
  

 

 

 

 

 

 

THẦN KỲ 
CHI MÔN 

Tác giả: Trương Chí Xuân 

Chuyển ngữ: Vũ Phác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tác giả: Trương Chí Xuân | Chuyển ngữ: Vũ Phác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THẦN KỲ CHI MÔN 

 

MỤC LỤC 
 

LỜI NÓI ĐẦU 1 ................................................................................. 1 

LỜI NÓI ĐẦU 2 ................................................................................. 5 

QUYỂN 1: TINH HOA KHOA HỌC TRONG TƯ DUY DỊCH HỌC ........... 9 

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỐT LÕI CỦA DỊCH HỌC LÀ KHOA HỌC 

TƯ DUY ................................................................................................ 9 
CHƯƠNG 2:  CÁCH THỨC TƯ DUY CỦA BỘ NÃO CON NGƯỜI CÙNG VỚI 
SỰ RA ĐỜI CỦA DỊCH HỌC .................................................................. 14 
CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN ĐA PHÂN CỰC TRONG TƯ DUY TRIẾT HỌC 

CỦA DỊCH HỌC ................................................................................... 19 
CHƯƠNG 4: TINH HOA KHOA HỌC TRONG TƯ DUY DỊCH HỌC ............. 23 

1. BÀN VỀ THIÊN NHÂN HỢP NHẤT (THIÊN NHÂN HỢP NHẤT LUẬN)
 ................................................................................................................... 23 
2. LÝ LUẬN THÁI CỰC ÂM DƯƠNG (THÁI CỰC ÂM DƯƠNG LUẬN) ..... 25 
3. BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ NGŨ HÀNH (QUAN HỆ NGŨ HÀNH LUẬN) .. 27 
4. BÀN VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN (THỜI 
KHÔNG THỐNG NHẤT LUẬN) ................................................................. 29 
5. LÝ THUYẾT VỀ VŨ TRỤ TOÀN ẢNH (LUẬN VŨ TRỤ BA CHIỀU) ....... 34 
6. LÝ LUẬN CÙNG THÔNG PHÂN HỢP (CÙNG THÔNG PHÂN HỢP 
LUẬN) ........................................................................................................ 35 

CHƯƠNG 5: TÍNH THÔNG DỤNG CỦA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU DỊCH HỌC... 39 
CHƯƠNG 6: TÍNH MÔ PHỎNG CỦA MÔ HÌNH TƯỢNG SỐ LÝ TRONG DỊCH 

HỌC ................................................................................................... 42 
CHƯƠNG 7: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP LÀ MỘT MÔ HÌNH TƯỢNG SỐ LÝ KHÁ 

HOÀN CHỈNH ..................................................................................... 50 

QUYỂN 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỲ MÔN SỐ LÝ ......................... 51 

CHƯƠNG 1: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BẮT NGUỒN TỪ BÀY BINH BỐ TRẬN 

TRONG BINH PHÁP ............................................................................ 51 
1. MỘT TRONG TAM THỨC THỜI XƯA ................................................... 51 
2. KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BẮT NGUỒN TỪ BÀY BINH BỐ TRẬN TRONG 
BINH PHÁP ............................................................................................... 52 
3. BÍ ẨN TRONG VIỆC GIA CÁT LƯỢNG “MƯỢN GIÓ ĐÔNG” ................ 58 

CHƯƠNG 2: QUY LUẬT DIỄN CỤC CỦA KỲ MÔN THỜI GIA ............. 64 
1. MƯỜI THIÊN CAN VÀ CỬU CUNG BÁT QUÁI TRẬN ........................... 64 
2. 60 CANH GIỜ VÀ ĐỘN GIÁP NHẤT CỤC............................................. 71 
3. 24 TIẾT KHÍ TRONG NĂM VÀ ÂM DƯƠNG NHỊ ĐỘN ......................... 73 
4. NHẬT CAN CHI VÀ TAM NGUYÊN THƯỢNG, TRUNG, HẠ ................. 79 
5. SIÊU THẦN, TIẾP KHÍ VÀ TRÍ NHUẬN ................................................. 81 
6. ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG SÁCH BỔ PHÁP (PHƯƠNG PHÁP SÁCH BỔ) ĐỂ 
ĐỊNH CỤC .................................................................................................. 85 
7. ĐỊA BÀN VỚI THIÊN BÀN, NHÂN BÀN VÀ THẦN BÀN ....................... 95 



Tác giả: Trương Chí Xuân | Chuyển ngữ: Vũ Phác 

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KHỞI CỤC TRONG KỲ MÔN THỜI GIA ..... 101 
1. PHƯƠNG PHÁP KHỞI CỤC NHANH TRÊN BÀN TAY ....................... 101 
2. PHƯƠNG PHÁP KHỞI CỤC NHANH TRÊN GIẤY .............................. 106 

CHƯƠNG 4:  HÀM Ý TƯỢNG SỐ LÍ TRONG CÁC KÝ HIỆU DỰ ĐOÁN CỦA 

KỲ MÔN ........................................................................................... 114 
1. HÀM Ý TƯỢNG SỐ LÍ CỦA CỬU CUNG BÁT QUÁI ............................ 114 
2. HÀM NGHĨA THÔNG TIN TRONG THIÊN CAN, ĐỊA CHI .................. 122 
3. ĐẶC TRƯNG THÔNG TIN CỦA BÁT MÔN ......................................... 129 
4. ĐẶC TRƯNG THÔNG TIN CỦA CỬU TINH ........................................ 134 
5. ĐẶC TRƯNG THÔNG TIN CỦA BÁT THẦN ....................................... 139 

CHƯƠNG 5: CĂN CỨ PHÁN ĐOÁN ĐỂ DỰ ĐOÁN KỲ MÔN ................... 142 
1. THẬP CAN KHẮC ỨNG ...................................................................... 142 
2. BÁT MÔN KHẮC ỨNG ........................................................................ 150 
3. CÁT CÁCH THƯỜNG DÙNG TRONG KỲ MÔN .................................. 155 
4. HUNG CÁCH THƯỜNG DÙNG TRONG KỲ MÔN ............................... 160 

CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT CÁCH ỨNG DỤNG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP .......... 169 
1. VẬN DỤNG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP THẾ NÀO ĐỂ TÌM LÀNH TRÁNH DỮ
 ................................................................................................................. 169 
2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN ĐỂ DỰ ĐOÁN KỲ MÔN ...... 177 
4. TƯ DUY CƠ BẢN TRONG PHÁN ĐOÁN KỲ MÔN .............................. 182 
5. PHƯƠNG PHÁP CHÍNH ĐỂ ĐỊNH ỨNG KỲ (ĐỊNH THỜI GIAN ỨNG 
NGHIỆM) TRONG KỲ MÔN .................................................................... 184 

QUYỂN 3: NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA KỲ MÔN SỐ 
LÝ .............................................................................................. 187 

CHƯƠNG 1: DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT TRÊN NGƯỜI ................................. 187 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 187 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ (6 VÍ DỤ) ................................................. 188 

CHƯƠNG 2: DỰ ĐOÁN TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN ................................ 199 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 199 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ (6 VÍ DỤ) ................................................. 199 

CHƯƠNG 3: DỰ ĐOÁN VIỆC MANG THAI VÀ SINH ĐẺ ......................... 211 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 211 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ (6 VÍ DỤ) ................................................. 212 

CHƯƠNG 4: DỰ ĐOÁN VIỆC HỌC HÀNH  THI CỬ ................................ 221 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 221 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ (5 VÍ DỤ) ................................................. 222 

CHƯƠNG 5: DỰ ĐOÁN CÔNG VIỆC .................................................... 233 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 233 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ  (8 VÍ DỤ) ............................................. 234 

CHƯƠNG 6: DỰ ĐOÁN KINH DOANH  CẦU TÀI ................................... 249 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 249 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ (18 VÍ DỤ) ............................................ 253 

CHƯƠNG 7: DỰ ĐOÁN XUẤT HÀNH, ĐI NƯỚC NGOÀI ......................... 286 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 286 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ (6 VÍ DỤ) .............................................. 287 



THẦN KỲ CHI MÔN 

 

CHƯƠNG 8: XEM VIỆC NGƯỜI ĐI LẠC ................................................ 300 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 300 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (10 VÍ DỤ) ................................................................. 301 

CHƯƠNG 9: DỰ ĐOÁN TÀI SẢN BỊ MẤT ............................................. 318 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 318 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (8 VÍ DỤ) ................................................................... 318 

CHƯƠNG 10: DỰ ĐOÁN VỤ ÁN HÌNH SỰ ............................................ 330 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 330 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ (5 VÍ DỤ) .............................................. 331 

CHƯƠNG 11: DỰ ĐOÁN KIỆN TỤNG ................................................... 345 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 345 
2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ (6 VÍ DỤ) .............................................. 346 

CHƯƠNG 12: DỰ ĐOÁN THI ĐẤU THỂ THAO ...................................... 357 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 357 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (7 VÍ DỤ) ................................................................... 357 

CHƯƠNG 13: DỰ ĐOÁN SỰ KIỆN QUÂN SỰ ........................................ 367 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 367 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (2 VÍ DỤ) ................................................................... 368 

CHƯƠNG 14: DỰ ĐOÁN THIÊN THỜI KHÍ  TƯỢNG .............................. 376 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 376 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (5 VÍ DỤ) ................................................................... 377 

CHƯƠNG 15: DỰ ĐOÁN MÔI TRƯỜNG  ĐỊA LÝ .................................... 383 
1. SỬ DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 383 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (2 VÍ DỤ) ................................................................... 383 

CHƯƠNG 16: DỰ TRẮC THỜI CƠ ĐỜI NGƯỜI ...................................... 388 
1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN ............................................. 388 
2. VÍ DỤ THỰC TẾ (5 VÍ DỤ) ................................................................... 392 

CHƯƠNG 17: CÁC HẠNG MỤC DỰ TRẮC KHÁC .................................. 406 
1. PHÂN TÍCH VÍ DỤ THỰC TẾ (5 VÍ DỤ) .............................................. 406 

CHƯƠNG 18: ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ CHÍNH XÁC CỦA DỰ TRẮC KÌ MÔN ....... 418 
HẬU KÝ ............................................................................................ 423 
PHỤ LỤC .......................................................................................... 426 

1. HỌC KÌ MÔN ĐỘN GIÁP KHÔNG HỀ KHÓ ........................................ 426 
2. TỪ BIÊN TẬP, TÁC GIẢ ĐẾN CHUYÊN GIA DỊCH HỌC ..................... 431 
3. HỘI THẢO QUỐC TẾ CHU DỊCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA LẦN THỨ 9 - 
TƯỜNG THUẬT BIỂU DIỄN DỰ TRẮC KỲ MÔN SỐ LÝ .......................... 435 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tác giả: Trương Chí Xuân | Chuyển ngữ: Vũ Phác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THẦN KỲ CHI MÔN 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 1 

LỜI NÓI ĐẦU 1 
Đường Minh Bang 

 Kể từ những năm 80 của thế Kỷ 20, việc nghiên cứu huyền học 
phương Đông đã trở thành phong trào rầm rộ trong và ngoài Trung 
Quốc. Những người khởi xướng lại là các nhà khoa học phương Tây 
nổi tiếng. Các học giả ở nước ngoài coi "Chu Dịch", Đạo gia và Đạo 
giáo, Phật giáo Thiền tông và mật tông Phật giáo Tây Tạng Trung 
Quốc là tập hợp những tri thức uyên thâm của huyền học phương 
Đông, họ cho rằng chúng thần kỳ huyền diệu, cao thâm khó lường, lý 
trí siêu việt, chú trọng trực giác, đem lại suy ngẫm về vũ trụ kỳ bí, khơi 
dậy những suy nghĩ sâu xa và có thể nắm bắt được lối tư duy phi lý 
trí, đây là thách thức rất lớn đối với tư duy khoa học hiện đại vốn nhấn 
mạnh vào thử nghiệm và đo lường thực tế. Nhiều nhà khoa học đã 
lấy cảm hứng từ chúng để khám phá những bí ẩn của vũ trụ, họ đã 
nắm bắt và khẳng định chúng đủ sức thúc đẩy sự phát triển của 
phương pháp khoa học hiện đại. Dưới ảnh hưởng của trào lưu tư 
tưởng này, các học giả của Trung Quốc dần nhận ra ý nghĩa của văn 
hóa thần bí, cho rằng nếu tách rời khỏi nó thì khó có thể hiểu được tư 
duy của dân tộc Trung Hoa thời kỳ đầu, tức là phôi thai của văn hóa 
truyền thống Trung Quốc. Nhận định nền văn hóa thần bí thực sự là 
mấu chốt của việc khám phá lịch sử cổ đại Trung Quốc, việc nắm 
vững nó tương tự như việc giành được chìa khóa để mở cánh cửa 
dẫn đến nền văn minh cổ đại. Mối quan hệ giữa Đạo giáo, Phật giáo 
cùng huyền học vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. “Chu Dịch” được 
gọi là ngọn nguồn của nền văn hóa huyền bí Trung Quốc, điều này 
cần được làm sáng tỏ. 

