bát quái và bệnh tật chủ 
yếu có một vài phương diện dưới đây. 

Quẻ Càn thuộc kim: Tương ứng với bệnh phổi, đại tràng, bệnh tật phần đầu, 
bệnh tật nam khoa, gân cốt, xương cốt, ngực, thượng tiêu, đoạn ruột, táo bón, 
thương hàn, bệnh người cao tuổi,... 

Quẻ Khôn thuộc thổ: Là tỳ vị, bệnh phần bụng, thường chủ ăn uống không 
vào, rối loạn tiêu hóa. Đôi khi là u bướu, sưng phù, bệnh phụ khoa, bệnh tật thời kỳ 
mãn kinh, sinh dục, bệnh ngoài da, chứng chóng mặt,... 

Quẻ Chấn thuộc mộc: Tương ứng với gan mật, bệnh phần chân, bệnh tinh 
thần, chứng cuồng táo (dễ cáu), ho, chứng động kinh, viêm họng, khí trệ, gãy 
xương, hoảng sợ, suy nhược thần kinh, thần kinh quá nhạy cảm, phụ khoa, can hỏa 
vượng, bệnh chân, chứng đa động (tăng động), ung thư,... 

Quẻ Tốn thuộc mộc: Tương ứng với gan mật, đùi, hậu môn, bệnh mạch 
máu, trúng gió, bệnh phong, ung thư, liệt nửa người, bệnh ruột, phong hàn, cảm 
lạnh, bệnh truyền nhiễm, thần kinh tọa, bệnh máu trắng, thở gấp, bệnh hen suyễn, 
mắt trắng... 

Quẻ Khảm thuộc thủy: Tương ứng với thận, bàng quang, bệnh máu, nước 
tiểu, hệ thống tiết niệu, thắt lưng, lưng, tai, chứng hàn, tiêu chảy, chứng tiêu khát, 
bệnh tiểu đường, mất cân bằng nội tiết, bệnh lây qua đường sinh dục, di tinh, trúng 
độc, bệnh bộ phận sinh dục,... 

Quẻ Ly thuộc hỏa: Tương ứng với tim, ruột non, bệnh mắt, bệnh về máu, 
huyết áp thấp, kinh nguyệt không đều, phì đại, thượng tiêu mất cân đối, sốt rét, 
bệnh ảo giác ảo thị, bỏng, say nắng, bệnh tật ở vú, phát sốt, bệnh phụ khoa,... 

Quẻ Cấn thuộc thổ: Tương ứng với tỳ (lá lách), vị (dạ dày), lưng, mũi, u 
bướu, cánh tay, vú, khớp, da, thủy đậu, chứng kết sỏi, mạch máu, khí huyết không 
thông,... 

Quẻ Đoài thuộc kim: Tương ứng với phổi, đại tràng, miệng, lưỡi, cổ họng, 
bệnh khí trệ, khí nghịch thở gấp, ăn uống không vào, nhiều đờm, bệnh tật ở 
khoang miệng, ho, đau răng, phần ngực, bàng quang, hệ tiết niệu, hậu môn, huyết 
áp thấp, thiếu máu, khuyết tật, ngoại thương, phẫu thuật, bệnh ngoài da, khí quản, 
thực quản,... 
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