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Một, Phương pháp dự đoán đồ vật bị trộm. ................................ 418 
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CHƯƠNG I: DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN  
 

Tiết 1: Hoàng Kim Sách nguyên văn về hôn nhân  

 

Nam nữ hợp hôn, khế vu tiền định, chu trần đế kết, 

phân tại túc thành. Nhiên phi nguyệt lão, yên tri phu phụ 

vu đương thì; bất hữu mật hi, khởi thức cát hung vu kim 

nhật! Dục hài kháng lệ, tất định âm dương.  

 

男女合婚, 契于前定, 朱陈缔结, 分在夙成. 然非

月老, 焉 知夫妇于当时; 不有宓羲, 岂识吉凶于今日! 欲

谐伉俪, 必定阴 阳. 

 

Dương kỳ âm ngẫu phối hợp thành hôn. Thế thuần 

dương, Ứng thuần âm, Quỷ thuần dương, Tài thuần âm, 

nội thuần dương, ngoại thuần âm. Âm dương tương đắc, 

chính là thành vợ chồng chi đạo, tương lai tất nhiên được 

đại lợi. 

 

Âm dương giao thác, nan kỳ cầm sắt chi hòa minh  

 

阴阳交错, 难期琴瑟之和鸣; 

 

Âm dương giao thoa, Thế âm Ứng dương, Quỷ âm 

Tài dương, nội âm ngoại dương, đều là phản tượng thành 

hôn, sau tất chủ chồng xúc phạm vợ, vợ lấn chồng, cuối 

cùng bất hoà, không thuận. Nếu không biến xuất Tài Quỷ, 

chủ tượng yên tĩnh, cũng có thể dụng. 

 

 Nội ngoại hỗ dao, định kiến gia đình chi nạo quát 



 
7 

 

内外互摇, 定见家庭之挠括. 

 

Xem cưới quẻ an tĩnh thì gia đình hòa thuận, tất 

không có tranh đấu. Nếu Tài động thì không hợp bố mẹ 

chồng, Quỷ động thì không hợp anh em, Phụ động thì 

không hợp con cháu, Huynh động thì vợ chồng không hợp, 

động lại thêm Nguyệt kiến Nhật thần, không chỉ bất hòa, 

mà còn có hình khắc. 

 

Lục hợp tắc dịch nhi thả cát;  

 

六合则易而且吉; 

 

Quẻ Lục hợp, một âm một dương phối hợp thành 

tượng, Thế Ứng tương sinh, Tài Quan tương hợp, xem hôn 

nhân tất chủ dễ thành mà cát. 

 

 Lục trùng tắc nan nhi hựu hung. 

 

 六冲则难而又凶 

 

Quẻ Lục xung, không phải thuần âm thì thuần dương 

vậy. Tượng hai nữ ở chung, hai nam cùng chỗ, chí tất 

không hợp. Xem hôn nhân tất chủ khó thành, có thành cũng 

bất lợi. 

 

Âm nhi dương dương nhi âm, thiên lợi khiên ti chi 

cử;  

 

 阴而阳阳而阴, 偏利牵丝之举; 
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Thế và Quan nên dương mà lại là âm, Ứng và Tài 

nên âm mà lại là dương. Xem cưới vợ nhiều bất lợi. Duy ở 

rể thì cát. 

 

Thế hợp ứng ứng hợp thế, chung thành chủng ngọc 

chi duyên.  

 

世合应应合世, 终成种玉之缘. 

 

Thế là nhà trai, Ứng là nhà gái, nếu tương hợp, là 

tượng hai bên nguyện ý, tất chủ dễ thành, sau lại may mắn. 

 

 Dục cầu canh thiếp, khởi nghi ứng động ứng không? 

 

欲求庚帖, 岂宜应动应空? 

 

Muốn cầu hôn, chỉ cần hào Ứng yên tĩnh bất không 

lại sinh hợp hào Thế, tất nhiên đồng ý hài lòng, việc cũng 

dễ thành. Nếu hào Ứng phát động, hoặc không vong, hoặc 

xung khắc hào Thế, đều chủ không được, việc khó thành, 

hoặc đi cũng không gặp. 