 Nói một cách chặt chẽ hơn, không nên gọi Dịch học là một nền văn 
hóa thần bí. Giá trị văn hóa của dịch học bao gồm hai khía cạnh: học 
và thuật. Bản chất của dịch học là học mà không phải thuật, lại dễ 
hiểu, đồng thời cần thấy rõ học và thuật không chỉ khác nhau trên 
nguyên tắc mà còn gắn bó chặt chẽ với nhau, khó có thể tách rời. 
“Dịch Truyện” từ lâu đã chỉ ra rằng người xưa rất chú trọng đến học 
và thuật: “Quân tử cư tắc quan kỳ tượng nhi ngoạn kỳ từ, động tắc 
quan kỳ biến nhi ngoạn kỳ chiếm”(Người có tài năng xuất chúng nhất 
định sẽ quan sát câu chữ, hiện tượng trong Kinh Dịch và nghiên cứu ý 
nghĩa của quẻ bói, khi làm việc gì sẽ xem xét sự thay đổi của quẻ mà 
nghiên cứu kết quả bói toán). "Ngoạn từ" (chơi chữ) thuộc nội dung 
của học, "ngoạn chiêm" (bói toán) thuộc phạm vi của thuật. Trải qua 
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hàng nghìn năm, học và thuật, một cái tao nhã một cái trần tục, cùng 
tồn tại lâu dài và phát triển độc lập, đó là điều không cần bàn cãi. 

 Về phần "học", "Chu Dịch" chứa đựng những tư tưởng triết học 
thâm sâu, có thể được coi là kho báu về đại số học vũ trụ để cứu giúp 
nhân thế, trị vì quốc gia. Trong đó bao gồm vũ trụ quan về thái cực 
hóa sinh , quan điểm toàn diện về tam tài hợp nhất, quan điểm mâu 
thuẫn về sự thống nhất và đối lập, quan điểm cân bằng bổ sung lẫn 
nhau, quan điểm về sự biến hóa để trường tồn,... “Chu Dịch” còn thể 
hiện nhiều phương pháp tư duy mang đậm chất phương Đông như tư 
duy trực quan quan sát và đưa ra các dấu hiệu của sự vật, tư duy hình 
tượng với việc nghiên cứu mối quan hệ của các nhóm sự vật qua dấu 
hiệu của chúng, tư duy logic phân cụm, tư duy biện chứng nghiên cứu 
những quy luật huyền diệu của sự vật hiện tượng, tư duy tượng số với 
cực số thông biến... Những phương pháp tư duy đặc biệt này có 
những ưu điểm riêng so với tư duy triết học phương Tây và có ý nghĩa 
sâu sắc trong việc dẫn lối cho các lý thuyết triết học cổ xưa, sáng tạo 
nghệ thuật, chiến lược quân sự và tu dưỡng đạo đức. Di sản văn hóa 
quan trọng mà các bậc hiền triết để lại này đã bồi dưỡng nên nhiều 
thế hệ triết gia, nhà văn, nghệ sĩ, nhà chiến lược quân sự, nhà quản lý 
tài chính của đất nước Trung Hoa. Không thể phủ nhận rằng trong 
phương diện “học” cũng có những yếu tố huyền bí, nhưng chủ nghĩa 
duy lý vẫn đóng vai trò chủ đạo. Nó đã gợi mở ra lối đi cho tư duy sâu 
sắc và trí tuệ của dân tộc Trung Hoa, đưa dân tộc Trung Hoa trở 
thành một quốc gia có trí thông minh cao trên thế giới, góp phần 
cống hiến tài năng và trí tuệ vô hạn cho sự phát triển của nền văn 
minh thế giới. 

 Về phần “thuật”, mối quan hệ giữa "Chu Dịch" và số thuật thời xưa 
rất phức tạp. Tượng số trong dịch học và phương thức tư duy của nó 
là cầu nối dẫn đến số thuật. Số thuật cổ đại và hiện đại đều chịu ảnh 
hưởng sâu sắc từ đó. Mặc dù "Chu Dịch cổ kinh" là sách về bói toán, 
nhưng số thuật chịu ảnh hưởng từ nó không giới hạn trong việc bói 
toán. Từ thuật bói toán trong văn hóa vu sư thời thượng cổ đại đến 
khi số thuật diễn biến phát triển phức tạp như sau này tạo thành một 
nền văn hóa thần bí lâu đời của Trung Quốc. Đây là một hiện tượng 
đặc biệt trong sự phát triển của nền văn minh cổ đại. Nó có mối liên 
hệ khó có thể lý giải được với "Chu Dịch". Số thuật từ lâu đã trở thành 
văn hóa dân gian được nhiều người ưa chuộng, nó thấm nhuần trong 
mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Các nhà sử học qua nhiều triều 
đại đều không dám xem nhẹ, tất cả đều dành một vị trí cho nó trong 
chính sử. Mặc dù số thuật thời xưa dựa vào những điều kiện lịch sử 
xã hội để tồn tại, cho đến nay nó vẫn còn giữ nguyên giá trị nghiên 



THẦN KỲ CHI MÔN 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 3 

cứu nhất định, nhưng vẫn khó có thể minh oan trước sự phê phán 
việc tuyên truyền tư tưởng mê tín phong kiến của nó. 

 Đồng chí Trương Chí Xuân đã dành nhiều năm để nghiên cứu 
"Dịch", với những kinh nghiệm tâm đắc của mình, ông đã viết nên 
"Thần Kỳ Chi Môn". Cuốn sách mới về dịch học này có không ít những 
sáng kiến về cả học và thuật. Ông đã lập luận một cách chính xác để 
chứng minh luận điểm giá trị khoa học của dịch học nằm ở khoa học 
tư duy, khái quát sự phát triển đa cực hóa trong tư duy triết học của 
dịch học, bàn luận chi tiết về tinh hoa khoa học của tư duy dịch học, 
và khái quát một cách toàn diện thành 6 lý luận chính là lý luận thiên 
nhân hợp nhất, lý luận về thái cực âm dương, lý luận về mối quan hệ 
ngũ hành, lý thuyết về sự thống nhất giữa thời gian và không gian, lý 
thuyết về vũ trụ toàn ảnh, và lý thuyết về cùng thông phân hợp, quả 
thực vô cùng sáng tạo. 

 "Thần Kỳ Chi Môn" chú trọng vào cả nội dung lý thuyết (học) lẫn 
tính ứng dụng (thuật), thời xưa nó rất được sùng bái và được gọi là Kỳ 
Môn Độn Giáp - “đế vương chi thuật”. Trong vô vàn các loại số thuật, 
thứ có liên quan chặt chẽ với “Chu Dịch” mà đạt đến cảnh giới hoàn 
mỹ, tao nhã không gì ngoài Kỳ Môn Độn Giáp. Trong "Tóm lược Tứ 
Khố Toàn Thư" chắc chắn có nói: “(Độn Giáp) đúng như Thái Ất hành 
cửu cung chi pháp trong “Càn tạc độ”. Trong vô vàn số thuật, nó là 
hợp lý nhất". Thuật độn Giáp, từ xưa đã được coi trọng, các nhà thiên 
văn học coi đó như một môn học bắt buộc, các tư thiên đài liệt nó 
vào một trong các môn thi. Các nhà số thuật không ai không cảm 
thấy bái phục trước nó. "Thần Kỳ Chi Môn" nhấn mạnh thuật độn Giáp 
"bắt nguồn từ bày binh bố trận trong binh pháp", nó tích hợp cả “Chu 
Dịch”, thiên văn, lịch pháp, âm dương ngũ hành trong đó. Vào thời 
xưa, khi con người phải đối mặt với tình huống nguy cấp, nhưng thiếu 
thông tin đáng tin cậy, không nắm rõ được tình hình cơ bản mà phải 
đưa ra một quyết định nào đó, Kỳ Môn Độn Giáp có thể "cung cấp 
một mô hình tượng số lí dưới dạng không gian ba chiều mô phỏng 
trường thông tin thống nhất của vũ trụ." Nó có thể đề xuất ngẫu nhiên 
một khả năng nào đó, để người ta so sánh nhiều lần rồi đưa ra lựa 
chọn tốt nhất, nếu loại trừ yếu tố mê tín trong tính ngẫu nhiên thì đây 
là một phương pháp nhận thức hữu hiệu của người xưa. Trước đây 
mọi người vẫn luôn cho rằng Kỳ Môn Độn Giáp ảo diệu khó đoán, nên 
không dám dò hỏi, “Thần Kỳ Chi Môn” đã tiến hành phân tích kỹ càng, 
và có thể coi là cuốn sách dẫn đường nhập môn. 

 "Thần Kỳ Chi Môn" là một thành tựu mới trong nghiên cứu dịch học 
dựa trên việc lấy học để luận thuật, lấy thuật để chứng học. Đồng chí 
Chí Xuân đã đến Yến Viên học hỏi từ khi còn trẻ, được thầy tốt chỉ 
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dạy, tích lũy được trình độ học thuật sâu rộng. Hơn 10 năm nay, có 
niềm đam mê sâu sắc với “Chu Dịch”, dày công nghiên cứu, quan sát 
và trải nghiệm trong cuộc sống thực tế, cuối cùng, ông đã viết nên 
cuốn sách mới này, cuốn sách vừa mang tính học thuật, vừa mang 
tính truyền thống, vừa tao nhã lại bình dân, giúp cho những người yêu 
thích dịch học theo trường phái nghĩa lý được mở rộng tầm mắt, lấy 
làm vui mừng. 

Đại Học Vũ Hán, tháng 09 năm 1998 
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LỜI NÓI ĐẦU 2 
Diệp Tử Thuyên 

 "Thần Kỳ Chi Môn" của Trương Chí Xuân là một cuốn sách về "Kỳ 
Môn Độn Giáp". "Kỳ Môn" là một bộ môn dự đoán cao cấp trong lĩnh 
vực dịch học, là tài sản quý giá của các "thiện dịch giả" thời xưa để 
lại. Ông Trương khi còn trẻ tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Ngữ văn 
Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh, với tài văn chương uyên thâm, sau 
nhiều năm miệt mài nghiên cứu, ông đã tổ chức nhiều buổi thảo luận 
nghiên cứu cho những người bạn đồng chí hướng, sau nhiều năm tích 
lũy kinh nghiệm thực tiễn và nhiều lần sửa đổi bản thảo, cuối cùng 
ông đã đưa “Thần Kỳ Chi Môn" đến với công chúng. Trong cuốn sách, 
ông Trương đã dẫn chứng các tác phẩm từ xưa đến nay, kết hợp với 
các thành tựu học thuật hiện đại, để giải thích được nguyên lý sâu xa 
của "Kỳ Môn" bằng ngôn ngữ đơn giản mà không kém sâu sắc. Trong 
sách, ông cũng đưa ra các phương pháp cụ thể để khởi cục, hơn nữa 
còn đưa ra các ví dụ thực tế để ứng dụng. Những điều này hiếm thấy 
trong các tác phẩm tương tự trước đây. Cuốn sách này quả thực có 
thể coi như một giáo trình nhập môn để học "Kỳ Môn", đồng thời cũng 
có thể được sử dụng như một kiệt tác học thuật để nghiên cứu 
chuyên sâu về "Kỳ Môn". Đây là một tác phẩm kế thừa và phát huy 
những giá trị cốt lõi trong lĩnh vực học thuật của nó và đáng được lưu 
truyền, là một "công cụ" hữu ích. Ông Trương Chí Xuân qua đó đã có 
những đóng góp mới trong việc phát huy văn hóa truyền thống đặc 
sắc của dân tộc Trung Hoa. 

 Sự vận động biến hóa của cửu tinh, cửu cung, bát môn và bát thần 
được nhắc đến trong sách phản ánh quy luật bước nhảy vọt và 
chuyển động xoắn ốc thuận, nghịch trong sự thay đổi của một hệ 
thống mở khổng lồ và phức tạp, đồng thời phản ánh sự ảnh hưởng 
lẫn nhau của quy luật tương sinh tương khắc, vượng tướng hưu tù, sự 
kết hợp giữa chủ thể và khách thể của nhận thức đã tạo thành một 
mô hình tượng số lí độc đáo và phổ quát. Đây là một di sản văn hóa 
quý giá mà tổ tiên chúng ta để lại, rất đáng để ta tiếp tục khai quật, 
nghiên cứu, kế thừa và phát triển. 

 Việc theo đuổi “học vấn” từ trước của chúng ta là tìm hiểu quy luật 
phát triển của vạn vật, quan thiên văn, khảo địa lý, quan sát sự vật 
hiện tượng và đưa ra đánh giá, kết luận, học hỏi từ trên trời đến dưới 
đất, từ mọi vật trong thế giới tự nhiên, học hỏi từ những người xưa 
cho đến người nay. Phải biết kết hợp giữa "ngoại cầu (nhu cầu bên 
ngoài)" với "nội cầu (nhu cầu bên trong)" để rèn luyện bản Thân, và 
đạt được "thần minh (thông minh sáng suốt)" thông qua "ngộ (giác 
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ngộ)". Hơn nữa, con người cần cù chăm chỉ, miệt mài kiên trì không 
ngừng nghỉ, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, để theo đuổi 
cảnh giới tri “đạo”, để tồn tại, cầu lành, tránh dữ, phát triển và đạt 
được sự dung hòa với thế giới tự nhiên. 

