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Tự 
 

 Văn hóa thuật số truyền thống, rất nhiều thành tựu, 

chủng loại phong phú, như là: Bát Quái Lục hào, Tứ trụ 

mệnh lý, Hoa mai dịch số, Kỳ môn độn giáp, Đại Lục 

nhâm, Tiểu Lục nhâm, Tử Vi Đấu Sổ, Thiết bản thần số, 

Tướng tay, Tướng mạo... nhiều không kể xiết. Nhìn chung 

những trường phái thuật số này đều vì quy tắc tính toán 

khác nhau mà tự thành hệ thống. Trong lịch sử, người tinh 

thông thuật số rất nhiều, thời Thương Chu có Khương Tử 

Nha, Tôn Tẫn, thời Hán có Trương Lương, Kinh Phòng, 

Tam quốc thì có Gia Cát Lượng, Đường triều có Lý Hư, 

Viên Thiên Cương, Tống triều có Thiệu Khang Tiết, Trần 

Đoàn lão tổ, Minh triều có Lưu Bá Ôn vân vân... Vì bọn họ 

có tạo nghệ cao thâm về thuật số mà khiến danh truyền 

thiên cổ. 

 

 Lịch sử phát triển đến thế kỷ hai mươi mốt hôm nay, 

Chu Dịch lại có phát triển mới. Lý luận truyền thống không 

ngừng được bổ sung và hoàn thiện, kỹ pháp dự đoán "Một 

quẻ nhất đoán" và "Một quẻ đa đoán" ganh đua không 

ngừng, một chút lý luận tân phái cũng đang không ngừng 

phát triển. Đối mặt với điển tịch Dịch Học phong phú, mọi 

người cảm thán bác đại tinh thâm nhưng cũng có một loại 

cảm giác lão hổ thôn thiên, không thể nào ngoạm được. 

 

 Có chìa khóa vàng nào mở ra cách cửa Dịch Học 

bảo khố hay không? Có con đường nào để tất cả những 

người hiếu kì mới học bước vào cánh cửa của Dịch Học 

thuật số hay không? Có! Các tinh anh đương đại của giới 

Dịch Học đều làm hết năng lực, cùng thi triển sở trường, 

vì sự phát triển của Dịch Học mà nỗ lực. Nổi bật trong đó 
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có một người, chính là học giả Dịch Học trứ danh, chuyên 

gia tướng số, giám đốc trung tâm nghiên cứu phương đông 

Hà lạc —— Lý Kế Trung. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh thời thanh niên bắt đầu nghiên 

tập thuật số, sau từng theo học rất nhiều danh gia, về tướng 

học được lão nghệ nhân Tào Bảo ở An Huy thân truyền, 

cũng được lão sư tướng số Trần Đỉnh Long tiên sinh chỉ 

điểm; tại phong thuỷ được Huyền Không phái lão sư 

Phùng Bảo Thành thân truyền, từng được Tam hợp phái 

lão sư Trần Ngọc Lương tiên sinh, Bát trạch phái lão sư 

Dương Khải Năng chỉ điểm; tại Bát Quái Lục hào may 

mắn được Bắc Kinh Bạch Vân quán chưởng môn nhân 

Chấn Dương Tử thân truyền, lão đạo trưởng đem bí truyền 

Bát Quái tuyệt học ---- 108 trận pháp truyền thụ cho. 108 

trận pháp này chuyên môn dùng để điều giải các loại nghi 

nan chứng bệnh, hóa giải nhân sinh thực bệnh độc gia bí 

pháp. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh sư thừa Bách gia, dung hội 

quán thông, tâm tính thiền ngộ, hậu tích bạc phát. Ông tập 

cổ mà không câu nệ cổ, riêng một ngọn cờ, tự thành một 

thể, vận dụng kỹ pháp Lục hào Bát Quái có thể nói lô hỏa 

thuần thanh. Tứ trụ Mệnh lý, Kỳ môn độn giáp, Âm dương 

phong thuỷ, Tướng tay, Tướng mặt cũng có tạo nghệ rất 

cao. Nhất là dùng 108 quẻ trận pháp điều trị phong thuỷ, 

hóa giải hung tai càng có hiệu quả kỳ diệu, khiến người 

kêu tuyệt, thanh danh cực cao trong và ngoài nước. Cho 

đến giờ, Ông đã điều chỉnh phong thủy cho nhiều khách 

sạn cao cấp, quy hoạch một số thành thị và cả ngàn nhà 

cửa của quan dân. Hiện nay Lý Kế Trung tiên sinh được 

nhiều công ty kinh doanh, công ty bất động sản, khách sạn 

bốn sao trở lên mời làm tổng cố vấn. 
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 Vì phát dương Dịch Học, truyền thừa văn hóa Dịch 

Học, để nhiều người được lợi, Lý Kế Trung tiên sinh thành 

lập công ty, tạo dựng tạp chí Dịch Học « Nghiên cứu 

phương đông Hà lạc », thành lập trang web Dịch Học thực 

dụng. 

 

 Cùng lúc đó, Lý Kế Trung tiên sinh còn có tâm 

nguyện đem sở ngộ học vấn của mình ghi lại, không giữ lại 

chút nào dâng hiến cho xã hội, lấy đó thôi động phát triển 

văn hóa Dịch Học. Do đó, từ năm 2001 ông bắt đầu chỉnh 

lý quẻ ví dụ tích lũy nhiều năm, tự mình sáng tác nhiều bộ 

thư tịch Dịch Học như « Chu Dịch một quẻ đa đoán tinh 

giải », « Chu Dịch một quẻ đa đoán điểm khiếu », « Chu 

Dịch một quẻ đa đoán nhập môn », « Chu Dịch gia cư và 

môi trường ». Các trứ tác của Lý Kế Trung tiên sinh thu 

nạp sở trường của bách gia, không câu nệ cổ pháp, linh 

hoạt đa dạng, có phong cách riêng, văn tự ngắn gọn sinh 

động, thông tục dễ hiểu, phân tích quẻ lý từ cạn tới sâu, từ 

đơn giản đến phức tạp, từ tư tưởng chủ quan đến hoàn 

cảnh khách quan, tuần tự tiệm tiến, khắc sâu thấu triệt, 

tầng tầng phân tích, nhịp nhàng ăn khớp, thể hiện rõ phong 

thái đặc biệt của một đại gia Dịch Học. 