 

Nhược luận sính nghi, an khả thế xà thế đệ?  

 

若论聘仪, 安可世蛇世弟? 

 

Hào Thế lâm Đằng Xà Huynh đệ, chủ nhà nam bủn 

xỉn, lễ tất không nhiều; lâm hào Ứng, chủ gia đình nhà gái 

hồi môn đạm bạc. Lâm vượng phát động là tượng khắc vợ. 
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Ứng sinh thế, duyệt phục thành thân; thế khắc ứng, 

dụng cường kiếp thú  

 

应生世, 悦服成亲; 世克应, 用强劫娶. 

 

Hào Ứng sinh hợp hào Thế, là tượng nhà gái thích 

nhà trai, tất dễ thành, nếu không thì gia đình nhà gái cầu 

hôn trước. Nếu Thế hình khắc hào Ứng, nhà trai tất không 

thích nhà gái. Thế vượng Ứng suy, chính là ỷ giàu lấn bần 

dùng sức mạnh cướp hôn. Nếu Thế lâm Quỷ lâm Đằng Xà 

mà Thê tài gặp thời vượng tướng, Thanh Long đắc địa, tất 

vì nữ xinh đẹp mà ham muốn lập kế cầu hôn. Thế lâm 

Huyền Vũ Huynh đệ, tất bởi vì nhà nghèo mà muốn mưu 

cưới nhà gái. Ứng động hoặc vượng, lấy vượng động đoán. 

 

Như nhật hợp nhi thế ứng bỉ hòa, nhân nhân thành 

sự;  

 

如日合而世应比和, 因人成事; 

Phàm gặp Thế sinh Ứng, là nam cầu nữ; Ứng sinh 

Thế, là nữ cầu nam, tương hợp cũng thế. Nếu Thế Ứng tỷ 

hòa, chính là hai nhà phối hợp. Muốn biết người nào tán 

thành, lấy Nhật thần hợp hào mà định, hợp gian hào thì là 

bà mối. 

 

Nhược phụ động nhi tử tôn mộ tuyệt, vi tự cầu hôn.

  

若父动而子孙墓绝, 为嗣求婚. 
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 Can chi: Ngày Kỷ Hợi tháng Mão lại xem. (Tuần 

không Thìn Tị) 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Lấy hào Quan làm Dụng thần. Trong quẻ hào Quan 

trì Thế, hiện nay cô này và nam ca sĩ kia quan hệ khá mật, 

là tình nhân. Hào Thế lâm Quan lại lâm mộc dục tại Nguyệt 

kiến Mão mộc, hai người đã có quan hệ tình dục. Trong 

quẻ xuất hiện Thê tài, người đàn ông này còn có người phụ 

nữ khác. Nhật kiến Hợi Thủy xung khắc hào Quan Dụng 

thần, mà Dụng thần lại động hóa chân không. Quan hệ khó 

mà dài lâu. 

 

 Nghiệm chứng: Sau chia tay. 

 

 Ví dụ 2-40: Ngày mai gặp bố mẹ bạn gái, có vấn đề 

gì ảnh hưởng đến mối quan hệ hay không 

 

 Sinh năm: 1981 Giới tính: Nam 

 Dương lịch: 14h45 7/4/2006 

 Âm lịch: giờ Mùi 10/3/Bính Tuất  
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CHƯƠNG III: DỰ ĐOÁN MANG THAI – SINH SẢN 

 

Tiết 1: Hoàng Kim Sách nguyên văn 

 

 Khởi đầu là hỗn độn, phối càn khôn mà sinh ra người 

vật, sau mới có thể mở rộng, gả cưới lấy vợ lấy chồng. Cho 

tới nay mấy trăm ngàn năm hoá sinh không dứt, đến vài ức 

vạn thế tấp nập vô tận. Đắp lên âm dương giao cảm, mới 

có thể sinh nở thai nghén tương sinh, đầu tiên xem Tử tôn, 

liền biết nam nữ, dương là con trai; âm là con gái. 