 Học và vấn (hỏi) vốn dĩ không thể tách rời, học bắt nguồn từ vấn. 
Nếu như không có vấn đề, vậy thì học cái gì? Không có mục đích học, 
không có động lực để học thì cũng sẽ chẳng có học vấn. 

 Chữ viết mà tổ tiên chúng ta tạo ra thực sự kỳ diệu. Ví dụ như chữ 
"học", trên đầu chữ "tử" đội chữ "hào". Chữ "hào", đại diện cho mọi vật 
và những thay đổi của nó, được đặt trong kho tàng tri thức và vận 
động thay đổi muôn hình vạn trạng trong đó. Chỉ một chữ, trải qua 
bao thế hệ, vẫn đáng để chúng ta phải suy ngẫm. “Học” là vô tận, là bí 
ẩn sâu thẳm, diệu kỳ. Còn chữ "vấn", ở trong có chữ "khẩu (miệng)", 
hàm ý chỉ người biết cách ăn nói, tựa như bên trong “môn” (cửa), lại 
như bên ngoài, ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, hỏi tới hỏi lui, thật khiến 
ta phải cảm khái vô cùng. 

 Quả thật, biển học vấn mênh mông không có giới hạn, học vấn là 
vô tận. Trong vũ trụ bao la biến hóa vô cùng này, nơi mà ngoài núi 
cao còn có núi cao hơn, thì một con người nhỏ bé, dù thông minh hay 
vĩ đại đến đâu, cũng chẳng qua là hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ, chỉ là 
giọt nước nhỏ giọt trong dòng sông dài lịch sử mà thôi. Chỉ khi chúng 
ta nỗ lực rèn luyện, đem sự khiêm tốn bé nhỏ của bản thân thực sự 
hòa nhập vào vũ trụ và tự nhiên, dung hòa làm một, không ngừng tìm 
tòi, khám phá và nghiêm túc học hỏi, ta mới có thể có được trí tuệ 
thật sự và học vấn chân chính. 

 Ông Trương Chí Xuân và các học trò của mình đã thu được một số 
lượng lớn các kết quả có thể khảo nghiệm được trong việc ứng dụng 
"Kỳ Môn" để dự đoán. Đồng thời ông cũng có những đóng góp tích 
cực về nhiều mặt và được mọi người đón nhận. Ở đây, tôi sẽ kể lại 
một ví dụ mà tôi đã đích thân trải nghiệm: 

 Năm 1997, con gái tôi đã tham gia kỳ thi tuyển bác sĩ toàn quốc ở 
Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 8, những thí sinh khác đều lần lượt nhận 
được thông báo kết quả thi, nhưng con bé chỉ nhận được một lá thư 
yêu cầu giải thích lý do tại sao nó lại đạt điểm cao như vậy trong bài 
thi?. Họ yêu cầu con bé cung cấp hồ sơ cơ bản và sẽ đưa ra quyết 
định sau khi xem xét. Con gái tôi đã vô cùng lo lắng và tức giận, nó 
đã mời luật sư để chuẩn bị cho vụ kiện,... Vào giờ Mão ngày 24 tháng 
8, nó gọi điện về cho tôi từ New York, và nói rõ tình hình. Ngay lập 
tức, tôi gọi điện thoại bàn đến Thạch Gia Trang và nhờ anh Đỗ Tân 
Hội, học trò của Trương Chí Xuân, dùng “Kỳ Môn” để dự đoán xem 
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sao. Nửa tiếng sau, anh Đỗ gọi điện cho tôi và nói: "Con gái anh lọt 
vào top 5, có thể đứng thứ 2 hoặc 3. Các nhân viên thống kê của 
Trung tâm khảo thí Hoa Kỳ nghi ngờ về tính xác thực của kết quả. 
Không nên kiện cáo ra tòa,… chỉ cần cung cấp đủ bằng chứng cho 
trung tâm khảo thí, sẽ được công nhận kết quả vào ngày 7 tháng 10 
dương lịch, tức tháng 9 âm lịch”. Diễn biến của sự việc khá phù hợp 
với kết quả dự đoán bằng "Kỳ Môn". Trung tâm Khảo thí Hoa Kỳ đã 
cấp chứng chỉ vào ngày 7 tháng 10 năm 1997, và con gái tôi đã nhận 
được chứng chỉ đó vào ngày 9 tháng 10. Phải biết rằng người bói và 
người được bói ở nửa kia bán cầu chưa bao giờ gặp nhau! Còn có 
không ít kết quả dự đoán kỳ diệu như vậy nữa. Tất nhiên, như ông 
Trương Chí Xuân đã từng chỉ ra, Không phải tất cả các kết quả tính 
được bằng "Kỳ Môn" đều chính xác hết, nguyên nhân trong đó cần 
được tìm hiểu sâu hơn. 

 Một số người thích gọi những khái niệm như số thuật là "mê tín 
phong kiến", là vô thưởng vô phạt. Cần phải thừa nhận rằng nguyên 
nhân là do nền giáo dục văn hóa khác nhau, phương thức tư duy khác 
nhau, vũ trụ quan khác nhau, quan điểm học thuật khác nhau, và 
thậm chí cả kinh nghiệm thực tiễn khác nhau. Thực tế là mặc dù nền 
văn minh nhân loại và khoa học kỹ thuật hiện đại đang thay đổi 
không ngừng và phát triển nhanh chóng, chúng ta vẫn biết quá ít, quá 
ít và quá ít về vũ trụ, tự nhiên và chính bản thân chúng ta! Có thêm 
kiến thức học thuật dân chủ sẽ có lợi hơn cho sự phồn vinh của tri 
thức, sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. 

 Bắc Kinh, tháng 9 năm 1998 
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 Trương Chí Xuân, sinh năm 1941 tại Long Nghiêu, Hà Bắc, năm 
1965 tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Ngữ văn Trung Quốc, Đại học Bắc 
Kinh. Hiện giờ là một trong những thành viên của Hiệp hội các nhà 
văn Trung Quốc, hội viên Hội Nghiên cứu Văn học Trung Quốc đương 
đại, hội trưởng Hội nghiên cứu Chu Dịch tỉnh Hà Bắc, biên tập viên 
thẩm định của Nhà xuất bản Văn học và Nghệ thuật Hoa Sơn. 

 Ông sáng tác và nghiên cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực như văn 
học, lịch sử, triết học, và đã xuất bản 16 tác phẩm khác nhau. Cuốn 
sách này là một kiệt tác nữa của tác giả trong lĩnh vực nghiên cứu lý 
luận và tính ứng dụng của Dịch học nối tiếp các tác phẩm “Vị Tri Chi 
Môn” (NXB Nhà văn) và “Bậc thầy dự đoán Thiệu Vĩ Hoa” (NXB 
Vương miện Hồng Kông). 

 Vũ Phác: Lão sư Trương Chí Xuân đã tạ thế vào ngày 1/5/2013, 
hưởng thọ 72 tuổi. 
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QUYỂN 1: 
TINH HOA KHOA HỌC TRONG TƯ DUY DỊCH 

HỌC 

CHƯƠNG 1: 
GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỐT LÕI CỦA DỊCH HỌC LÀ 

KHOA HỌC TƯ DUY 
 Từ khi Phục Hy vẽ bát quái, đến "Liên Sơn Dịch" xuất hiện vào thời 
nhà Hạ, "Quy Tàng Dịch” của thời nhà Thương, đến Chu Văn Vương 
cùng những người khác giải thích và biên soạn "Chu Dịch" đầu thời 
nhà Chu, thời Xuân Thu Chiến Quốc lại có Khổng Tử và các đệ tử của 
ông viết nên 10 bài luận về "Chu Dịch" (người đời sau gọi là "Thập 
dực", hay "Dịch truyện"), đến thời nhà Hán, "Dịch truyện" được đưa 
vào trong "Chu Dịch", và được coi như bộ sách đứng đầu trong hàng 
kinh văn, được xưng là" Kinh Dịch”. Từ đó, Dịch học trở thành tư 
tưởng dẫn lối cho người Trung Quốc nhận thức thế giới, xã hội và 
cuộc đời. 

 Cuốn "Sơ lược mục lục tứ khố toàn thư - Dịch loại" đời nhà Thanh 
có nói: "Dịch vừa là sách, vừa đoán đạo trời để thấu hiểu nhân sinh. 
Trong “Tả truyền" ghi lại tất cả các phép bói toán, thậm chí có cả di 
sản bói toán của người Do Thái. Nho giáo Trung Quốc chú trọng 
tượng số, không phải thứ gì quá xa xưa. Trước biến thành Kinh, Tiêu, 
xem điềm báo cát hung. Sau biến làm Trần, Thiệu, vụ cùng tạo hóa, 
Dịch không dễ phổ biến để dân dùng, Vương Bật tận truất tượng số, 
thuyết dĩ lão trang. Trước biến Hồ Viện, Trình Tử, hiểu rõ Nho đạo. Lại 
biến thành Lý Quang, Dương Vạn Lý, tham chứng chuyện sử. Từ đó 
Dịch ngày càng làm dấy lên tranh cãi. Sáu tông hai phái đấu đá lẫn 
nhau. Lại nói Dịch đạo bao la, không gì không bao hàm, từ thiên văn, 
địa lý, nhạc lý, binh pháp, vần học, số học, hay bất cứ thứ thần thánh 
gì khác, đều có thể viện dẫn Dịch nghĩ để bàn, vậy mà những phe phái 
khác nhau lại cứ cố thêm thắt, khiến Dịch trở nên càng phức tạp hơn”. 

 Đoạn văn trên đã tóm tắt đại khái quá trình nghiên cứu và phát 
triển Dịch học qua hàng nghìn năm của xã hội phong kiến Trung 
Quốc, từng xuất hiện hai trường phái lớn là nghĩa lý và tượng số. Cụ 
thể, lại có thể chia thành sáu tông hệ là tượng số, tường, đồ thư, 
nghĩa lý, Nho giáo và khảo sử. Dịch đạo quảng đại, bao hàm mọi thứ, 
nó đã trở thành một tư tưởng chủ đạo nổi bật ảnh hưởng đến tất cả 
các lĩnh vực học thuật và văn hóa. 
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tổng số quẻ là mười, đại diện cho “đất” tức hoàn cảnh sống của 
người Trung Quốc trên trái đất. 

 Tương truyền, Tiên thiên bát quái đồ là do Phục Hy tạo ra, vì vậy nó 
còn được gọi là Phục Hy Tiên thiên bát quái đồ. Tương tự có Hậu 
thiên bát quái đồ, được cho là do Chu Văn Vương phát minh ra, vì vậy 
còn được gọi là Văn Vương hậu thiên bát quái đồ. 

 Sơ đồ Văn Vương hậu thiên bát quái được dựa trên cơ sở cửu cung 
của Lạc Thư và được thiết kế phù hợp với môi trường sống của dân 
tộc Hoa Hạ với trung tâm là lưu vực sông Hoàng Hà ở bắc bán cầu. 
Giống như sơ đồ dưới đây: 

 
 Trong "Chu Dịch - Thuyết Quái Truyện" có một lời giải thích chi tiết 
về sơ đồ này. Chúng tôi đã trích dẫn nó trong phần "Tinh hoa khoa 
học trong tư duy Dịch học - (4) Lý luận về sự thống nhất giữa không 
gian và thời gian", vì vậy tôi sẽ không nhắc lại ở đây nữa. 

 Mô hình tượng số lý này mô phỏng môi trường sinh sống khách 
quan của dân tộc Trung Quốc từ mọi góc độ thiên văn, địa lý, thời 
gian và không gian. 