 

 Lần này, Lý Kế Trung tiên sinh hướng đến tình 

huống khó khăn của rất nhiều người mới nhập môn, từ thực 

tiễn và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của chính mình mà 

chủ trì biên soạn cuốn sách này « Chu Dịch một quẻ đa 

đoán nhập môn ». Quyển sách này từ cạn tới sâu, tuần tự 

tiệm tiến, trật tự rõ ràng, ngôn ngữ giản dị, thông tục dễ 

hiểu; đồng thời kỳ chiêu bí pháp giống như hạt hạt minh 

châu, lấp lóe trong từng câu chữ, ý vị sâu xa. 
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 Đương nhiên, vì thời gian tương đối vội vàng, cuốn 

sách này cũng sẽ không tránh khỏi thiếu sót, mong đồng 

đạo có lòng góp ý. 

 

 Lý Kế Long – Tháng Tý năm Kỷ Sửu 
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Tiết 5: Lục thân thông biến 

 

 Lục thân thông biến là từ tư duy biện chứng, từ góc 

độ thực tế lại xem xét một lần nữa nguyên quẻ lục thân, 

phân biệt các loại khác nhau căn cứ vào nhân sự vật cụ thể 

cần xem, coi đây là nguyên điểm tọa độ (điểm lập cực), án 

theo nguyên tắc khắc ta là Quan quỷ; ta khắc là Thê tài; 

sinh ta là Phụ mẫu; ta sinh là Tử tôn; tỷ hòa ta là Huynh 

đệ, đem nguyên quẻ lục thân tiến hành thông biến hợp lý 

mà ghép lại sinh ra tượng lục thân mới. Đây cũng là nguyên 

lý một quẻ có thể đa đoán. 

 

 Vận dụng nguyên lý lục thân thông biến cũng không 

phải là tất cả đều biến hóa sau khi lựa chọn lục thân làm 

Dụng thần. Bình thường khi xem quan hệ nhân sự lấy Dụng 

thần, vẫn là lấy lục thân lúc đầu trong quẻ làm Dụng. Xem 

người này đối với chủ quẻ ủng hộ hay phản đối, thì lợi dụng 

nguyên lý lục thân biến thông để xem thực chất người đó 

đối với chủ quẻ là có quan hệ gì. 

 

 1.  Xem bạn bè đối với mình có giúp ích hay 

không, liền lấy nguyên quẻ hào Huynh đệ là Dụng, nếu hào 

Huynh khắc Thế thì hào Huynh đệ thể hiện tính chất hào 

Quan quỷ, bằng hữu này cũng không phải thật sự là bạn 

bè, bởi vì nó khắc Thế (tương đương hào Thế Quan quỷ). 

Thể hiện chính là tiểu nhân, khắc chế, bản chất nguy hại. 

Nếu hào Huynh sinh Thế, bằng hữu này liền hiện ra tính 

chất của hào Phụ mẫu, bạn bè đối với hào Thế liền có công 

năng bảo vệ, bảo hộ, sinh dưỡng, tương đương thể hiện 

tính chất Phụ Mẫu đối với hào Thế. 

 

 2.  Xem quan chức đối với mình như thế nào? 

Lấy nguyên quẻ Quan quỷ là Dụng, nếu sinh Thế thì hào 
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Quan đối với Thế thể hiện tính chất của hào Phụ mẫu; quan 

chức tín nhiệm chính mình, đối với mình tác dụng có bảo 

vệ, bảo hộ, dung nạp, giáo dục. Nếu Quan Thế tỷ hòa, tính 

chất hào Quan tương đương với hào Huynh, mình và quan 

chức quan hệ giống anh em bạn bè, bất phân cao thấp, 

tương hỗ trợ giúp, nhưng ở mặt lợi ích, tiền tài lại có tin 

tức phân tranh, cạnh tranh  

 

 3.  Xem mua nhà phải chăng có lợi: Lấy Phụ là 

Dụng, xem quan hệ sinh khắc đối với Thế để luận lợi và 

hại, nếu khắc Thế thể hiện tính chất của hào Quan quỷ, có 

bản chất nguy hại, khắc chế, trở ngại hào Thế, liền không 

lại thể hiện công năng bảo hộ của hào Phụ mẫu. 

 

 4.  Xem thi bằng lái có ích hay không? Lấy 

nguyên quẻ hào Phụ là Dụng: Nếu sinh Thế, tính chất của 

hào Phụ mẫu không phát sinh chuyển biến, thi bằng lái sẽ 

có lợi, đối với Thế có hiệu dụng giữ gìn, bảo dưỡng; nếu 

Phụ Thế bỉ hòa, tính chất của hào Phụ liền phát sinh chuyển 

biến, không còn thể hiện tính chất của hào Phụ, mà thể hiện 

tính chất hào Huynh, cũng có công năng trợ giúp Thế. 

 

 Phía trên là cách nhìn khi đã xác định người. Nếu 

xem nhân sự vật không xác định, thì cần lấy nguyên lý biến 

báo để xem. Nếu: Mình bị tiểu nhân hại, nhưng không biết 

diện mục chân thật, dùng Lục hào dự đoán tiểu nhân chân 

diện mục không lấy Quan là Dụng mà lấy Ngũ Hành xung 

khắc Thế là Dụng. Xem Ngũ Hành xung khắc Thế là lục 

thân nào, nếu hào Huynh thì tiểu nhân là đồng sự, bằng 

hữu, huynh đệ tỷ muội, đối tượng cạnh tranh gây nên; nếu 

Quan khắc Thế thì tiểu nhân có thể là chính lãnh đạo cấp 

trên của mình, cừu nhân, chồng gây nên; Tài khắc Thế thì 

tiểu nhân có thể là nữ nhân, người quản tiền tài, vợ, hạ 
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thuộc của chính mình, người từng bị mình đả kích, khống 

chế gây nên; nếu Tử tôn khắc Thế thì tiểu nhân có thể là 

vãn bối, người chơi bời lêu lổng, thuộc hạ, sĩ tốt, người giỏi 

ca hát khiêu vũ, vận động, có tay nghề, dễ nói cười gây 

nên; nếu Phụ khắc Thế thì tiểu nhân có thể là bố mẹ trưởng 

bối, người có văn hóa, lái xe, công việc văn thư, thư ký. 

 

 Những tin tức này là lợi dụng nguyên lý lục thân 

thông biến để thể hiện, đây chính là bản chất hạch tâm của 

nguyên lý lục thân thông biến. Trong quẻ nguyên lục thân 

chỉ thể hiện tượng bề ngoài của nhân sự vật, mà quan hệ 

thực chất chân chính lại luận theo lục thân sau khi biến hóa. 