 

 Tử tôn vi chiêm sản dụng thần, dương hào vi nam, 

âm hào vi nữ. 

 

 子孙为占产用神, 阳爻为男, 阴爻为女. 

 

 Ngược lại, phí công dưỡng dục ba năm; nếu gặp hóa 

không, uổng công mang thai mười tháng. 

 

 Ngược lại là quẻ xem sinh được nam mà ngược lại 

sinh nữ, quẻ xem sinh được nữ mà ngược lại sinh nam đều 

chủ không thọ, Tử tôn hóa nhập không vong cũng khó 

nuôi. 

 

 Chủ tinh sinh vượng, đương sinh tuấn tú chi phì nhi; 

mệnh diệu hưu tù, tất sản nuy mỹ chi nhược tử. 

 

 主星生旺, 当生俊秀之肥儿; 命曜休囚, 必产萎靡

之弱子. 
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 Tử tôn sinh vượng sinh con tất to béo, tương lai chủ 

tuấn tú bất phàm; hưu tù vô khí, sinh con tất nhỏ yếu, tương 

lai chủ nhụt chí không vượng. Nếu Tử tôn vô khí, được 

Nguyệt kiến Nhật thần hào động sinh hợp nâng đỡ, chủ khi 

sinh tuy nhỏ yếu sau dần to béo; Tử tôn tuy vượng, gặp 

Nguyệt kiến Nhật thần hào động hình xung khắc hại, lúc 

đầu tuy to béo sau dần gầy yếu. 

 

 Cổ nhân đoán nam nữ, tuy lấy âm dương làm chủ, 

nhưng lại nói hào dương suy yếu cũng chủ sinh nữ, hào âm 

vượng tướng cũng chủ sinh nam, lấy suy vượng làm chủ, 

âm dương làm phụ, lý luận này không có tính xác thực. Vì 

sao? Nhân sinh theo thiên địa tú khí, nhận được tinh anh 

của cha mẹ, che đậy âm dương mà dưỡng dục. Đắc dương 

tinh bên trong, âm huyết bọc ngoài, thì thành Dương sinh 

nam; đắc âm huyết bên trong, dương tinh bọc bên ngoài, 

thì sinh nữ. Cảm khí thịnh mà dương, thì sinh con to béo 

mà hiền trí; cảm khí bất chính mà thành người, thì sinh 

con nhỏ yếu mà ngu dại bất tài, đây là lý lẽ tự nhiên, mà 

dịch đạo há khác ư! Cho nên Tử tôn thuần dương đoán 

sinh nam, hưu tù thì đoán nhỏ yếu; Tử tôn thuần âm thì 

sinh nữ, vượng tướng thì đoán to béo, tất lấy âm dương 

làm chủ. Học giả tường chi. 

 

 Như vô phúc đức, đương cứu thai hào. 

 

 如无福德, 当究胎爻. 

 

 Cổ quyết lấy Tử tôn làm chủ, nếu quẻ không có Tử 

tôn khi tìm hào thai để định con. Như Càn Đoài cung quẻ, 

Tử tôn thuộc thủy, thai tại Ngọ, thì Ngọ là hào thai. Cho 
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nên quẻ có Tử tôn thì bất luận thai, hoặc không Tử tôn lại 

không có hào thai, thì lại lấy hào thứ hai để đoán. 

 

 Song thai song phúc tất song sinh, 

 

 双胎双福必双生 

 

 Quẻ có hai hào Tử tôn lại có hai hào thai, dù không 

phát động, cũng chủ song sinh. Nếu quẻ có hai hào Tử tôn 

đều động, hoặc Tử hóa Tử, thai hóa thai, đều là tượng song 

sinh. Nếu hai hào một âm một dương, thì một nam một nữ; 

một vượng một không thì một sống một chết. 

 

 Nhất khắc nhất hình chung nhất mộng. 

 

 一克一刑终一梦. 