 Đầu tiên, trung tâm hoạt động của Chu Văn Vương là khu vực Tây 
An. Từ góc độ vị trí địa lý, đặc điểm địa lý và biến đổi khí hậu, sông 
Hoàng Hà nằm ở phía bắc, khí lạnh cũng đến từ phía bắc, do đó, quẻ 
Khảm tượng trưng cho nước và sự lạnh giá được đặt ở phía bắc, 
đồng thời cũng tương ứng với nửa đêm lạnh nhất, tối nhất trong một 
ngày và ứng với tháng 11 âm lịch lạnh nhất trong một năm (tháng 
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Tý); phía đông bắc là cao nguyên Sơn Tây và núi Thái Hành, vì vậy 
quẻ Cấn, tượng trưng cho núi, cho sự vững chắc, cho điểm dừng, với 
ngũ hành thuộc thổ thì đặt ở hướng đông bắc, tương ứng với giờ Sửu, 
giờ Dần là khoảng thời gian chuyển giao từ đêm tối sang bình minh 
và ứng với tháng chạp (tháng Sửu), tháng giêng (tháng Dần) trong 
năm; tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân đến từ phía đông, vào mùa 
này cây cối sinh sôi phát triển, vì vậy quẻ Chấn tượng trưng cho Chấn 
động và mệnh mộc trong ngũ hành, nên được đặt ở phía đông, tương 
ứng với tháng 2 âm lịch (tháng Mão), ứng với giờ Mão vào buổi sáng 
trong ngày; khi chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, gió thổi từ 
hướng đông nam, cây cối um tùm, chim chóc bay lượn, vùng ven biển 
đông nam có nhiều gió và cây cối, quẻ Tốn tượng trưng cho gió, 
mệnh mộc trong ngũ hành, được đặt ở hướng đông nam, tương ứng 
với tháng ba âm lịch (tháng Thìn), tháng tư âm lịch (tháng Tỵ) và giờ 
Thìn, giờ Tỵ trong một ngày; khí hậu phía nam nóng bức với mặt trời 
mùa hè chói chang, vì vậy quẻ Ly tượng trưng cho lửa, mặt trời và ánh 
sáng, được đặt ở phía nam, tương ứng với tháng 5 âm lịch (tháng 
Ngọ) và giờ Ngọ trong ngày; phía tây nam là bồn địa Tứ Xuyên, thu 
hoạch gặt hái vào mùa thu, do đó quẻ Khôn đại diện cho đất đai và 
thu hoạch, được đặt ở phía tây nam, tương ứng với tháng 6 (tháng 
Mùi) và tháng 7 (tháng Thân) âm lịch và giờ Mùi, giờ Thân trong ngày; 
phía tây có đầm lầy như hồ Thanh Hải, nhiều mây và nhiều mưa, mùa 
thu là mùa thu hoạch, mùa người nông dân hạnh phúc nhất, vì vậy, 
quẻ Đoài tượng trưng cho sông, mưa và niềm vui, được đặt ở phía 
tây, đồng thời tương ứng với tháng 8 (tháng Dậu) mùa thu vàng trong 
năm và giờ Dậu trong ngày (người xưa thường chỉ ăn hai bữa một 
ngày, một bữa ăn vào giờ Thìn, một bữa ăn vào giờ Dậu, nên Đoài 
cũng tượng trưng cho miệng lưỡi); hướng tây bắc nhiều kim loại 
khoáng sản, trời trở lạnh khi gió tây bắc thổi qua vì thế quẻ Càn đại 
diện cho trời, cho vua và cha, được đặt ở phía tây bắc, tương ứng với 
tháng 9 (tháng Tuất), tháng 10 (tháng Hợi) âm lịch và giờ Tuất, giờ 
Hợi trong ngày. Theo đó, sơ đồ hậu thiên bát quái đã mô tả sự thống 
nhất giữa thời gian và Không gian hoàn cảnh sinh sống của tổ tiên 
chúng ta. 

 Thứ hai, mô hình tượng số lý này cũng mô phỏng quá trình thịnh 
suy của âm dương và những thay đổi luân phiên. Dương sinh ra vào 
ngày Đông Chí, bắt đầu từ quẻ Khảm, theo chiều thuận kim đồng hồ, 
dương khí chảy qua quẻ Cấn, và quẻ Chấn, quẻ Tốn đến quẻ Ly, đạt 
đến cực thịnh. Dương khí đạt cực hạn sẽ suy, dương biến âm, vậy nên 
đến Hạ Chí âm được sinh ra, dương khí bắt đầu suy giảm, âm khí dần 
dần phát triển, qua quẻ Khôn, quẻ Đoài, quẻ Càn, rồi đến quẻ Khảm, 
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âm khí đạt đến đỉnh điểm, cực âm suy yếu, âm chuyển thành dương, 
vì vậy ngày Đông Chí lại bắt đầu tái tạo dương. Giữa ngày và đêm 
cũng như vậy. Âm khí đạt đến cực điểm vào lúc nửa đêm, sau đó 
dương khí bắt đầu phát triển qua Cấn, Chấn, Tốn đến Ly vào buổi trưa 
khi âm khí suy giảm và biến mất, dương khí đạt đến cực điểm; thì âm 
khí lại bắt đầu phát triển qua Khôn, Đoài, Càn, Khảm đến giờ Tý, 
dương khí suy giảm và biến mất, âm khí đạt đến cực điểm; sau đó 
dương khí lại bắt đầu phát triển. Vì vậy, vị trí Tý, giờ Tý ứng với quẻ 
Khảm là vị trí dương sinh âm tử, vị trí Ngọ, giờ Ngọ ứng với quẻ Ly là 
vị trí âm sinh dương tử. 

 Thứ ba, sơ đồ Hậu thiên bát quái cũng mô phỏng thiên địa vạn vật 
từ góc nhìn trừu tượng cao độ của toán học. "Chu Dịch - Hệ Từ 
Truyện" có nói: "Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa lục, 
thiên thất, địa bát, thiên cửu, địa thập. Thiên sổ ngũ, địa sổ ngũ, ngũ vị 
tương đắc nhi các hữu hợp, thiên sổ nhị thập hữu ngũ, địa sổ tam thập, 
phàm thiên địa chi sổ ngũ thập hữu ngũ”. Có nghĩa là, tất cả số lẻ sẽ là 
dương, tượng trưng cho trời (thiên), số chẵn là âm, tượng trưng cho 
đất (địa), trong sơ đồ Hậu thiên bát quái, tổng số quẻ của hai quẻ bất 
kỳ ở vị trí đối diện nhau đều là mười, 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, 
4 + 6= 10 nên tượng trưng cho đại địa. Năm con số ở trung cung 
tượng trưng cho ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, âm dương của 
trời đất cộng với ngũ hành tạo thành một môi trường sống tự nhiên 
hài hòa, cân bằng. Từ góc độ toán học, tổng ba số ở bất kỳ hướng 
chính hay hướng trung gian nào cũng bằng mười lăm: hướng Đông 8 
+ 3 + 4 = 15, hướng Nam 4 + 9 + 2 = 15, hướng Tây 2 + 7 + 6 = 15, 
hướng Bắc 6 + 1 + 8 = 15, hướng Đông Bắc - Tây Nam 8 +5+2 = 15, 
hướng Đông Nam - Tây Bắc 4 + 5 + 6 = 15, hướng Nam Bắc 9 + 5 + 1 
= 15, hướng Đông Tây 3 + 5 + 7 = 15. Trong môi trường sống tự nhiên 
hài hòa và cân bằng này, âm và dương ở trạng thái đối lập, thống 
nhất, giao thoa, hòa nhập. Một, ba, bảy và chín đại diện cho số dương, 
hai, bốn, sáu và tám đại diện cho số âm và năm nằm ở giữa. Đông 
Chí sinh dương ở một, cho nên số thứ tự là một, dương khí thuận 
hành, đến Xuân phân thì ngày càng lớn mạnh hơn, tăng lên đến ba, 
đạt tới cực thịnh vào Hạ Chí, là số chín lớn nhất, gọi là lão dương, sau 
đó đến Thu Phân thì suy giảm dần về số bảy. Nối một, ba, năm, bảy 
và chín lại sẽ tạo thành một đường cong chữ S ngược, tức là đường 
cong thái cực. Sau Hạ Chí, âm khí bắt đầu phát triển, vì vậy tính từ số 
hai vào Lập Thu, và khí âm đạt đến cực điểm sau khi Lập Đông, được 
thể hiện bằng sáu (lão âm), và âm khí giảm dần sau khi Lập Xuân, 
biểu thị bằng số tám, đến Lập Hạ thì âm khí càng suy giảm hơn nữa, 
biểu thị bằng số bốn. Nối hai, bốn, năm, sáu và tám lại tạo thành một 
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đường cong hình chữ S, tức là đường cong thái cực. Theo cách này, 
giao điểm của hai đường cong chữ S xuôi và ngược chính là số năm 
của trung cung, thể hiện năm loại vật chất chính mộc, hỏa, thổ, kim, 
thủy đều có cả âm và dương, đều vận động, tồn tại giao thoa và dung 
hòa theo quy luật thống nhất và đối lập. 

 Thứ tư, Hậu thiên bát quái đồ cũng mô phỏng tình trạng nhân khẩu 
trong gia đình là đơn vị chủ yếu của xã hội. Quẻ Càn đại diện cho 
người cha và bậc trưởng bối là nam nhân, quẻ Khảm đại diện cho 
những người con trai thứ (chú) trong nhà, quẻ Cấn đại diện cho 
những người đàn ông trẻ tuổi vai vế thấp hơn, quẻ Chấn đại diện cho 
con trai trưởng, bốn quẻ dương Càn, Khảm, Cấn, Chấn đại diện cho 
những người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau trong gia đình và xã 
hội. Quẻ Khôn đại diện cho mẹ và bậc trưởng bối là phụ nữ, quẻ Tốn 
đại diện cho con gái cả, quẻ Ly tượng đại diện cho con gái thứ và quẻ 
Đoài đại diện cho người con gái trẻ tuổi vai vế thấp hơn. Bốn quẻ âm 
Khôn, Tốn, Ly, Đoài đại diện cho người phụ nữ ở các độ tuổi khác 
nhau trong gia đình và xã hội. Bằng cách này, con người được đặt 
trong môi trường sống tự nhiên với không gian và thời gian, tạo thành 
một mô hình tượng số lý thống nhất giữa tam tài thiên, địa, nhân.  

 Thứ năm, trong mô hình này, từ Khảm nhất, Khôn nhị, Chấn tam, 
Tốn tứ, qua Trung ngũ đến Càn lục, Đoài thất, Cấn bát và Ly cửu, tạo 
thành một đường cong kiểu Khiêu Giản (chuyển động giống như khe 
suối chảy xuyên núi). Einstein gọi đường cong chuyển động này là 
chuyển động Brown, người Trung Quốc gọi nó là Cửu Cung Khiêu 
Giản. Nhiều nhà nghiên cứu Dịch học rằng đường cong này được vẽ 
lên từ góc độ thay đổi thông tin, có thể gọi nó là đường cong suy diễn 
thông tin, nó cho thấy rằng sự thay đổi của thông tin di chuyển theo 
trình tự kiểu Cửu Cung Khiêu Giản trong bối cảnh thời gian và không 
gian. Tóm lại, sự thay đổi của thời gian là sự tái hiện thông tin theo 
hình xoắn ốc, sự thay đổi của không gian là sự tăng cường đánh dấu 
tọa độ thông tin và sự thay đổi của thông tin là chuyển động Cửu 
Cung Khiêu Giản của thời gian và không gian. 

 Mô hình tượng số lý của Dịch học được sử dụng để mô phỏng các 
quy luật của tự nhiên, xã hội và cuộc sống, từ đó đưa dự đoán. Như 
trong “Chu Dịch - Thuyết Quái Truyện” đã nói: “bát quái tương thác. Sổ 
vãng giả thuận, tri lai giả nghịch, thị cố “Dịch” nghịch sổ dã”. Các con 
số trong Hậu thiên bát quái đồ cũng phản ánh nguyên tắc này. Để 
biết được quá khứ, hãy áp dụng phép trừ, lấy Càn lục trừ năm sẽ bằng 
Khảm nhất, Cấn bát trừ năm bằng Chấn tam, Ly cửu trừ năm từ chín 
bằng Tốn tứ, Đoài thất trừ năm bằng Khôn nhị, như vậy vừa hay 
chuyển động thuận theo chiều kim đồng hồ , nên người ta gọi là “sổ 
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vãng giả thuận”. Để dự đoán tương lai, hãy áp dụng phép cộng. Khảm 
nhất cộng với Càn lục bằng Đoài thất, Đoài thất cộng Khôn nhị bằng 
Ly cửu, Ly cửu cộng với Tốn tứ bằng mười ba (mô hình sử dụng số 
không quá mười), mười ba trừ đi mười, đúng bằng Chấn tam, Chấn 
tam cộng với Cấn bát bằng mười một, mười một trừ đi mười bằng 
Khảm nhất. Như vậy, âm dương tương giao tương sinh theo chiều 
ngược chiều kim đồng hồ, nên gọi là "tri lai giả nghịch". Mô hình 
tượng số lý của Dịch học chủ yếu được dùng để suy đoán tương lai. 

 Để minh họa khả năng dự đoán của mô hình, tôi sẽ lấy ví dụ một 
mô hình nhỏ phép cộng toán học sử dụng số chín để thiết lập: 

 Độc giả có thể đưa ra ba số có ba chữ số bất kỳ, tôi đưa ra hai số 
có ba chữ số. Khi bạn đưa ra số có ba chữ số đầu tiên, tôi có thể nói 
ngay cho bạn biết kết quả tổng của năm con số có ba chữ số này. 

 Ví dụ, nếu số đầu tiên bạn đưa ra là 123, tôi sẽ khẳng định ngay với 
bạn rằng kết quả của phép cộng 5 số có ba chữ số là 2121. 