Sau khi lục thân biến hóa sẽ hiển hiện tượng bản chất của 

sự vật, thông qua nguyên lục thân lục thân thông biến công 

bố tin tức về bề ngoài nhân sự vật. Giống như xem bạn bè 

lấy Huynh là Dụng, khắc Thế thì bạn bè bề ngoài là bằng 

hữu, quan hệ như anh em nhưng thực chất lại là tiểu nhân, 

minh minh ám ám. Đây chính là chỗ xem bộ mặt thật của 

vị bằng hữu này. Còn bằng hữu này có thể tạo thành nguy 

hại đối với chủ quẻ hay không lại phải xem lực lượng của 

hào Huynh và động tĩnh để luận, nếu vượng tướng phát 

động thì tính nguy hại rõ ràng sẽ rất lớn. Phát động nhưng 

suy thì mức độ nguy hại sẽ nhẹ; nếu ám động thì ngầm chơi 

trò lừa gạt, ngấm ngầm ở sau lưng gây nguy hại đến lợi ích 

của chủ quẻ; nếu không phát động thì có tâm lý và ý nghĩ 

gây nguy hại đến Thế (ND: bản thân người gieo quẻ hỏi 

việc), nhưng chưa có hành động, không có hành động thực 

chất gây ra tổn hại, khả năng chỉ là nói một chút mà thôi, 

không đủ để cấu thành tai họa lớn. Cách xem khác nhau 

nhưng đạo lý giống nhau, đây là mấu chốt mà học Dịch cần 

hiểu rõ. 
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 Nguyên lý Lục hào thông biến rất quan trọng, nó 

công bố bản chất của quan hệ giữa các sự vật, có thể rút ra 

rất nhiều tượng liên quan đến bề ngoài và tin tức nội hàm. 
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 Là quẻ Khôn, lục âm. Lúc này một mảnh tuyết trắng, 

thổ đến đây không ấm, kim đến đây sẽ sinh hàn khí. Hợi 

thuộc thủy, tượng địa phương ngũ hồ tụ về, là huyền hà, 

thiên hà thủy. 

 

 1) Đối ứng loại tượng: Chùa chiền, ruộng nước 

(giang, hà, hồ, biển), kênh rạch, chuồng heo, ban công, nhà 

kho. 

 

 2) Thân thể bộ vị: Đầu, nang thận, huyết dịch, bí 

niệu. 

 

 3) Số lượng: 1, 4. 6, 10, 12 

 

 Bốn, Tượng tổng hợp của 12 địa chi 

 

 Thường nghe một số người nói có dự đoán sư như 

thần minh, có thể nói ra tướng mạo người như thế nào. Kỳ 

thật căn cứ địa chi loại tượng phán đoán người mập gầy, 

chiều cao cũng không khó. Bất luận một môn học thuật 

nào, muốn học được sở đắc, ngoài kỹ thuật chính xác ra thì 

còn phải học tốt tri thức cơ sở, cần nhớ kỹ, tiêu hóa, lý giải 

mới có thể ứng dụng trong thực tiễn đến xuất thần nhập 

hóa. Ở dưới đưa ra mười hai địa chi đối ứng sự vật loại 

tượng. 

 

 Tý thủy 

 

 Chân dung nhân vật: Vượng thì là cao đen, mặt dài; 

khi yếu là mập lùn, mặt chữ quốc (国) 
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 Hoàn cảnh: Là hỉ thần thì biểu thị là sồng hồ thanh 

tịnh, giếng nước, ruộng nước, vạc nước. Là Kỵ thần thì loại 

tượng là nước hôi thối, như rãnh nước bẩn, cống thoát 

nước, hồ nước thối. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thần thì loại tượng là thiếu nam, 

quân cảnh, công chức, nhân vật may mắn; là Kỵ thần thì 

loại tượng là đạo tặc, thổ phỉ, tội phạm thiếu niên, nhân vật 

xấu. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là hệ 

thống bài tiết, hệ thống sinh sản, dịch thể, bàng quang, niệu 

đạo, âm bộ, tinh dịch, kinh nguyệt, lỗ tai. 

 

 Động vật: Chuột. 

 

 Bệnh tật: Loại tượng là cao huyết áp, sỏi thận, bệnh 

lây qua đường sinh dục, xuất tinh sớm. 

 

 Cát hung: Hỉ thì biểu thị thông minh, cát tường; Kỵ 

thì biểu thị dâm loạn, họa sát thân, ô uế, sự tình không tốt. 

 

 Sửu thổ 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là mặt lớn, 

làn da đẹp; khi yếu thì loại tượng là thấp xấu, làn da thô 

ráp. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thần thì loại tượng là vườn rau, 

vườn dâu, cầu nối, cung điện, lễ đường; là Kỵ thì loại tượng 

là đất ẩm thấp, ô trọc, mộ. 
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 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là quý nhân, sư 

trưởng, thần phật, đàn bà; là Kỵ thì loại tượng là lão phụ, 

người phụ nữ xấu, tử thi. 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là lá lách, 

bụng, tử cung, dương vật, bờ môi. 

 

 Động vật: Trâu, voi. 

 

 Bệnh tật: Loại tượng là cảm mạo, bệnh tiểu đường. 

 

 Cát hung: Hỉ thì thăng quan, đoạt giải, may mắn, các 

việc may mắn. Kỵ thì biểu thị cãi vã, bệnh tật, bị dọa, các 

việc xấu. 

 

 Dần mộc 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là cao, mặt 

hình chữ nhật, sắc mặt xanh trắng, lông mày thô nồng; khi 

yếu thì loại tượng là vóc dáng trung đẳng, gương mặt nhỏ 

bé, lông mày thưa thớt. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thần thì loại tượng là cây cối, công 

viên, vườn trái cây, bồn cây cảnh; là Kỵ thì loại tượng là 

cầu gỗ gẫy, rừng cây âm u. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là chồng, con rể, quý 

nhân, gia trưởng, tân khách; là Kỵ thì loại tượng là tham 

quan ô lại, khách không mời mà đến, ác quỷ, tiện nhân. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là gan, 

ngực, xương cụt, lông tóc. 

 

 Động vật: Hổ, báo, mèo. 
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 Bệnh tật: Tứ chi tàn tật, bệnh gan, bệnh mật. 

 

 Cát hung: Hỉ thì loại tượng là được tài, tin tức tốt; 

hung thì loại tượng là bệnh tật, cãi vã, phá tài. 