 

 Quẻ không Tử, xem sinh là tối kỵ, nếu hào thai lại bị 

Nguyệt kiến Nhật thần hào động hình khắc xung hại, hoặc 

lâm không là điềm đại hung, xem về con tất chết. Tử tôn 

suy bị khắc cũng thế. 

 

 Thai lâm quan quỷ, hoài thai tiện hữu thải tân ưu; tài 

hóa tử tôn, phân vãn tức đương vật dược hỉ. 

 

 胎临官鬼, 怀胎便有采薪忧; 财化子孙, 分娩即当

勿药喜. 

 

 Quỷ lâm hào thai, mẹ hoài thai thường có tật, hào 

thai bị Quan xung khắc cũng thế. Nếu hào thai lâm Quan 
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quỷ hóa xuất Tử tôn, hoặc Tài hóa hào Phúc thì hoài thai 

có nhiều tật, sinh nở lại khỏe mạnh. 

 

 Thê tài nhất vị, hỉ kiến phù trì; thai phúc nhị hào, 

phạ phùng thương hại. 

 

 妻财一位, 喜见扶持; 胎福二爻, 怕逢伤害. 

 

 Tài là mẹ, thai là bào thai, Phúc là con, cả ba đều 

cần Nguyệt kiến Nhật thần hào động sinh hợp trợ giúp, thì 

mẹ an, bào thai ổn, con cũng dễ nuôi. Nếu gặp hình xung 

khắc hại, mẹ nhiều tai nạn, bào thai bất an, sinh con cũng 

khó nuôi. Hóa nhập tử mộ không tuyệt, điềm đại hung. 

 

 Hổ tác huyết thần, trị tử giao trọng thai dĩ phá; 

 

 虎作血神, 值子交重胎已破; 

 

 Bạch Hổ là huyết thần, nếu lâm Tử tôn hoặc lâm hào 

thai phát động, thai tự phá, lâm Tài động cũng thế. Lâm 

Huynh Quỷ và mang hình xung khắc hại hoặc hóa Quan, 

chớ đoán là cát, có thể nói tất rơi thai, hào động hợp trú, 

thai tuy động mà chưa sinh. 

 

 Long vi hỉ khí, ngộ thai phát động nhật tương lâm. 

 

 龙为喜气, 遇胎发动日将临. 

 

 Xem sinh lấy Thanh Long làm hỉ thần, nếu tại thai 

Phúc Thê tài động, sinh sẽ rất nhanh, có khi ngay trong 

ngày. Tại hào Phụ Huynh Quan động, chớ xem là cát. 
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 Phản hồi: Tháng Hợi mang thai. 

 

 Ví dụ 4-11: Lưu nữ sĩ dự đoán khi nào có thể mang 

thai? 

 

 Can chi: Giờ Tuất ngày Ất Mùi tháng Bính Tý năm 

Kỷ Sửu (Tuần không Thìn Tị) 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Trong quẻ hào Tử tôn Thân kim trì Thế, dù hưu tù 

nhưng được Nhật kiến Mùi thổ sinh trợ. Lại xem hào thai, 

trong quẻ hào thai không xuất hiện, là tượng không dễ dàng 

có thai. Nhưng may mắn phục thần có hào thai Mão mộc, 

lại được Nguyệt kiến sinh vượng, nên dù khó có thai nhưng 

vẫn có hi vọng. Tháng hai năm sau là tháng Mão năm Dần, 

là thời điểm hào thai đang trực xuất hiện, chính là thời điểm 

tốt nhất để có thai. 

 

 Nghiệm chứng: Tháng Mão năm sau có thai. 
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CHƯƠNG V: DỰ ĐOÁN MẤT TRỘM – KẺ TRỘM 

 

Tiết 1: Hoàng Kim Sách Vật bị mất, kẻ trộm nguyên 

văn 

 

 Dân khổ cơ hàn, mỗi hữu xuyên ký chi bối; vật vong 

kiểm thúc, diệc đa thất lạc chi ngu. Yếu thức kỳ trung chi 

đắc thất, tu tường quái thượng chi thê tài. 