 Nếu bạn không tin tôi, hãy xem tiếp: bạn lại đưa ra thêm số 456, rồi 
số 819, tôi đưa ra 543 và 180, như vậy 123 + 456 + 819 + 543 + 180 = 
2121. Bạn cảm thấy khó hiểu, không nói 456 và 819 nữa mà sửa 
thành 654 và 761 thì sao, vậy thì tôi sẽ đưa ra hai số 345 và 238, kết 
quả là 123 + 654 + 761 + 345 + 238, vẫn bằng 2121. Nếu bạn vẫn 
chưa tin, bạn đổi thành 789 và 345, thì tôi lại nói hai số 210 và 654, 
kết quả là 123 + 789 + 345 + 210 + 654, vẫn bằng 2121. 

 Lúc này bạn mới cảm thấy kinh ngạc! Tại sao bạn nói ba số có ba 
chữ số, tôi nói hai số có ba chữ số, chỉ cần bạn nói số đầu tiên, tôi đã 
biết kết quả tổng của năm số có ba chữ số cộng lại? 

 Thực ra đây là một mô hình toán học sử dụng số chín. Cơ chế của 
nó nằm ở hai số có ba chữ số mà bạn nói sau và hai số có ba chữ số 
mà tôi đưa ra. Tổng của hai số tôi đều để bằng 999, như vậy là có hai 
tổng 999. Tức là thiếu mất 2 đơn vị trong 2000, vì vậy khi bạn chỉ cần 
nói số đầu tiên là 123, tôi chỉ cần lấy số 3 ở hàng đơn vị trừ đi 2 và 
chuyển số 2 đến hàng nghìn, 3 - 2 = 1, hàng đơn vị thành số 1, vì vậy 
kết quả 2121 đã được đoán trước. 

 Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ minh họa. Mục đích của mô hình 
tượng số lý trong Dịch học là để dự đoán các vấn đề phức tạp của tự 
nhiên, xã hội và đời sống, vì vậy nó tương tự như toán học Fuzzy 
(toán học áp dụng logic mờ), nó không thể chính xác và đơn giản như 
mô hình toán học cổ điển đã đề cập ở trên. Nhưng nguyên lý của 
chúng là như nhau. 
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nhuận, lặp lại dùng cục của một tiết khí những hai lần là đi ngược lại 
với quy luật tự nhiên. 

 Để tránh nhầm lẫn và phức tạp hóa việc dùng cục trong Kỳ Môn 
Độn Giáp, mọi người nên sử dụng phương pháp sách bổ vô nhuận 
đơn giản, nhất quán và phù hợp với quy luật tự nhiên. Qua đó sẽ giúp 
khắc phục được một trở ngại lớn khác trong công cuộc phổ cập dự 
trắc kỳ môn. 

 Sử dụng sách bổ pháp để định cục chắc chắn sẽ xảy ra những tình 
huống không giống với dùng phương pháp trí nhuận truyền thống để 
định cục vào một số ngày nào đó, nói cách khác nếu dùng phương 
pháp sách bổ thì ngày này nên dùng dương độn một số cục nào đó 
hoặc âm độn một số cục nào đó, nhưng dùng phương pháp trí nhuận 
thì lại nên dùng cục khác, mức độ chính xác của việc dự đoán bằng 
hai phương pháp này trong ứng dụng thực tế sẽ là bao nhiêu? Sau 
nhiều lần tôi và các học trò của mình kiểm chứng bằng thực tế, trong 
hầu hết các trường hợp, lượng thông tin do cục sách bổ cung cấp 
nhiều hơn so với cục trí nhuận, tỷ lệ chính xác cũng cao hơn. Tất 
nhiên, không loại trừ khả năng, trong một vài trường hợp, cục trí 
nhuận sẽ chính xác hơn. Vấn đề này có thể được xác minh thêm 
trong thực tế.  

7. ĐỊA BÀN VỚI THIÊN BÀN, NHÂN BÀN VÀ THẦN BÀN 
 Quy tắc diễn cục của kỳ môn Thời gia nói trên đều nói về quy luật 
diễn tập trên cửu cung bát quái trận tùy theo từng mùa khác nhau, 
ngày khác nhau, thời điểm khác nhau của lục Giáp tướng soái và tam 
kỳ binh, cũng là quy tắc bày trận trên Địa bàn. 

 Kỳ Môn Độn Giáp dùng trong chiến tranh, quân sự, dùng để dự 
báo, lựa chọn thời gian và vị trí tốt nhất, tìm lành tránh dữ, hơn nữa 
cũng phải xem xét đến các yếu tố khác trong thời gian và không gian 
cụ thể. Tổ tiên chúng ta đã căn cứ vào ba yếu tố chính ảnh hưởng 
đến thắng bại trong chiến tranh, đó là mối quan hệ biện chứng giữa 
thiên thời, địa lợi và nhân hòa, cũng như các nguyên lý nhận thức về 
âm dương ngũ hành, thiên nhân cảm ứng, tư duy vũ trụ toàn ảnh, dựa 
trên cơ sở Kỳ Môn Độn Giáp đã xác định được Địa bàn mà tạo ra 
thêm ba tầng yếu tố là Thiên bàn, Nhân bàn và Thần bàn. 

 Thiên bàn đề cập đến tác động từ chuyển động của thiên thể lên 
trái đất và con người. Có chín hành tinh lớn trên bầu trời, đó không 
phải là những chòm sao thực tế được quan sát thấy bằng thiên văn 
học hiện đại, mà là cách gọi khác cho chín nguồn năng lượng chuyển 
động của thiên thể mà người xưa phát hiện ra bằng kinh nghiệm và 
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trực giác từ góc độ quan điểm thiên nhân cảm ứng, nó có mối quan 
hệ tương ứng với chín hướng trên trái đất và bát quái trong Chu Dịch. 

 Đó là sao Thiên Bồng (Thiên Bồng tinh) ứng với hướng Bắc, quẻ 
Khảm, cung 1, ngũ hành thuộc thủy, còn gọi là sao Tham Lang (Tham 
Lang tinh). 

 Sao Thiên Nhuế (Thiên Nhuế tinh) ứng với hướng Tây Nam, quẻ 
Khôn, cung 2, ngũ hành thuộc thổ, còn gọi là sao Cự Môn (Cự Môn 
tinh). 

 Sao Thiên Xung (Thiên Xung tinh) ứng với hướng đông, quẻ Chấn, 
cung 3, ngũ hành thuộc mộc, còn gọi là sao Lộc Tồn (Lộc Tồn tinh). 

 Sao Thiên Phụ (Thiên Phụ tinh) ứng với hướng Đông Nam, quẻ 
Tốn, cung 4, ngũ hành thuộc mộc, còn gọi là sao Văn Khúc (Văn Khúc 
tinh). 

 Sao Thiên Cầm (Thiên Cầm tinh) ứng với hướng trung tâm, cung 5, 
ngũ hành thuộc thổ, còn gọi là sao Liêm Trinh (Liêm Trinh tinh). 

 Sao Thiên Tâm (Thiên Tâm tinh) ứng với hướng Tây Bắc, quẻ Càn, 
cung 6, ngũ hành thuộc kim, còn gọi là sao Vũ Khúc (Vũ Khúc tinh). 

 Sao Thiên Trụ (Thiên Trụ tinh) ứng với hướng Tây, quẻ Đoài, cung 
7, ngũ hành thuộc kim, còn gọi là sao Phá Quân (Phá Quân tinh). 

 Sao Thiên Nhậm (Thiên Nhậm tinh) ứng với hướng đông bắc, quẻ 
Cấn, cung 8, ngũ hành thuộc thổ, còn gọi là sao Tả Phụ (Tả Phụ tinh). 

 Sao Thiên Anh (Thiên Anh tinh) ứng với hướng nam, quẻ Ly, cung 
9, ngũ hành thuộc hỏa, còn gọi là sao Hữu Bật (Hữu Bật tinh). 

 Địa bàn cứ năm ngày thay đổi một lần, tức cửu cung bát quái trận 
cứ năm ngày đổi một trận thức, năm ngày đổi một cục, tổng cộng có 
âm độn 9 cục, dương độn 9 cục, 18 kiểu trận thức. Như vậy, trong 
năm ngày tức một nguyên hay một cục, trận thức và bố cục trên Địa 
bàn là không đổi, Địa bàn không chuyển động. 

 Trong khi đó cửu tinh trên Thiên bàn luôn chuyển động. Quy luật 
vận động của cửu tinh là một canh giờ đổi một cung vị, có nghĩa là di 
chuyển theo thiên can của giờ, thiên can của giờ ở cung nào thì tinh 
cầu trực ban sẽ di chuyển đến cung đó, các tinh cầu khác sẽ chuyển 
động lần lượt theo. 

 Cụ thể, căn cứ vào can chi của giờ ở thời điểm dự đoán, trước tiên 
phải tìm ra can chi này đang ở tuần nào, là tuần Giáp Tý, tuần Giáp 
Tuất, tuần Giáp Thân, tuần Giáp Ngọ, tuần Giáp Thìn hay tuần Giáp 
Dần. Biết được nó thuộc tuần nào thì sẽ biết được vị tướng nào trong 
lục Giáp đang chỉ huy trên Địa bàn, vị tướng này đứng ở cung nào chỉ 
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huy thì một trong cửu tinh đối ứng với cung vị đó sẽ là chòm sao trực 
ban, trong Kỳ Môn Độn Giáp gọi là Trực Phù.  

 Ví dụ dự đoán vào giờ Mậu Tuất của một ngày nào đó trong 
Thượng Nguyên tiết Đông Chí, trước tiên tìm ra được Mậu Tuất thuộc 
tuần Giáp Ngọ, Thượng Nguyên tiết Đông Chí dùng dương độn cục 1, 
nguyên soái Giáp Tý Mậu ở cung 1, đại tướng Giáp Ngọ Tân là Giáp 
thứ tư, dĩ nhiên sẽ đứng ở cung 4, trong tuần Giáp Ngọ, anh ta sẽ chỉ 
huy và trực ban mười canh giờ ở cung 4. Đây là trận thức trên Địa 
bàn. Cửu tinh trên trời tương ứng với cung 4 nơi đại tướng Giáp Ngọ 
Tân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn là sao Thiên Phụ, vậy thì trong 
tuần này sao Thiên Phụ sẽ là chòm sao trực ban trên Thiên bàn, theo 
cách gọi truyền thống là Trực Phù. Quy luật vận hành của Trực Phù là 
theo thiên can của giờ. Đến giờ Mậu Tuất, sao Thiên Phụ sẽ di chuyển 
đến cung nào? Thiên can của giờ Mậu Tuất là Mậu, Mậu là nghi 
trượng của nguyên soái Giáp Tý, dương độn cục 1 nguyên soái Giáp 
Tý Mậu ở cung 1 nên chòm sao trực ban là sao Thiên Phụ di chuyển 
đến cung 1. Nếu như xem quẻ vào giờ Nhâm Dần trong tuần Giáp 
Ngọ, thời can là Nhâm, Nhâm là nghi trượng của ngũ Giáp đại tướng 
Giáp Thìn, dương độn cục 1 Giáp Thìn Nhâm ở cung 5, ký gửi ở Khôn 
cung 2, vì vậy, sao Thiên Phụ Trực Phù vào giờ Nhâm Dần sẽ chuyển 
đến cung 5, cũng ký ở Khôn cung 2. Tương tự, giờ Quý Mão, sao 
Thiên Phụ chuyển đến cung 6; giờ Đinh Dậu, do thời can Đinh kỳ ở 
cung 7, nên sao Thiên Phụ sẽ chuyển đến cung 7.  

 Trên đây là quy luật vận hành của cửu tinh, cũng là phương pháp 
dự báo kỳ môn bằng cách xoay chuyển Thiên bàn. 

 Tầng yếu tố thứ hai là sự sắp đặt trên Nhân bàn. Nhân bàn còn 
được gọi là Môn bàn. Nó được tổ tiên chúng ta thiết lập dựa trên 
thuyết âm dương ngũ hành, bát quái trong Chu Dịch, dựa trên các đặc 
trưng khác nhau của vị trí trong không gian ảnh hưởng tích cực hoặc 
tiêu cực đến sinh lý cơ thể con người cũng như đời sống sản xuất, 
sinh hoạt, hành quân đánh trận,… Tổng cộng có bát môn (tám cửa), 
ứng với bát quái và tám hướng. 

 Đó là Hưu môn (cửa Hưu) ứng với phía bắc, quẻ Khảm, cung 1 và 
sao Thiên Bồng, ngũ hành thuộc thủy. 

 Sinh môn (cửa Sinh) ứng với phía đông bắc, quẻ Cấn, cung 8 và 
sao Thiên Nhậm, ngũ hành thuộc thổ. 

 Thương môn (cửa Thương) ứng với phía đông, quẻ Chấn, cung 3 
và sao Thiên Xung, ngũ hành thuộc mộc. 

 Đỗ môn (cửa Đỗ) ứng với phía đông nam, quẻ Tốn, cung 4 và sao 
Thiên Phụ, ngũ hành thuộc mộc. 
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 Cảnh môn (cửa Cảnh) ứng với phía nam, quẻ Ly, cung 9 và sao 
Thiên Anh, ngũ hành thuộc hỏa. 