 

 Mão mộc 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là cao 

trung đẳng, mặt tương đối tròn, mắt hai mí; khi yếu thì loại 

tượng là vóc dáng không cao, mặt xanh đen, lông mày thưa 

thớt, mặt dài. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là đường đi, cửa sổ, 

thuyền nhỏ; là Kỵ thì loại tượng là thuyền hỏng, cây bị phá 

hủy, hoa cỏ bị vứt bỏ. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là huynh đệ, cô mẫu; 

là Kỵ thì loại tượng là bà cô già, mẹ vợ, tiểu thâu. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là gan, 

gân cốt, khuỷu tay, thần kinh, lông, mười ngón, nách. 

 

 Động vật: Con thỏ, hồ ly, con lừa, con la. 

 

 Cát hung: Hỉ thì xuất hành may mắn, xe thuyền bình 

an; hung thì xe thuyền gặp nạn, đụng cột điện, cây cối. 

 

 Bệnh tật: Bệnh gan trướng nước, lưng gù, chân gãy. 

 

 Thìn thổ 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là vóc 

dáng tương đối cao, mắt to, mặt chữ điền, trán rộng lớn, 
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mặt tương đối đầy; yếu thì loại tượng là gương mặt nhỏ, 

vóc dáng trung đẳng. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là mạch đất, điền 

viên, thổ lĩnh; là Kỵ thì loại tượng là phần mộ, chậu hoa 

phá, đường bùn đất. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là trưởng nam, bác sĩ, 

y tá; là Kỵ thì loại tượng là ni cô, đạo sĩ, tăng nhân. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là xương, 

làn da, cổ, yết hầu. 

 

 Bệnh tật: Bệnh tiểu đường, bệnh ngoài da, viêm 

xương, khàn giọng. 

 

 Động vật: Rồng, đại xà, con giun. 

 

 Cát hung: Hỉ thì y thuật khôn khéo, khỏe mạnh, vui 

sướng; hung thì biểu thị quái thanh quái khí, rên rỉ thống 

khổ. 

 

 Tị hỏa 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì biểu hiện là cao trung 

đẳng, mặt tròn, sắc mặt tái nhợt có ánh đỏ, lông mày đặc 

biệt đen rậm; Khi yếu thì loại tượng là vóc dáng không cao, 

mặt hình bầu dục, bộ mặt tương đối ít có biểu cảm, khô 

khan. 

 

 Hoàn cảnh: Làm hỉ thì loại tượng là quán đồ nướng, 

cửa hàng đồ điện, rạp chiếu phim, phòng khiêu vũ; là Kỵ 
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thì loại tượng là nơi hỏa táng, nơi vứt bỏ gạch ngói, nhà 

máy dã luyện khói đặc cuồn cuộn. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là tam 

tiêu, ruột non, răng, khoang miệng, con mắt. 

 

 Động vật: Rắn, bùn nhìn, cá vây vàng. 

 

 Bệnh tật: Đau răng, viêm khoang miệng, mắt cận thị, 

viêm kết tràng. 

 

 Cát hung: Hỉ thì biểu thị tình yêu, ấm áp, nhiệt liệt; 

Kỵ thì biểu thị là rét lạnh, thất ý, luống cuống. 

 

 Ngọ hỏa   

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì vóc dáng tương đối 

cao, mặt hình trái táo, mắt hai mí, mắt to mà có thần. Khi 

yếu thì vóc dáng trung đẳng, mặt không có huyết sắc, mắt 

cụp xuống. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là khu du lịch, phòng 

họp, phòng trò chơi; là Kỵ thì loại tượng là sòng bạc ngầm, 

núi bị lửa đốt qua, bếp nấu bị vứt bỏ, điện áp trước cửa. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là nữ nhân cao quý, 

người bán rượu, nữ thư ký; là Kỵ thì loại tượng là lò hỏa 

táng, tửu quỷ, người thất khiếu chảy máu. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là lưỡi, 

cái trán, bộ mặt, rốn, thần khí. 

 

 Động vật: Ngựa 
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 Bệnh tật: Bệnh đau mắt, lòng buồn bực, chứng nhiệt, 

tắc nghẽn cơ tim. 

 

 Cát hung: Cát thì biểu thị nỗi lòng, cảm kích; hung 

thì biểu thị cãi vã, kinh nghi, họa sát thân: 

 

 Mùi thổ 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì mặt dài, vóc dáng cao 

gầy, không xinh đẹp; khi yếu loại tượng là mặt vuông, vóc 

dáng trung đẳng, tướng mạo bình thường. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là phòng bếp, dầu 

khố, hầu phòng; là Kỵ thì loại tượng là dầu khố vứt bỏ, bếp 

nấu đồ nướng dã ngoại, phòng trừ độc bệnh viện. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là người chăn dê, phụ 

nhân cao quý; là Kỵ thì loại tượng là ni cô, vu sư, đạo nhân, 

người bị lao ngục. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là dạ dày, 

làn da, tỳ. 

 

 Động vật: Dê, hươu. 

 

 Bệnh tật: Táo bón, làn da sưng đỏ, viêm dạ dày cấp 

tính. 

 

 Cát hung: Cát thì yên tĩnh, hưởng thụ; Kỵ thì tinh 

thần sa sút, biểu lộ mơ hồ, chịu khổ. 

 

 Thân kim 
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 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là cao, làn 

da trắng nõn, mũi cao, không có vành tai; khi yếu thì loại 

tượng là vóc dáng trung đẳng, làn da trắng có đốm đen, sơn 

căn trũng xuống, lỗ tai vòng ngược. 

 

 Hoàn cảnh: Hỉ thì loại tượng là băng sơn, hà nguyên, 

tiệm châu báu, xưởng sắt thép, nơi tiêu thụ ô tô; Kỵ thì loại 

tượng là từ đường, xưởng sắt thép bị vứt bỏ, ô tô hỏng. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là bác sĩ, quân nhân, 

cảnh sát, người làm ở cửa hàng châu báu; là Kỵ thì loại 

tượng là ác ôn, đồ tể. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là: Ngực, 

phổi, gân cốt, đại tràng. 

 

 Động vật: Vượn, khỉ. 

 

 Cát hung: Là giờ lành thần phật phù hộ, gặp dữ hóa 

lành; là Kỵ thì gây thần đụng quỷ, xuất hành không tốt. 

 

 Bệnh tật: Bệnh lao phổi, viêm phổi cấp tính, gãy 

xương, tứ chi hoạt động không linh hoạt. 