 

 民苦饥寒, 每有穿寄之辈; 物忘检束, 亦多遗失之

虞. 要识 其中之得失, 须详卦上之妻财. 

 

 Thê tài là vật bị thất lạc, là chủ một quẻ. 

 

 Tự không hóa không, giai đương trí nhi vật vấn; nhật 

vượng nguyệt vượng, tung vị tán nhi khả tầm. 

 

 自空化空, 皆当置而勿问; 日旺月旺, 纵未散而可

寻. 

 

 Thê tài lâm không, hoặc động hóa không, đều là tìm 

không thấy, đừng cố hỏi; nếu hào Tài được Nguyệt lệnh có 

khí, hoặc tại đất sinh vượng, vật chưa tán, tất nhiên có thể 

tìm ra, vượng tướng không vong là có thể tìm được một 

nửa. 

 

 Nội quái bản cung, sưu tác gia đình khả kiến; tha 

cung ngoại quái, truy cầu lân lý năng tri. 
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 内卦本宫, 搜索家庭可见; 他宫外卦, 追求邻里能

知. 

 

 Tài tại quẻ nội, lại thuộc bản cung, vật chưa ra khỏi 

nhà, chắc chắn sẽ tìm thấy; Tài ở quẻ ngoại, lại thuộc tha 

cung, vật đã ra khỏi nhà, tìm rất khó vậy. Tại gian hào 

trong nhà có thể tìm ra. Nếu Tài tuy tại nội nhưng không 

tại bản cung, vật ở ngoài nhà; Tài tuy ở quẻ ngoại, lại 

thuộc bản cung, vật ở trong nhà, càng nên thông biến. 

 

 Ngũ lộ tứ môn lục nãi đống lương các thượng. 

 

 五路四门六乃栋梁阁上. 

 

 Tài tại hào sáu thuộc bản cung vật ở trong phòng 

phía trên cao. Thuộc kim, tại mái ngói; thêm Đằng Xà dưới 

mái ngói, thuộc mộc là trên xà nhà; thêm Câu Trần tại đấu 

củng; Nhật thần tác hợp tại giá cao; thuộc thủy tại chỗ bị 

dột; thêm Huyền Vũ tại hầm trong nhà; thuộc hỏa tại cửa 

sổ, mái nhà hoặc trong nhà bếp; thuộc thổ trong tổ yến. 

 

 Hào sáu thuộc tha cung vật ở phương xa. Thuộc thổ 

ở bên tường; thuộc mộc cạnh hàng rào; Tài lâm hào năm 

vật ở ven đường, động thì đi xa; thuộc bản cung ở trong 

nhà, hoặc chỗ người hay đi lại. Tài lâm hào bốn vật ở trước 

cửa, thuộc tha cung thì ở bên ngoài tường. 

 

 Sơ tỉnh nhị táo tam vi khuê hạp phòng trung. 

 

 初井二灶三为闺阖房中. 
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 Tài lâm hào ba thuộc bản cung, vật ở trong phòng, 

thuộc kim là bên trong đồ thiết khí; thuộc mộc ở bên 

giường, có hợp là tại hòm xiểng trong tủ bếp; thuộc thủy 

là dưới cái bô; thuộc hỏa tại bàn thờ hoặc trong lò lửa, 

cạnh đèn; thuộc thổ trong phòng tro; ở ngoại cung thì lại 

đoán ở ngoài phòng, nếu kim thì ở trên đường phố. Tài lâm 

hào hai, vật ở trong nhà bếp, thuộc kim thì ở trong chén 

bát chậu; thuộc mộc trong đồ gỗ, ngũ cốc; thuộc thủy ở 

trong đồ chứa nước; thuộc hỏa trong lò; thuộc thổ trong 

hầm tro, đất bùn. Tài lâm sơ hào, vật tất ở mặt đất, thuộc 

kim trong đống gạch đá; thuộc thủy trong giếng, Phụ Mẫu 

tác hợp trong cống ngầm; thuộc mộc dưới bục bệ; thuộc 

hỏa trong đống tro hoặc trong lò; thuộc thổ được chôn 

giấu trong đất, sinh vượng vừa chôn, mộ tuyệt chôn đã lâu, 

thai dưỡng là mới định chôn chứ chưa làm. 