 Tử môn (cửa Tử) ứng với phía tây nam, quẻ Khôn, cung 2 (bao 
gồm cung 5), sao Thiên Nhuế (bao gồm sao Thiên Cầm, ngũ hành 
thuộc thổ. 

 Kinh môn (cửa Kinh) ứng với phía tây, quẻ Đoài, cung 7 và sao 
Thiên Trụ, ngũ hành thuộc kim. 

 Khai môn (cửa Khai) ứng với phía tây bắc, quẻ Càn, cung 6 và sao 
Thiên Tâm, ngũ hành thuộc kim. 

 Quy luật vận hành của bát môn là theo thời cung, tức là theo 
dương độn thuận hành, âm độn nghịch hành, theo sự chuyển động 
tuần tự địa chi của thời gian và 9 cung, cũng là một canh giờ thì đổi 
một cung vị. 

 Cụ thể, trước tiên chúng ta phải tìm ra môn sử trực ban trong một 
cục một tuần nhất định là cửa nào, trong Kỳ Môn Độn Giáp gọi là trực 
sử, tức là trong tám cửa, cửa nào đang trực ban. Việc xác định trực 
sử là tùy thuộc vào Trực Phù, tức là chòm sao đang trực ban trên trời 
là chòm nào, khi đó một trong tám cửa tương ứng với nó là môn sử 
trực ban của nhân gian. 

 Ví dụ, vào Thượng Nguyên Đông Chí dương độn cục 1, hỏi quẻ vào 
giờ Mậu Tuất của một ngày bất kỳ giống như đã đề cập ở trên, người 
ta thấy rằng đầu tuần là tứ Giáp: Giáp Ngọ Tân, sao Thiên Phụ là Trực 
Phù trên Thiên bàn tương ứng với cung 4 nơi Giáp Ngọ Tân trực ban 
trên Địa bàn, tương ứng với nó là Đỗ môn làm môn sử trực ban, theo 
cách truyền thống gọi là trực sử. Trực sử Đỗ môn sẽ chuyển động 
như thế nào? Theo quy luật dương độn thuận hành, âm độn nghịch 
hành, nó di chuyển theo thứ tự địa chi của thời gian và cửu cung, Giáp 
Ngọ Tân ở cung 4, địa chi giờ Ngọ Đỗ môn ở cung 4, giờ Mùi ở cung 
5, giờ Thân ở cung 6, giờ Dậu ở cung 7, giờ Tuất ở cung 8. Tức đến 
giờ Mậu Tuất, trực sử Đỗ môn chuyển tới cung 8. Nếu là giờ Quý Mão, 
dựa theo thứ tự thuận hành Ngọ (4), Mùi (5), Thân (6), Dậu (7), Tuất 
(8), Hợi (9), Tý (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), thì giờ Mão, trực sử Đỗ 
môn lại chuyển tới cung 4. 

 Một ví dụ khác là hỏi quẻ vào giờ Kỷ Tỵ một ngày nào đó trong 
Thượng Nguyên Hạ Chí, dùng âm độn cục 9, giờ Kỷ Tỵ thuộc tuần 
Giáp Tý, nguyên soái Giáp Tý Mậu ở cung 9, sao Thiên Anh trên thiên 
bàn tương ứng với cung 9 là Trực Phù, Cảnh môn là trực sử. Dựa theo 
nguyên tắc âm độn nghịch hành, Cảnh môn di chuyển ngược chiều 
theo địa chi của giờ và thứ tự các cung, tức giờ Tý ở cung 9, giờ Sửu ở 
cung 8, giờ Dần ở cung 7, giờ Mão ở cung 6, giờ Thìn ở cung 5, giờ Tỵ 
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ở cung 4, như vậy đến giờ Kỷ Tỵ, Cảnh môn chuyển tới cung 4. Đến 
giờ Quý Dậu, theo thứ tự Ngọ (3), Mùi (2), Thân (1), Dậu (9), Cảnh 
môn sẽ chuyển tới cung 9 . 

 Tầng yếu tố thứ ba là sự sắp xếp trên Thần bàn. Thần bàn còn gọi 
là bát trá môn, bát trá bàn, bát tướng bàn, châm bàn, đỉnh bàn. Nó 
tương tự với lục thần và lục thú trong phương pháp dự đoán lục hào. 

 Đó là 8 nguồn năng lượng thần bí có ảnh hưởng đến họa phúc 
trong cuộc sống con người cũng như sự thành bại của mọi việc mà 
người xưa khám phá ra trong quá trình tìm hiểu mối quan hệ giữa trời, 
đất và con người theo học thuyết âm dương ngũ hành.  

 Đó là Trực Phù, mệnh thổ ở trung tâm ngũ hành, là thần Thiên Ất. 
Nó là người đứng đầu bát thần, đứng đầu cửu tinh, nó đi đến đâu là 
trăm ác tiêu tan đến đấy. Còn được gọi là tiểu Trực Phù, để phân biệt 
với đại Trực Phù là cửu tinh trực ban trên thiên bàn. 

 Đằng Xà, mệnh hỏa ở phía nam, là thần lừa dối, tính tình ôn nhu mà 
miệng lưỡi ác độc, chuyên làm những điều quái gở. 

 Thái Âm, mệnh âm kim phía tây, là thần Âm Hữu (thần bao che), 
tính tình kín đáo, ám muội. 

 Lục Hợp, mệnh mộc phía đông, là thần bảo hộ. Tính tình ôn hòa, 
chuyên lo việc mai mối, tác hợp hôn nhân. 

 Bạch Hổ (ẩn dưới có Câu Trần), mệnh kim phía tây, là vị thần hùng 
mạnh hung ác. Tính tình tàn bạo, chuyên quản chuyện chiến tranh, 
chém giết, sát phạt, bệnh tử. 

 Huyền Vũ (ẩn dưới có Chu Tước), mệnh thủy phía bắc, là vị thần 
của những tên trộm xảo quyệt. Tính tình xảo trá ranh ma, chuyên 
quản việc trộm cắp, lưu vong. 

 Cửu Địa, mang Khôn thổ chi tượng, là mẹ của vạn vật, là thần kiên 
lao (kiên cố, vững chắc như đại địa). Tính tình dịu dàng, tĩnh lặng. 

 Cửu Thiên, mang Càn kim chi tượng, là cha của vạn vật, là vị thần 
quyền lực, uy hùng. Tính tình mạnh mẽ, hiếu động. 

 Trong dương độn 9 cục, thứ tự của bát thần được xếp theo chiều 
kim đồng hồ lần lượt là Trực Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Bạch 
Hổ (Câu Trận), Huyền Vũ (Chu Tước), Cửu Địa, Cửu Thiên; trong âm 
độn 9 cục, chúng được sắp xếp ngược chiều kim đồng hồ, thứ tự vẫn 
là Trực Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Bạch Hổ (Câu Trận), Huyền 
Vũ (Chu Tước), Cửu Địa, Cửu Thiên. Trong đó, Thái Âm, Lục Hợp, Cửu 
Địa, Cửu Thiên là 4 cát thần. 

 Quy luật chuyển động của bát thần khá đơn giản, có hai cách để 
diễn giải, một là tiểu Trực Phù sẽ luôn đi theo đại Trực Phù. Khi 
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Hổ 
Kinh Kỷ 

Trụ Nhâm 

Hợp 
Khai Canh 

Tâm Ất 

Âm 
Hưu Bính 
Bồng Đinh 

Vũ 
Tử Đinh Tân 

Nhuế Quý Tân 

Xà 
Sinh Mậu 
Nhậm Kỷ 

Địa 
Cảnh Ất 
Anh Mậu 

Thiên 
Đỗ Nhâm 
Phụ Bính 

Phù 
Thương Quý 
Xung Canh 

 Trước đó, tôi không biết đồng chí Nguyễn Trường Sinh là ai, tôi 
thấy anh này cao lớn, rắn chắc, gương mặt tràn đầy khí phách, phong 
thái hiên ngang. Anh ta sẽ bị bệnh gì được chứ?. 

 Sau khi Đỗ Tân Hội viết xong bố cục kỳ môn, tôi nói với các học 
viên: "Chúng ta vừa học xong cách chẩn đoán bệnh bằng kỳ môn. Mọi 
người cùng hội chẩn cho anh ấy xem. Từ bố cục kỳ môn, có thể nhìn 
ra được anh ấy bị bệnh gì không?". 

 Thế là mọi người cùng nhau bàn tán sôi nổi, từng người tiến hành 
phân tích và phán đoán. Cuối cùng, tôi tổng kết và đưa ra kết luận: 

 Nhật can Quý ở Càn cung 6 là đến nơi vượng, tháng Tuất cung Càn 
đương lệnh, Càn là đầu, bên trên lại có Trực Phù, điều này phù hợp 
với thân phận của Trường Sinh, anh ấy là ông chủ của một doanh 
nghiệp tư nhân lớn, đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. 

 Bệnh tinh Thiên Nhuế rơi vào Chấn cung 3, thượng thừa Huyền Vũ, 
chứng tỏ có bệnh khó nói. Thiên Nhuế tinh gặp Đinh, Đinh chi phối 
tim, Đinh thêm Quý là hung cách tước đầu giang, Đinh Quý tương 
xung, chứng tỏ tim không được khỏe, có khi nhịp tim không đều, tim 
đập nhanh; Chấn chi phối gan, túi mật, gặp Tử môn, Huyền Vũ, Tân 
thêm Quý là võng cái thiên lao, khả năng đã bị gan nhiễm mỡ từ lâu. 

 Thời can cũng đại diện cho bệnh cần xem. Thời can canh rơi vào 
Ly cung 9, thượng thừa Lục Hợp, chứng tỏ không chỉ có một loại 
bệnh. Canh bị khắc ở Ly cung, Khai môn, Thiên Tâm tinh đều bị Ly 
hỏa khắc, cho thấy phần đầu cũng có vấn đề. 

 Thương môn ở Càn 6 cung, Thương môn liên quan đến xe cộ, tai 
nạn bị thương, lại gặp thêm Thiên Xung tinh, Quý thêm Canh là hung 
cách thái bạch nhập võng, Dần Thân tương xung, do đó, khả năng đã 
từng gặp tai nạn giao thông, Càn là đầu, nên phần đầu bị thương. 

 Mặt khác, Khảm cung gặp Đỗ môn, Nhâm thêm Bính là hung cách 
thủy xà nhập hỏa, Nhâm liên quan đến đường nước chảy, hệ tiết niệu, 
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kết hợp với Nhâm địa bàn ở Tốn cung 4 là lục nghi kích hình, Tốn 
cung cũng chi phối hệ thống kinh mạch, nhưng lại bị khắc bởi Bạch 
Hổ, Kinh môn, Thiên Trụ tinh, Kỷ thêm Nhâm là hung cách địa võng 
cao trương, như vậy có thể thấy, hệ tiết niệu, sinh dục cũng có vấn đề. 

 Tuy nhiên, nhật can Quý ở nơi đế vượng, khắc bệnh tinh ở cung 3, 
bệnh tinh Thiên Nhuế và Tử môn cùng rơi vào cung 3 vốn đã bị khắc 
bởi cung mộc, vậy nên không hung nổi. Do đó mặc dù có bệnh khó 
nói và tai nạn bị thương, nhưng tổng quan mà nói, sức khỏe hiện tại 
cũng không tệ. Thời can lại gặp Thiên Tâm tinh và Ất kỳ, có bệnh 
cũng sẽ được chữa trị kịp thời, đồng thời lúc nào cũng có mang theo 
thuốc bên mình. 

 Sau khi chẩn đoán xong, tôi mời Nguyễn Trường Sinh đứng lên và 
nói sơ qua về tình trạng thực tế. Anh ấy nói: "Mọi người đều chẩn 
đoán rất đúng. Tôi không chỉ có một loại bệnh, tim tôi không được tốt 
lắm, huyết áp cao, cũng bị gan nhiễm mỡ từ lâu; năm 1989 (năm Kỷ 
Tỵ, năm đương lệnh của cung 4 nơi có Bạch Hổ, Kinh môn, Thiên Trụ 
tinh) tôi đến Bắc Kinh và gặp phải một vụ tai nạn xe hơi dẫn đến bị 
chấn thương phần đầu. Sau đó đi kiểm tra phát hiện bị u nang não, 
ngoài ra còn có bệnh tiểu đường, nhưng hiện tại không quá nghiêm 
trọng". 

 Thông qua ví dụ về việc chẩn đoán ngay tại chỗ này, hơn 40 sinh 
viên của lớp nghiên cứu đã được trải nghiệm thêm giá trị ứng dụng 
của kỳ môn độn giáp. 

Ví dụ 6: Dự đoán việc đi xa để chữa trị. 