 

 Dậu kim 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là mặt hình 

bầu dục, mắt hạnh sáng tỏ, làn da trắng mịn, đầu vừa phải; 

Yếu thì loại tượng là mặt trái xoan, vóc dáng thấp bé, làn 

da thô ráp. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là nhà máy, sân bay, 

bến xe, nhà máy sửa chữa, cửa hàng ngũ kim, phòng hóa 
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trang; là Kỵ thì loại tượng là phòng chứa thi thể, phòng giải 

phẫu, hiện trường bạo tạc, trường bắn. 

 

 Nhân vật: Là hỉ thì loại tượng là thiếp, nữ quý nhân, 

nữ hầu rượu hành lang; là Kỵ thì loại tượng là quỷ say 

rượu, học đồ cắt tóc, học đồ nấu nướng. 

 

 Động vật: Gà. 

 

 Tuất thổ 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là mặt to, 

cao, mũi thẳng; khi yếu thì loại tượng là vóc dáng không 

cao, mặt hình bầu dục, mũi đầy. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì loại tượng là hoa quả sơn, 

phòng bếp, lò ngói, biến áp; là Kỵ thì loại tượng là: Mộ 

phần, kho đạn, nhà tù, nhà vệ sinh. 

 

 Nhân vật: Hỉ thì là nông dân, công nhân vệ sinh, 

người tốt, Phật tử, thầy phong thủy; là Kỵ thì loại tượng là 

người cô hàn, kẻ trộm mộ, quan coi ngục, phụ nữ xấu. 

 

 Động vật: Chó, gấu. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là mệnh 

môn, đầu gối, cổ tay, mũi, làn da. 

 

 Bệnh tật: Chảy máu dạ dày, viêm mũi, viêm khớp, 

ngứa da. 

 

 Cát hung: Cát thì làm việc thuận lợi, tâm tình thư 

sướng; hung thì lao ngục tai ương, tâm tình kiềm chế. 
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Hợi Thủy 

 

 Chân dung nhân vật: Mạnh thì loại tượng là mặt dài, 

vóc dáng trung đẳng, mặt đen, lỗ tai dài; yếu thì loại tượng 

là thấp bé, mặt trắng, tai nhỏ. 

 

 Hoàn cảnh: Là hỉ thì là dòng suối nhỏ, nước suối, hồ 

nước nhỏ, thiên trì; là Kỵ thì là cống thoát nước, rãnh nước 

bẩn, hố nước bẩn, nhà vệ sinh. 

 

 Nhân vật: Hỉ thì là thiếu nữ, người chèo thuyền, viên 

chức công ty nước máy; Kỵ thì là ăn mày, phạm nhân, ngư 

nhân. 

 

 Nhân thể: Bất luận hỉ kỵ đều có loại tượng là bàng 

quang, âm đạo, hậu môn, vật bài tiết, đầu lâu. 

 

 Động vật: Heo. 

 

 Bệnh tật: Bệnh máu, kinh nguyệt không đều, xuất 

tinh sớm, mộng tinh, mồ hôi trộm, khạc ra máu, tiểu tiện 

nóng.  

 

Cát hung: Hỉ thì hôn nhân mỹ mãn; hung thì gia đình 

vỡ tan, hung sự không ngừng. 

 

 Năm, Loại tượng 12 địa chi  

 

 1.  Địa chi địa lý loại tượng: 

 

 Tý: Biển hồ hồ nước  

 

Sửu: Vườn trồng trọt, mộ phần 
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Tám, Một quẻ đa đoạn ví dụ 

 

 Ví dụ 1: Vương nữ sĩ xem vận khí 

 

 Ngày Bính Thìn tháng Nhâm Ngọ năm Canh Thìn 

(Tý Sửu không) 

 

 
 

Đoán: 

 

 1) Chủ quẻ là hai Quan hai Tài, hào Huynh đệ 

không hiện lên quẻ, hào Tử tôn không hiện lên quẻ, Tài 

không chế, Quan quỷ không chế, đoán cô gái này hôn nhân 

không thuận. Năm 1994 ly hôn, năm 1997 kết hôn, năm 

1999 ly hôn. 

 

Vương nữ sĩ nghe sau tắc lưỡi mà đáp: Hoàn toàn 

chính xác. 

 

 2) Ngươi là nghiên cứu sinh, thi hai lần mới 

thành, công việc liên quan đến tài chính.  
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Vương nữ sĩ đáp: Lần thứ nhất không thi đậu, học 

lại sau mới thi đậu. 

 

 3) Cô là một mẹ hai bố, có chị em mà không 

huynh không đệ, có một người em gái bị bệnh thần kinh. 

Nguyên nhân nha, là chồng ngoài ý muốn gây ra tổn 

thương, mà khiến cô này xảy ra vấn đề thần kinh não.  

 

Vương nữ sĩ đáp: Đúng, tôi có một mẹ hai bố, chồng 

em gái hai năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, từ đó bị bệnh 

thần kinh não, ngủ không ngon giấc. 

 

 4) Nhà cô này ở dương trạch là đại hung, dưới 

nhà có mộ, trước rộng sau hẹp, đại môn Tây Nam có một 

con sông lớn, trên sông là một cái cầu sắt lớn, là Bạch Hổ 

đỡ kim kiều, chủ thương vong tai ương. Sau nhà có sông 

lớn bất lợi sự nghiệp, bất lợi cho con cái. Nhà phía đông 

nam có một cái đại miếu, miếu Tây thiên môn chính đối 

cửa chính của nhà người này, chủ bố mẹ có bệnh tim, cao 

huyết áp, tay chân có tổn thương. Nhà của người này rất cũ 

nát, nóc nhà hướng Tây, Tây nam rỉ nước, tường thấm 

nước, một mảnh ẩm ướt âm khí nặng hơn, chủ người trong 

nhà sức khỏe thường có bệnh, không tụ Tài.  

 

Vương nữ sĩ nói: Đúng vậy! Nhà tôi ở thật là trước 

rộng sau hẹp, cửa chính hướng Tây Nam là một con sông 

lớn, trên sông có cầu sắt, rất gần nhà tôi, cầu thiên đối với 

cửa nhà tôi. Sau nhà cũng có một con sông, cách nhà tôi 

mười mấy mét, phía Đông Nam nhà là một cái đại miếu, 

gọi là tông miếu, miếu Tây thiên môn đúng là đối cửa chính 

của nhà tôi. Mẹ tôi bị huyết áp cao và bệnh tim, bố thì chân 

trái từng bị đứt đoạn vì tai nạn xe cộ, mẹ và em cả ngày 

uống thuốc, căn bản không chứa được tiền, nhà đã nhiều 
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năm nên cũ kỹ, trên tường xác thực thấm nước, trong nhà 

âm u ẩm ướt, tôi về nhà là đau đầu. Chúng tôi cũng biết 

không tốt, nhưng không có cách nào giải quyết. 