 

 Thủy thất vu trì, mộc nãi sài tân chi nội; thổ mai tại 

địa; kim vi chuyên thạch chi gian. 

 

 水失于池, 木乃柴薪之内; 土埋在地; 金为砖石之

间. 

 

 Tài lâm hào thủy sinh vượng, vật ở trong ao, mộ 

tuyệt là ở trong cống rãnh, gặp xung ở chỗ có nước chảy, 

hợp trú là nơi có chứa nước đọng. Tài lâm mộc sinh vượng, 

trong rừng trúc, tử tuyệt trong đống củi, dương mộc là 

trong nhánh trúc, âm mộc là trong bụi cỏ, thuộc bản cung 

thì ở trong đồ gỗ, ngũ cốc. Tài lâm kim ở quẻ nội vượng 

tướng, là ở trong đồ đồng sắt, hưu tù là ở trong vạc bình 

vuông; quẻ ngoại vượng tướng trong đống gạch đá, hưu tù 

là trong đống gạch ngói vụn. Tài lâm hỏa tất gần bàn thờ, 

hoặc bên nhà bếp. Tài lâm thổ, Sửu là kim khố, tất trong 
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đồ đồng sắt, hoặc dưới chân tường gạch; Thìn là đập chứa 

nước vật sẽ tại cống lộ thiên hoặc chôn ở bờ suối, không 

phải cũng là dưới chỗ hơi mù; Mùi là mộc khố, tất chôn 

trong vườn rau quả, hoặc chôn ở ruộng cỏ dại, hoặc ở đáy 

bồ đựng lúa gạo; Tuất là Hỏa khố, tất chôn đáy lò, hoặc 

chôn trong tro, hoặc chôn trong đống bùn đất. Những pháp 

đoán này khó có thể nói hết, tự suy ra. 

 

 Động nhập mộ trung, tài thâm tàng nhi bất hiện; 

 

 动入墓中, 财深藏而不现; 

 

 Nói chung chỗ lâm hào Thê tài hoặc ở trong đó hoặc 

tại bên cạnh. Duy hào Tài nhập mộ hóa mộ, hoặc phục 

dưới mộ, tất ở trong đồ vật, không thể ở bên cạnh. Muốn 

biết trong vật gì, lấy ngũ hành tứ khố mà đoán. 

 

 Tĩnh lâm thế thượng, vật thượng tại nhi hà phương. 

 

 静临世上, 物尚在而何妨. 

 

 Phàm xem mất đồ, Thê tài không nên động, động thì 

dễ thay đổi khó tìm; nếu yên tĩnh trì Thế sinh Thế hợp Thế, 

vật đều chủ chưa tán, tất dễ tìm, sinh vượng bất không càng 

diệu, suy tuyệt bị quản chế, cũng không được việc. 

 

 Quỷ mộ hào lâm, tất tại phần mộ trắc; 

 

 鬼墓爻临, 必在坟墓侧; 

 

 Tài lâm quỷ mộ, vật tất ở trong thần miếu; vô khí thì 

trong phần mộ; nếu tại bản cung quẻ nội, thì cạnh quan 
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tài, hoặc ở khe ghế; lại thêm Đằng Xà, sợ tại trước đồ Thần 

tượng Phật; tại hào ba là trong nhà thờ. 

 

 Nhật thần hợp trụ, định nhiên khí yểm già tàng. 

 

 日辰合住, 定然器掩遮藏. 

 

 Thê tài phát động gặp Nhật thần hợp trú, chắc chắn 

có vật che lấp, hợp mà xung nửa lộ nửa che. Muốn biết vật 

gì che giấu, lấy hào hợp để định, nếu hào hỏa Phụ Mẫu tác 

hợp, là quần áo che giấu, hào động lân cận đến tác hợp 

cũng thế. 