 Vào khoảng 9 giờ tối ngày 27 tháng 12 năm 1997, Điền Di Trung, 
một người bạn học cũ làm việc tại Đặc khu Thâm Quyến gọi cho tôi 
qua điện thoại đường dài nói rằng mấy số báo gần đây của "Tuần báo 
Phong cách Thâm Quyến" đã đăng cuốn sách mới  "Phát hiện Hoa Đà 
đương đại" của Kha Vân Lộ, trong đó viết “y quái” Hồ Vạn Lâm đã bác 
bỏ phương pháp dùng thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc và 
chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư cùng nhiều bệnh nhân 
với chứng bệnh khó chữa; số mới nhất cũng đăng một bài báo nói 
rằng một phóng viên đặc khu đã đích thân đến ngoại ô Tây An để 
thực hiện các cuộc phỏng vấn, sự việc đã gây ra chấn động trên toàn 
quốc. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y, hiếm gặp đều lần lượt đổ về 
Tây An. 

 Điền Di Trung cho biết: "Vợ tôi bị mắc các bệnh liên quan đến viêm 
thận. Con cháu trong nhà đều khuyên tôi nên đưa vợ đến Tây An để 
chữa trị nhưng tôi không yên tâm. Tôi không biết y thuật của thần y 
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Hồ Vạn Lâm rốt cuộc thế nào, liệu anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho 
vợ tôi hay không? Ông thử dùng kỳ môn dự đoán giúp tôi xem sao". 

 Tôi nói: "Tôi chưa từng nghe nói về Hồ Vạn Lâm bao giờ. Để tôi thử 
dùng kỳ môn dự đoán rồi 10 phút nữa tôi gọi lại cho ông". 

 Thế là tôi khởi cục theo thời điểm ông bạn cũ gọi điện: Giờ Quý 
Hợi, ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Sửu, tuần Giáp Dần, 
dương độn cục 7. Thiên Xung tinh là trực phù phục ngâm ở cung 3, 
Thương môn là trực sử phục ngâm ở cung 3. 

Xà 
Đỗ Đinh 
Phụ Đinh 

Âm 
Cảnh Canh 
Anh Canh 

Hợp 
Tử Nhâm Bính 

Nhuế Nhâm Bính 

Phù 
Thương Quý 

Xung Quý Bính 

Hổ 
Kinh Mậu 
Trụ Mậu 

Thiên 
Sinh Kỷ 

Nhậm Kỷ 

Địa 
Hưu Tân 
Bồng Tân 

Vũ 
Khai Ất 
Tâm Ất 

Phân tích: 

 Bệnh tinh Thiên Nhuế phục ngâm ở Khôn cung 2, thượng thừa Lục 
Hợp, quả thực không chỉ có một loại bệnh, gặp Nhâm, Nhâm chi phối 
thận và hệ tiết niệu, gặp Bính, Bính chi phối tim và ruột non, cho thấy 
không chỉ viêm thận, mà còn có cả bệnh tim. Thời can Quý cũng liên 
quan đến bệnh tật, cũng là bệnh ở thận và hệ tiết niệu. 

 Thiên Nhuế bệnh tinh ở Khôn cung là tướng, nhưng tháng Tý thủy 
vượng thổ tù, Thiên Nhuế tinh khắc thủy, ở trạng thái hưu tù, lại 
thượng thừa cát thần Lục Hợp, thời can Quý thượng thừa Trực Phù, vì 
thế bệnh không nghiêm trọng. 

 Thiên Tâm tinh, Ất kỳ là bác sĩ ở vị trí tây bắc của ngoại bàn, nhưng 
thượng thừa Huyền Vũ, có hiện tượng đồn đoán không đúng sự thật, 
ngoài ra Ất kỳ nhập mộ, không chỉ không khắc bệnh tinh Thiên Nhuế 
mà ngược lại còn thụ sinh. 

 Tinh, môn phục ngâm lợi cho chủ, bất lợi cho khách, không thích 
hợp hành động, đi xa tìm người chữa bệnh. Căn cứ vào đó, tôi gọi 
điện cho Điền Di Trung và nói: "Theo dự đoán của tôi, vợ ông không 
chỉ mắc một căn bệnh, ngoài viêm thận, còn có bệnh tim, nhưng 
không nghiêm trọng. Ông có thể đi khám bệnh tại Thâm Quyến, nơi 
nằm ở hướng đông hoặc đông nam của nhà ông, uống vài thang 
thuốc đông y thì khỏi bệnh. Không cần phải đi đến tận Tây An để tìm 
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thần y gì cả. Báo chí cũng có những tuyên truyền sai sự thật về Hồ 
Vạn Lâm. Nếu ông đến Tây An tìm ông ấy, ông sẽ tốn rất nhiều tiền 
của nhưng không có tác dụng gì. Nếu nhờ tôi giúp ông đưa ra quyết 
định thì tôi khuyên ông đừng đến Tây An”. 

 Tôi còn gợi ý thêm cho ông ấy vài lời khuyên và một số phương 
pháp điều chỉnh khác qua điện thoại. Vì vậy, ông bạn cũ Thiên Trị 
Trung đã nghe theo ý kiến của tôi và từ bỏ ý định đi đến Tây An. 

 Cuối tháng 3 năm 1998, Điền Di Trung gọi cho tôi và nói: “May mà 
tôi nghe theo lời khuyên của ông, không đi Tây An. Một số người ở 
tòa soạn chúng tôi đã đến Tây An, tiêu tốn tiền, vậy mà bệnh không 
những không được chữa khỏi, lại còn trở nặng hơn. Lời đồn về Hồ 
Vạn Lâm trên báo chí là sai sự thật". 

 Tôi hỏi hiện tại bệnh tình của vợ anh ấy ra sao rồi, anh ấy nói hiện 
giờ đã khá hơn nhiều và cũng dần ổn định hơn rồi. 

 

Sách được phân phối qua kênh FB cá nhân như sau: “Vũ Phác”, 
fanpage “Nhà Sách Vũ Phác”, Zalo 0972831075 và trang web 
vuphac.com. Mọi fanpage bán các đầu sách chuyển ngữ bởi Vũ Phác 
khác ngoài các kênh trên đây hoàn toàn là giả mạo, xin quý vị độc giả 
hãy lưu ý. Đây là 1 hành động đáng bị lên án và vi phạm đạo đức 
nghiêm trọng, ăn cắp chất xám và công sức lao động của Vũ Phác. 
Thậm chí thô bạo và trắng trợn hơn họ còn nhận đó là sách gốc và họ 
chính là đại lý phân phối của Vũ Phác, điều này hoàn toàn là bịa đặt! 
Quý vị độc giả hãy liên hệ mua sách của Vũ Phác để dịch giả có động 
lực để chuyển ngữ được nhiều tác phẩm hay hơn đóng góp cho nền 
Huyền học của nước nhà!  

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Vũ Phác qua facebook “Vũ Phác” 
hoặc qua SĐT/Zalo: 0972 831 075. 

Trân trọng! 
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CHƯƠNG 2: 
DỰ ĐOÁN TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN 

1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN 
 Dự đoán tình yêu và hôn nhân thường coi Ất kỳ thiên bàn là phái 
nữ, Canh thiên bàn là phái nam. Nếu lạc cung của cả hai tương sinh 
và tỷ hòa, gặp được cát môn cát cách, vậy thì tình yêu viên mãn, hôn 
nhân hạnh phúc. Nếu hai cung tương xung tương khắc thì hôn nhân 
khó thành, vợ chồng bất hòa. Coi Lục Hợp làm người mai mối, lạc 
cung Lục Hợp mà sinh lạc cung Ất kỳ, người mai mối sẽ thiên về bên 
nữ; lạc cung Lục Hợp sinh lạc cung Canh, người mai mối sẽ thiên về 
bên nam. 

 Các môn, tinh, thần và bố cục ở lạc cung Ất kỳ thể hiện tính cách, 
dáng người, ngoại hình và địa vị nghề nghiệp của bên nữ. Các môn, 
tinh, thần và bố cục ở lạc cung Canh đại diện cho tính cách, hình 
dáng, diện mạo và địa vị nghề nghiệp của bên nam. 

 Với những người đã kết hôn cũng có thể sử dụng can của dụng 
thần tương hợp để làm ký hiệu tượng trưng cho người bạn đời của họ, 
xem trạng thái sinh khắc hình xung hại của lạc cung hai can để phán 
đoán cát hung tốt xấu của hôn nhân. 

 Nếu muốn dự đoán các sự kiện quan trọng như kết hôn hoặc ly 
hôn, bạn cũng có thể  xem tình trạng lạc cung niên mệnh của hai bên 
nam, nữ để phán đoán kết quả tình yêu hoặc hôn nhân của họ. 

 Trong xã hội cũ, Đinh kỳ là thê thiếp, bây giờ người ta coi Đinh kỳ là 
người phụ nữ thứ ba, Bính kỳ là người đàn ông thứ ba xen vào cuộc 
tình của hai người. 

2. PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ (6 VÍ DỤ) 
Ví dụ 1: Mẹ hỏi chuyện hôn nhân cho con trai. 

 Con trai chị Vương hàng xóm của tôi năm nay đã 30 tuổi mà vẫn 
chưa có người yêu, lúc 8:40 tối ngày 7 tháng 1 năm 1997, chị ấy tìm 
đến nhà tôi và kể rằng con trai chị ấy gần đây có quen một cô gái, 
điều kiện mọi mặt đều rất tốt, nên muốn nhờ tôi dự đoán xem cuộc 
tình này có được trái ngọt hay không. 

 Tôi liền khởi cục tại thời điểm chị Vương hỏi tôi: 

 Giờ Giáp Tuất, ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Tý, dương 
độn cục 2, Thiên Xung tinh là trực phù, Thương môn là trực sử. 
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Phân tích: 

Làm sao để đoán được công việc phải thay đổi? Thay đổi tốt hay 

không?. 

Nhật can Đinh kì là bản thân tôi ở Khôn cung 2, Khai môn là cơ 

quan công tác ở Cấn cung 8 đối xung với cung của nhật can, xung tức 

là điều động, Cấn cung Tuần Không, thiên bàn Canh là lục nghi kích 

hình, tức tôi phải từ chức. 

 Việc điều chuyển tốt hay không? Nhật can Đinh kì ở Khôn cung 2, 
Đinh kì là niên can, là thái tuế, cũng là niên mệnh của tôi, rơi vào Thái 
Tuế, bách nạn tiêu trừ, đại cát đại lợi. Trực Phù là lãnh đạo, nguyệt 
can Nhâm là đồng sự, cùng ở Ly cung 9 thuộc hỏa, sinh nhật can 
Khôn cung thổ, chứng tỏ việc điều động sẽ có lợi cho tôi. Lại thêm 
cung nhật can có Đằng Xà chủ dự đoán, Đỗ môn chủ kỹ thuật, Thiên 
Trụ tinh chủ thuyết giáo, chứng tỏ khả năng dự đoán của tôi sẽ được 
phát huy. Đương nhiên, thời can Ất + Tân cũng chủ điều động, gặp 
Sinh môn chủ tài lợi và điều động. Nhưng thời can khắc nhật can, sau 
phân tích kỹ lưỡng tôi cho rằng: Nhật can chủ nhiệm vụ công tác, 
khắc nhật can chủ nhiệm vụ công việc nặng nề, thực tế chứng minh 
phán đoán này là chính xác. 

Tại sao lại ứng vào tháng Mùi? 

 Thứ nhất là nhật can Đinh ở cung Khôn đang trong trạng thái mộc 
dục (tắm gội, đắm chìm), quan đới (mũ khăn), cần đợi đến tháng Mùi 
cung nhật can vượng nhất, khi đó tôi mới đủ năng lực điều động. Thứ 
hai là Khai môn công việc ở Cấn cung 8 đang Tuần Không, đợi đến 
tháng Mùi mới có thể xung thực, xung thực là thời điểm ứng nghiệm, 
vì vậy có thể đoán rằng tháng Mùi có thể điều động thành công. 

Ví dụ 8: Thành phố Lâm Châu tỉnh Hà Nam học viên Thượng Linh Cát 
tuyển cử. 

 Trong thư cậu ta gửi cho tôi nói rằng: “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy 
nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chỉ cần dự đoán của kì môn đúng với 
thực tế, sẽ chứng minh được tính khoa học của nó. Sự thực chiến 
thắng hùng biện. Giống như ví dụ dưới đây. Ngày 27 tháng 10 năm 
1996 (ngày 16 tháng 9 âm lịch), thôn tổ chức bầu cử bí thư chi bộ 
thôn, sự kiện chính thức bắt đầu vào giờ thân, có 5 người tham gia 
ứng cử. Nếu dùng lục hào dự đoán, chỉ dùng dụng thần, 4 người họ 
Thượng đều là hậu nhân cùng một tổ tiên trong thôn, hai người là bậc 
anh em, hai người là bậc con cháu. Người nào quen với lục hào đều 
biết rằng, không có quẻ lục hào nào đồng thời có 2 hào huynh đệ và 2 
hào tử tôn. Còn một điều khó hơn, nếu không cùng họ cùng tộc, 
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không cận thân cận hệ, làm sao có thể dùng thần? Nếu chỉ hiểu lục 
hào, sử dụng cách thức loại bỏ, ít nhất phải dùng 3, 4 quẻ. Bạn chưa 
bói xong, chỉ sợ việc bầu cử đã kết thúc lâu rồi. Hơn nữa, hiện trường 
bầu cử không tiện dùng lục hào, tại đó người đông ồn ào, thông tin 
nhiễu loạn, thời gian, hội nghị diễn ra rất nhanh, không thể yên tĩnh 
ung dung dự đoán. Ngoài ra khi đoán bằng lục hào, phải cần chính 
người đó gieo quẻ mới chính xác, họ đang bận ứng cử, không thể làm 
việc này. 