 

5) Vương nữ sĩ hỏi sức khỏe của mình như thế 

nào.  

 

Ta nói: Cô có bệnh viêm túi mật, tỳ vị không tốt, 

cung cấp máu không đủ, có khi choáng đầu, có khi tâm 

hoảng khí loạn, thận hư, hiện tại có bệnh phụ khoa, đã nạo 

thai hai lần.  

 

Vương nữ sĩ gật đầu nói: Đúng là thế, sức khỏe 

không tốt. Đã khám bác sĩ rất nhiều nhưng cũng vô dụng. 

Ta nói cho cô ta nên khám Trung y, dùng một chút thuốc 

bổ thận. 

 

6) Vương nữ sĩ lại hỏi con cái như thế nào.  

 

Ta nói: Cô có một đứa con trai, rất thông minh, khỏe 

mạnh, hiếu động, tính tình nóng nảy, thành tích học tập 

không tốt.  

 

Vương nữ sĩ trả lời: Con tôi đúng là rất thông minh, 

nhưng không chăm học, thành tích không tốt.  

 

Ta nói cho cô ấy là năm 2003 về sau, con trai của cô 

sẽ có thành tích học tập tốt. 

 

7) Vương nữ sĩ còn hỏi hôn nhân về sau như thế 

nào.  
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Ta nói: Cô năm nay lại quen một người bạn trai, 

tướng mạo rất đẹp trai, nhưng mắt phải bị tổn thương có 

vết sẹo, thị lực không tốt. Bên trái trán có vết sẹo khá lớn, 

còn có bệnh trĩ.  

 

Vương nữ sĩ gật đầu nói phải.  

 

Ta lại nói tiếp: Bạn trai cô bây giờ đã từng ngồi tù 

ba năm, năm 1999 ra ngục. Hiện tuy có công việc, nhưng 

tiền lương không cao. Nguyên nhân nha, là nguyên lai có 

quan chức, có thể thẳng tới mây xanh, nhưng vì tham ô 

nhận hối lộ mà mất chức ngồi tù. Mặt khác, người này 

nguyên lai đã có gia thất vào tù sau ly hôn, có một đứa con 

trai ở cùng mẹ.  

 

Vương nữ sĩ nói: Lý kế trung tiên sinh những chuyện 

phức tạp này ngài vậy mà cũng biết.  

 

Ta nói: Bát Quái là khoa học, chỉ cần công phu sâu, 

bất luận chuyện gì đều có thể thấy trong một quẻ. Ta nói 

cho cô này là lần hôn nhân này nhất định có thể đến già 

đầu bạc. 

 

8) Vương nữ sĩ cuối cùng hỏi sức khỏe của bố 

mẹ như thế nào.  

 

Ta đoán bố hiện nay chủ yếu hệ hô hấp không tốt, 

mẹ đau chân.  

 

Vương nữ sĩ trả lời: Đúng là như thế. 

 

Phân tích: 
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1) Năm 1994 (Giáp Tuất) ly hôn là trong quẻ Tài 

vượng Quan vượng, Tử tôn nhập kho, Quan quỷ không 

chế, hào Huynh đệ không hiện lên quẻ, Tài không chế, là 

đều có tân hoan, có người yêu khác. Nhiều lần hôn nhân là 

thượng hào Dậu Quan hóa Tuất Tài hồi đầu sinh, hào Thế 

động đi sinh hợp hào ba Quan tinh.  

 

Năm 1997 (Đinh Sửu) kết hôn là hào Ứng Sửu thổ 

Tài lâm quá tuế mà vượng. Vì hào Ứng Sửu thổ gặp không, 

Thế tuy không, động mà bất không. Hai Sửu Tài hợp hai 

Quan tinh, Quan tinh cũng là nhập kho, chứng minh này 

năm có niềm vui kết hôn.  

 

Năm 1999 (Kỷ Mão) ly hôn là hào Huynh đệ vượng 

tướng, Thái Tuế Mão xung Quan Dậu, Quan tinh bị hao 

tổn, Tài tinh ở tử địa, thuộc Tài Quan hưu tù hôn nhân 

không đến cùng. Cho nên đoán này năm ly hôn. 

 

2) Trong quẻ tuy Quan quỷ lưỡng hiện, hào Phụ 

mẫu lưỡng hiện, nhưng nhất định không vượng, cho nên 

không phải sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Nhưng quẻ 

là Tài Quan hợp sinh, Quan Phụ đồng cung tương sinh, cho 

nên đoán là nghiên cứu sinh. Thế Sửu và thượng hào động 

Dậu kim tương hợp, và hào ba Dậu kim kề sát tương hợp, 

cũng chứng minh việc học hai lần ra sức học hành mà 

thành. Vì Sửu là kim khố, lại Khôn hóa Càn, cho nên đoán 

công việc liên quan đến tài chính. 

 

3) Trong quẻ hào hai Phụ mẫu Hợi thủy hóa Hợi 

thủy là chính mẫu, hào năm Phụ mẫu Hợi thủy là âm cung 

âm hào dương vị, tất là kế phụ, dương cung hào dương thì 

làm cha thân sinh. Hào năm Hợi thủy động hóa Càn cung 

là dương, nhưng Hợi hóa Quỷ, hào Thế Sửu động là kim 
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bảo khố, chứng minh phụ thân thân sinh khi Vương nữ sĩ 

14 tuổi thì đã mất. Cho nên đoán là một mẹ hai bố. 

 

 Quẻ này hào Huynh đệ không xuất hiện, lấy phục. 

Không vong tử tuyệt người không. Hào Huynh đệ Dần mộc 

tại Nguyệt là tử địa, lại không hiện lên quẻ, nên đoán là 

không huynh không đệ. Theo Bát Quái phi cung mà đoán, 

hào Thế đi lên một hào làm trưởng huynh, thượng hai vị là 

anh hai, một cái hưu tù, một cái là Quan quỷ, hạ thuận một 

vị là em trai cũng là Quan quỷ, hạ hai vị là nhị đệ là tù địa, 

đều là tin tức không huynh không đệ. Đồng loại hào Thế là 

muội muội, sơ hào Sửu thổ hóa Sửu thổ, tọa cung Tốn là 

hai em gái. Vì hào Thế Sửu thổ tại cung Khôn chủ số tuổi 

lớn đương nhiên là chị đi. Cho nên đoán có hai em gái. Vì 

hào Ứng Sửu thổ tuần không, và hào thượng Dậu kim 

không hợp, Dậu động hóa Tuất, Sửu Tuất tướng mặc, Dậu 

động bị Nguyệt lệnh khắc thương, hỏa kim chủ hệ thống 

thần kinh, hào thượng chủ đầu, đương nhiên là hệ thống 

thần kinh có bệnh. Quẻ biến là « Cấu » Càn kim xung khắc 

Tốn mộc, hào ba Quan quỷ Dậu kim hóa Quan quỷ Dậu 

kim lâm Đằng Xà, đây là Quỷ hóa Quỷ là điềm không may. 