 

 Tử hào phúc biến thê tài, tu tham thử huyệt; dậu địa 

tài liên phúc đức, đương kiểm kê tê. 

 

 子爻福变妻财, 须探鼠穴; 酉地财连福德, 当检鸡

栖. 

 

 Phàm xem mất đồ, Tài hóa Phúc, Phúc hóa Tài, vật 

tất trong hang cầm thú, nếu trị hào Tý là chuột ngậm đi, ở 

sơ hào thì ở trong lỗ trên mặt đất, Dần là mèo ngậm đi, 

Sửu trong chuồng trâu, Ngọ ở chuồng ngựa, Mùi ở chuồng 

dê, Dậu ở chuồng gà, Hợi tại chuồng heo. Có hợp là ở 

trong, không hợp là bên cạnh. 

 

 Quỷ tại không trung thế động, tắc tự gia sở thất; 

 

 鬼在空中世动, 则自家所失; 
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hóa, cần lấy khắc Phụ Mẫu Thê tài, và tiết khí Phụ Mẫu 

hào Huynh đệ định vị là kẻ trộm. Hễ trong quẻ có Thê tài, 

hào Huynh đệ phát động là có thể lấy đoán đồ vật bị ăn 

cắp. Cùng lý như vậy, nếu đoán lục súc, sủng vật bị mất, 

vì điểm lập cực lại biến thành hào Tử tôn, cho nên trong 

quẻ tiết hào Tử tôn Thê tài và khắc hào Tử tôn hào Phụ 

mẫu mới định vị là kẻ trộm. Khi hai hào này phát động thì 

có thể đoán là bị lấy cắp. 

 

 Ví dụ 5-1: Một người bạn xem mất tiền. 

 

 Can chi: Giờ Hợi ngày Tân Mùi tháng Tị năm Tý 

(Tuần không Tuất Hợi) 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Trong quẻ hào Quan quỷ lưỡng hiện nhưng không 

phát động. Nếu dựa theo phương pháp của Hoàng Kim 

Sách, hào Quan bất động là tiền không phải bị trộm. Nhưng 

trong quẻ này Huyền Vũ lâm hào Huynh đệ Sửu thổ ám 

động khắc Tài, Thê tài Tý thủy bị kị thần động khắc, dù 

hào Quan bất động, cũng rõ là bị trộm. Cho nên đoán tiền 
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là bị trộm mất. Ám động là bị trộm rất bí ẩn, người đó 

không phát giác được. 

 

 Mặt khác Tài tại hào năm động mà bị khắc, Tài động 

là tiền tài có biến động, bị hào Huynh đệ khắc chế thì 

phương thức biến động là bị kẻ trộm trộm mất. Hào năm 

là đường đi, bị trộm trên đường. Hào Huynh đệ Sửu thổ 

vượng tướng không bị khắc chế, khó bắt được kẻ trộm. 

Việc lấy hào Huynh đệ định vị là kẻ trộm thì hào Quan 

chẳng những không phải là kẻ trộm, ngược lại vì khắc kị 

thần hào Huynh đệ (kẻ trộm) mà lại là nhà nước. Hào Quan 

nhập mộ nên cũng không thể khắc kị thần, đây là ý nhà 

nước ở trong phòng không ra được, nghĩa là người đó 

không báo án, mà có báo án thì cũng không được coi trọng, 

cho nên khó mà bắt được kẻ trộm. Thê tài hưu tù bị Nhật 

kiến khắc chế, lại có hào động khắc, đồng thời hóa tuyệt, 

tiền khó có thể tìm được. 

 

 Nghiệm chứng: Mất khi đang đi dạo phố, mất cũng 

không nhiều nên không báo công an, cuối cùng không tìm 

được. 

 

 Ví dụ 5-2: Xem xe đạp bị mất. 

 

 Can chi: giờ Tý ngày Nhâm Ngọ tháng Kỷ Mão năm 

Ất Hợi (Tuần không Thân Dậu) 

 