 “Trong trường hợp này, tôi bày một thế kì môn theo thời gian, ngay 
tức khắc có thể giải quyết nhiều việc không thể làm do sự bất tiện. 
Tôi chỉ căn cứ vào vị trí nhà của năm người họ, đã có thể nhìn rõ kết 
quả, đồng thời kì chuẩn. Đối với một người mới học kì môn mấy chục 
ngày như trình độ tiểu học, kì chuẩn không thể phản ánh trình độ của 
tôi cao, chỉ có thể chứng minh tính khoa học của kì môn. Có thể dễ 
ràng nhận ra, tính khoa học của kì môn độn giáp là rõ ràng. Đây chính 
là thuật dự đoán cao cấp”. 

 Dưới đây là thế cục kì môn của Thượng Linh Cát: lịch can chi năm 
Bính Tý tháng Mậu Tuất ngày Đinh Dậu giờ Mậu Thân, tuần Giáp Thìn, 
tiết Sương Giáng thuộc Thượng Nguyên, âm độn cục 5, trực phù 
Thiên Bồng tinh ở Khôn cung 2, trực sử Hưu môn ở Càn cung 6. 

Âm 
Cảnh Bính 

Trụ Kỷ 

Xà 
Tử Ất 

Tâm Quý 

Phù 
Kinh Nhâm Mậu 

Bồng Tân 

Hợp 
Đỗ Tân Mậu 
Nhuế Canh Mậu 

Thiên 
Khai Đinh 

Nhậm Bính 

Hổ 
Thương Quý 

Anh Đinh 

Vũ 
Sinh Kỷ 

Phụ Nhâm 

Địa 
Hưu Canh 
Xung Ất 

 Thượng Linh Cát lấy tên của 5 người: Thượng Minh Cát, Thượng 
Diệu Khôn, Thượng Văn Tài, Thượng Dụng Thành và Trương Tương 
Như, dựa trên vị trí địa lý của nơi ở trong thôn, viết vào 5 phương vị. 
Thượng Minh Cát viết vào Khôn cung 2, Thương Diệu Khôn viết vào 
Càn cung 6, Thượng Văn Tài viết vào Tốn cung 4, Trương Tương Như 
viết vào Chấn cung 3, Thượng Dụng Thành viết vào Khảm cung 1. 
Căn cứ vào vượng tướng hưu tù của mỗi cung để phán đoán mỗi 
người sẽ được bao nhiêu phiếu, xếp theo thứ tự, xem ai đứng thứ 
nhất, ai đứng thứ hai. 
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 Kết quả như sau: 

Thượng Minh Cát ở Khôn cung 2, vượng ở nguyệt kiến, thượng 

thừa Trực Phù Thiên Bồng tinh, đồng thời Tiểu Trực Phù là cát thần. 

Nhưng Thiên Bồng đạo tinh rơi vào tù địa, Kinh môn lại tiết lực của 

Khôn cung 2. Quay lại thế cục: Nhâm + Mậu là tiểu xà hóa long, nam 

nhân phát đạt, nữ nhân sản nhi đồng. Nhâm + Tân là đằng xà tương 

triền, kể cả cát môn, cũng không được yên ổn, nếu có mưu vọng sẽ bị 

người khác lừa gạt. Kinh + Tử, trong nhà quái dị sinh thị phi, hung. 

Kinh + Mậu chủ tổn thất tiền tài. Kinh + Tân nữ nhân kiện cáo, hung. 

Thượng Văn Tài ở Tốn cung 4, tù ở nguyệt kiến, thượng thừa Thiên 

Trụ hung tinh, lại thượng thừa Thái Âm thần, vừa thuộc hệ kim, vừa 

khắc cung Tốn hệ mộc. Cảnh môn lại tiết Tốn mộc. Bính + Kỷ là hỏa 

bội nhập hình, tù nhân hình trượng, văn thư bất hành, cát môn đắc 

cát, hung môn chuyển hung. Cảnh + Đỗ chủ thất thoát văn thư, tán tài 

hậu bình. Cảnh + Kỷ liên quan đến kiện tụng. 

Trương Tương Như ở Chấn cung 3, tù ở nguyệt kiến, thượng thừa 

Thiên Nhuế, Thiên Cầm thổ tinh (tương ở nguyệt kiến), nhưng Lục 

Hợp, Đỗ môn, Chấn cung 3 đều hệ mộc, tù ở nguyệt kiến. Tân + Canh 

là bạch hổ xuất lực, hung. Mậu + Canh là trực phù phi cung, hung. Đỗ 

+ Thương là huynh đệ tương tranh, phá tài không có lợi. Đỗ + Tân là 

đánh người khác bị thương, kiện tụng, nam nhân tiểu khẩu hung. Đỗ + 

Mậu mưu sự bất thành, cầu tài nơi bí mật. Đỗ + Canh nữ nhân chịu 

cảnh tù tội. 

Thượng Dụng Thành ở Khảm cung 1, tử ở nguyệt kiến, thượng thừa 

Thiên Phụ cát tinh, nhưng Thiên Phụ cát tinh ở phế địa, Huyền Vũ tuy 

hỗ trợ cung Khảm hệ thủy, nhưng Sinh môn vượng thổ khắc Khảm 

cung 1, chính là cát môn khắc cát cung. Kỷ + Nhâm là địa võng cao 

trương, hung. Sinh + Hưu nữ nhân mưu cầu tài lợi, cát. Sinh + Nhâm 

đánh mất nhưng sau lại có được. 

Thượng Diệu Khôn ở Càn 6 cung, tướng ở nguyệt kiến, có tác dụng 

muộn. Cửu Địa vượng ở nguyệt kiến, Thiên Xung cát tinh hệ mộc, ở tù 

địa. Hưu + Khai chủ đại cát. Hưu + Canh, văn thư kiện tụng vướng 

mắc trước sau được giải. Hưu + Ất, cầu mưu nặng, không đạt được, 

cầu nhẹ có thể được. Canh + Ất là thái bạch phùng tinh, thoái cát tiến 

hung, bất lơi. Cuối cùng, Thượng Linh Cát kết luận: Càn cung Thượng 

Diệu Khôn đứng đầu, Khôn cung Thượng Minh Cát thứ 2 (chỉ xem thứ 

1 và thứ 2 là đủ). Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đã được xác thực: 
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Thượng Diệu Khôn nhiều phiếu nhất, đứng thứ nhất. Thượng Minh 

Cát thứ hai. Trương Tương Như thứ ba. Thượng Văn Tài thứ tư. 

Thượng Dụng Thành thứ năm. 

 Trương Chí Xuân: Đây là một ví dụ rất điển hình, thể hiện rõ ưu 
điểm và giá trị sử dụng trong dự đoán của kì môn. Kì môn độn giáp là 
mô hình số lý thời không, trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất: 
một là thời gian, hai là không gian. Ví dụ này lấy vị trí không gian quái 
cung quẻ phán đoán, căn cứ trong một thời gian nhất định, dùng 
vượng tướng hưu tù để phán đoán. Tuy học viên Thượng Linh Cát lần 
đầu dùng kì môn, trong bói toán còn rất non nớt, đưa ra câu từ phán 
đoán quá lộn xộn, nhưng phương hướng và nội dung chính đều nắm 
bắt được, nên dự đoán rất chính xác. 

 Thực ra, trong ví dụ này, nếu đã dùng phương vị không gian tức 
dùng thần lạc cung vượng tướng hưu tù để xếp thứ tự, chỉ cần so 
sánh vượng tướng hưu tù của các cung là đủ. Thượng Diệu Khôn ở 
Tây Bắc cung Càn, cung Càn nằm ở hai tháng Tuất, Hợi, tháng này 
kiến Tuất, cung Càn đang ở tháng của mình, lại có nhật kiến Dậu hệ 
kim, Càn hệ kim, lại ở giờ Thân, vì vậy cung này vào thời điểm vượng 
nhất, đương nhiên sẽ được nhiều phiếu nhất. Thượng Minh Cát ở Tây 
Nam cung Khôn, Khôn hệ thổ, tháng Tuất hệ thổ, cũng đúng hệ, 
nhưng ngày và giờ hệ kim, mất đi vượng khí, vì vậy đứng thứ hai. 
Trương Tương Như ở Chấn cung 3, Thượng Văn Tài ở Tốn 4 cung, hai 
người này hệ mộc, tháng Tuất thổ vượng, mộc ở tù địa, ngày, giờ hệ 
kim đều khắc mộc, hai người tương đương nhau. Nhưng cung 3 Thiên 
Nhuế, Thiên Cầm đúng tháng, Lục Hợp, Đỗ môn là mộc hỗ trợ cung 
đó. Cung 4 Thiên Trụ, Thái Âm hệ kim, đều khắc cung mộc, Cảnh 
môn là hỏa làm mất mộc khí, hơn nữa tháng Tuất, cung Càn vượng 
kim, xung khắc Tốn cung 4, vì vậy cung 3 Trương Tương Như đứng 
thứ 3, cung 4 Thương Văn Tài thứ 4. Thương Dụng Thành ở Khảm 
cung 1, tử ở nguyệt kiến, nguyệt kiến là cương, là yếu tố quan trọng 
để phán đoán vượng tướng hưu tù, vì vậy anh ta được ít phiếu nhất, 
xếp cuối cùng. 
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CHƯƠNG 6: DỰ ĐOÁN KINH DOANH  
CẦU TÀI 

1. ÁP DỤNG KINH NGHIỆM PHÁN ĐOÁN 
Dự đoán kinh doanh cầu tài, thông thường ta lấy nhật can là người 

cầu, lấy thời can là tài hoặc hàng hóa, lấy Giáp Tí Mậu là vốn, lấy Sinh 
môn là lãi, lấy Trực Phù là chủ hàng, trực sử là người mua hàng. Lấy 
Lục Hợp là người môi giới, nguyệt can là đối thủ cạnh tranh, lấy sao 
của Sinh môn là tài tinh, lấy Trực Phù và Cảnh môn là tình hình thị 
trường, lấy cung của thời can và trực sử môn là hạng mục kinh 
doanh. Lấy cung cửa Khai, Hưu, Sinh là phương hướng kiếm tiền. Lấy 
cung của Sinh môn là số lượng tiền tài kiếm được. Lấy Khai môn là 
cửa hàng, Sinh môn là nhà, Tử môn là đất. Lấy Trực Phù là chủ hàng 
hoặc ngân hàng, lấy trực sử là người vay tiền. Lấy Trực Phù là ngân 
hàng hoặc người cho vay tiền, lấy Thiên Ất (sao của Trực Phù ở địa 
bàn) là người vay tiền. Lấy Trực Phù là chủ nợ, Thiên Ất là người nợ, 
lấy Thương môn là người đòi tiền,… 

Sinh môn ở vượng cung, lại đắc kì, ở ô (cách) cát, tức được lợi lớn, 
tướng bằng, hưu tù lợi nhỏ. Nếu hưu tù gặp ô hung, không có lợi còn 
chịu thua lỗ. Giáp Tý Mậu và Sinh môn ở Không Vong, phản ngâm, 
mộ tuyệt, còn ở ô hung, hung thần, không những không có tiền tài, 
còn gặp nhiều thị phi. Giáp Tý Mậu và Sinh môn thượng thừa cát tinh 
việc càng may mắn, thừa hung tinh thì sẽ có phần xấu trong đó. 
Ngoài ra còn có thể xem can mà địa bàn Giáp Tý Mậu thượng thừa 
để phán đoán số lượng tiền tài có được. 

Thời gian được tài: Giáp Tý Mậu và Sinh môn cùng ở nội bàn tức 
khoảng cách gần, tốc độ nhanh, một trong một ngoài sẽ muộn, toàn 
bộ ở ngoài càng muộn, càng xa. Nếu Giáp Tý Mậu và Khai môn cùng 
một cung, tức tiền tài đến nhanh chóng. Còn địa can của cung thời 
can địa bàn là ứng kì, là năm, tháng, ngày, giờ được tài. Phục ngâm, 
tức cung địa chỉ đối xung sinh môn là ứng kì. 

(1) Giao dịch cầu tài 

 Thường lấy nhật can là người mua, thời can là người bán, Lục Hợp 
là người môi giới, trung gian. 

 Nhật can sinh thời can lợi người bán. Thời can sinh nhật can lợi 
người mua. Nhật can khắc thời can, người mua không mua. Thời can 
khắc nhật can, người bán không bán. Lục Hợp sinh nhật can, người 
trung gian hướng về người mua. Lục Hợp sinh thời can, người trung 
gian hướng về người bán. Lục Hợp nhập mộ hoặc Không Vong, chắc 