Như Quỷ lâm đất không mộ tuyệt thai tù, thêm Xà Hổ đa 

số bị đao, xe làm tổn thương vong mạng. Quỷ hóa Quỷ tất 

có hai họ, nữ mệnh là vong phu tái giá. Vì hào Ứng Sửu 

thổ đại biểu em gái, sơ hào và hào ba là đồng cung, cho 

nên Quan hào ba thích hợp là em rể. Cho nên đoán, em gái 

vì chồng thương vong ngoài ý muốn mà gây ra bệnh thần 

kinh não. 

 

 4) Quẻ chủ Quan quỷ trùng điệp không chế, phúc 

thần không hiện lên quẻ, kim thủy vượng, âm khí nặng 

hơn, chủ người trong nhà nhiều bệnh, bất lợi sự nghiệp, bất 

lợi tài vận, bất lợi hoạn lộ, bất lợi Tử tôn, đồng thời ảnh 
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hưởng nghiêm trọng tuổi thọ. Hào ba hào bốn Đằng Xà 

Bạch Hổ, chủ trong nhà sẽ xuất hiện người bạo tử chết 

thảm, nên đoán nhà này là nhà đại hung. Dưới nhà có mộ 

phần là sơ hào Sửu thổ hóa Sửu thổ, Sửu chính là Quỷ khố 

vậy. Lại cùng hào Quỷ bán hợp, Nhật Nguyệt sinh, có thể 

thấy được dưới nhà có khá nhiều mộ. Quẻ thượng là Khôn 

chủ rộng lớn, quẻ hạ là Tốn chủ dài nhỏ, nhỏ hẹp, cho nên 

đoán là trước rộng sau hẹp (nhà trước rộng sau hẹp là nhà 

tam bất ngộ, là nhà đại hung. Nếu gặp này nhà, đầu tiên bại 

tài sau bại nhân khẩu, người nhà khổ sở 60 năm, cũng đa 

số chết thảm tai ương). Hào năm Phụ mẫu Hợi thủy động 

hóa Quan quỷ Thân kim, Thân chủ Tây Nam, Quan quỷ 

Thân kim đại biểu Tây Nam, lại đại biểu cầu, vì lâm quẻ 

Càn hào thượng là Thanh Long, đều đại biểu cầu nối, cho 

nên đoán Tây Nam có sông, trên sông có cầu sắt lớn. Hào 

hai Hợi thủy hóa Hợi thủy nên đoán sau nhà có con sông 

lớn. (sau nhà chính là Phúc, Lộc, Thọ Tam Sơn, thích hợp 

cao lên, không nên trũng, càng không nên có dòng sông, 

ám củng thì cát, minh thủy thì hung). Hào ba Quan quỷ 

Dậu kim hóa Dậu kim lâm Đằng Xà, tọa Tốn và tương hợp 

Nhật Thìn thổ, cho nên đoán phía Đông nam nhà có tòa đại 

miếu. (nhắc nhở: Bát Quái xem dương trạch Đằng Xà tại 

hào ba lâm Quan quỷ Thân Dậu kim hoặc hỏa, và Nhật 

Nguyệt hợp khố, chủ bốn phía nhà thể nào cũng có đại 

miếu, phương vị lấy quẻ tượng hào vị mà định ra, hưu tù 

không tuyệt chủ miếu có từ rất lâu, vượng tướng tương hợp 

Nguyệt chủ mới kiến tạo, đồng thời hương hỏa tương đối 

vượng, nếu hào Tử tôn vượng, trong miếu tăng nhân nhiều. 

Đây là định luật, người học dịch chỉ cần nhớ lý này). Hào 

ba Quan quỷ Dậu kim và hào bốn Sửu thổ bán hợp, cho 

nên đoán miếu Tây thiên môn chính đối cửa chính của nhà. 

Trong quẻ hào Phụ mẫu Hợi thủy tại Nguyệt Nhật bị khắc, 

Dậu kim nhập Sửu khố không Nguyên thần, cho nên đoán 
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Phụ mẫu có bệnh cao huyết áp, bệnh tim. (nhắc nhở: Bát 

Quái đoán phong thuỷ, sơn là cốt, kim là cốt, mộc chủ thần 

kinh, hướng cửa chủ thần long, thủy là long, thủy là huyết 

dịch, thủy là trạch khí, kim chủ võ, hỏa thủy chủ văn, thổ 

chủ da thịt, lại chủ nội đường, lại đại biểu tổ phòng, lại đại 

biểu tạp Quan) quẻ này Hợi thủy bị khắc, thủy hỏa tương 

chiến, nhất định Phụ mẫu có chứng cao huyết áp và bệnh 

đường sinh dục. Quẻ biến là Càn kim khắc Tốn mộc, cho 

nên đoán tứ chi có tổn thương. 

 

 Hào hai Phụ mẫu Hợi thủy hóa Hợi thủy hưu tù, 

phòng khách chính đường cũ nát, lâm Câu Trần, chủ tàn 

tường phá bích, cho nên đoán là nhà rất cũ nát. Hào thượng 

Quan quỷ Dậu kim động sinh hào năm Hợi thủy, lại Dậu 

kim hóa Tuất thổ và Nhật lệnh Thìn thổ tương xung, hào 

năm Hợi thủy hóa Quan quỷ Thân kim, treo Huyền Vũ, 

đều chủ tượng nhà rỉ nước, cho nên đoán nóc nhà rỉ nước. 

Trong quẻ thổ kim tương sinh, kim thủy tương liên, hào 

hai năm lâm Hợi thủy nên đoán trong phòng một mảnh ẩm 

ướt, âm khí nặng nề. Vách tường thấm nước là hào năm 

Hợi thủy hóa Thân kim hồi đầu sinh lại cầm Huyền Vũ. 

Người sống trong nhà thường có bệnh là hào năm Hợi thủy 

hưu tù, hóa Quan quỷ. Không tụ tài là hào ba hào bốn lâm 

Xà Hổ. 

 

 5) Trong quẻ không mộc, mộc tại Nguyệt là tử 

địa, hào bốn là gan mật, Sửu thổ hóa Ngọ hỏa lâm Bạch 

Hổ, hỏa thổ vượng, chứng tỏ có viêm túi mật. Hào ba là 

bụng, lâm Quan quỷ Dậu kim hóa Dậu kim, cầm Đằng Xà, 

cũng chủ dạ dày có bệnh. Cung cấp máu không đủ là hào 

năm Hợi thủy phát động được Dậu kim hợp sinh, lại hóa 

Thân kim hồi đầu sinh, cùng Nguyệt lệnh là thủy hỏa tương 

chiến, nhập Nhật lệnh bảo khố, lại có Sửu động khắc chế, 
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tất nhiên là cung cấp máu không đủ. Đầu có khi choáng là 

Khôn hóa Càn chủ đầu, hào thượng Dậu hóa Tuất bị Nhật 

lệnh xung, Nguyệt lệnh Ngọ hỏa khắc Kim, cho nên đầu 

có khi choáng. Huyết dịch bị ngăn trở, hào bốn đại biểu 

trái tim, lâm Bạch Hổ phát động, tất nhiên tâm hoảng khí 

loạn. Hào hai là thận, Hợi ở đất hưu tù cho nên đoán thận 

hư. Tốn là cổ là tử cung, tại Nguyệt là tử địa, Sửu không 

hóa không, nhất định có bệnh phụ khoa. Khôn chủ bụng, 

hào Thế Sửu hóa Tử tôn Ngọ lâm Bạch Hổ, cũng chứng tỏ 

đã nạo thai, Ngọ là Hỏa là số hai, cho nên đoán là nạo thai 

hai lần. Hào Tử tôn lại đại biểu y dược, mộc hỏa là Trung 

y, cho nên nói nên dùng Trung y sẽ có hiệu quả tốt hơn. 

 

 6) Hào Tử tôn Ngọ hỏa tọa cung Càn, lâm 

Nguyệt kiến vượng, chứng tỏ là con trai. Ngọ hỏa vượng 

cũng nói sức khỏe tốt, thông minh, lâm Bạch Hổ chủ hiếu 

động, Ngọ Hỏa chủ gấp gáp. Ngọ hỏa tuy vượng nhưng 

Quan tinh Phụ tinh hưu tù, cho nên đoán thành tích học tập 

không tốt. Năm 2003 (Quý Mùi) là hào Tử tôn và Thái Tuế 

tương hợp, sinh trợ Quan tinh, Quan lại sinh Phụ, cho nên 

đáo năm 2003 thành tích học tập sẽ chuyển biến tốt đẹp. 

 

 7) Năm 2000 Canh Thìn hợp sinh Quan tinh Dậu 

kim, Quan tinh vượng tướng, hào Thế Sửu thổ lâm Thái 

Tuế phát động, bán hợp với Dậu kim, Thái Tuế Thìn thổ 

xung mất Thế tài Tuất thổ nên đoán năm Canh Thìn quen 

một người bạn trai. Kim chủ bạch, chủ tú khí, cho nên đoán 

tướng mạo tương đối đẹp trai. Hào năm là mắt của anh bạn 

trai này, Hợi thủy động nhập Nhật khố, cùng Nguyệt lệnh 

Ngọ hỏa chung sức, Hợi thủy thụ thương, ở trong chứa Sửu 

Mùi tướng xuyên, cho nên đoán mắt phải bị tổn thương, có 

vết sẹo. Thủy hỏa giao chiến nhất định thị lực không tốt, 

(chủ quẻ là phải, quẻ biến là trái để đoán mắt phải có bệnh) 
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Bên trái trán có vết sẹo lớn là hào thượng Tuất thổ và Nhật 

lệnh Thìn thổ tương xung, Càn chủ đầu treo Thanh Long, 

đại biểu trán có vết, cho nên đoán bên trái trán có sẹo. Vì 

sao đoán là bạn trai mà lại không đoán là chủ quẻ đây? Vì 

hào thượng Quan tinh động hóa Càn chủ nam, lại bán hợp 

Sửu Dậu, đương nhiên là hai mắt của người nam. Nếu đoán 

hai mắt của cô gái này thì xem hào hai Hợi Thủy, (nhắc 

nhở: Quẻ này có thể coi như Phong Địa Quán để xem, cô 

gái này hai mắt cận thị mang kính mắt, vì sao? Phong Địa 

Quán hào năm là Tị hỏa, Tị Hợi xung thị lực không tốt, có 

tin tức mang kính mắt. Kính thỉnh độc giả lĩnh ngộ nhiều 

hơn). Sơ hào Sửu thổ là hậu môn không hóa không, vì Sửu 

Dậu bán hợp Quan cục, đương nhiên là người nam này có 

bệnh trĩ đi. Vì cái gì không đoán là chồng trước? Do cô gái 

này gieo quẻ tin tức chủ yếu phản ánh là bạn trai bây giờ, 

chủ quẻ lại là « Thăng » là sự tình trước mắt, Quan tinh 

Dậu kim phát động bị Nguyệt lệnh Ngọ hỏa khắc, nhập mộ 

khố ở hào động Sửu thổ. Sửu tọa quẻ Khôn hẳn là tượng 

ngồi tù, chứng tỏ bạn trai năm 1997 năm Sửu vào tù. Năm 

1999 Kỷ Mão ra ngục là Mão mộc hợp đi Tuất thổ, khắc 

chế Sửu thổ, xung Dậu kim, cho nên đoán năm này ra ngục. 

Công việc hiện tại là năm 2000 Thìn Dậu tương hợp, cùng 

Thái Tuế tương hợp tất có việc vui lâm môn, cho nên là có 

công việc, vì là thổ Tài, nên đoán tiền lương không cao. Có 

quan chức là Quan tinh tọa Khôn được sinh, hóa Càn là có 

quyền. Quan tinh được Tuất Tài sinh, lại hợp Sửu Tài, lại 

hợp Nhật thần Tài cho nên là tham ô nhận hối lộ mà ngồi 

tù. Cùng vợ trước ly hôn là năm 1998 Mậu Dần, Dần Ngọ 

Tuất tam hợp cục, Tuất thổ là vợ trước Dậu kim, cùng 

người khác hợp, chính là vợ theo người khác. Năm 1999 

Mão mộc hợp đi Tuất thổ, chứng tỏ vợ trước kết hôn vào 

năm 1999 Tị. Có con trai ở cùng mẹ là Nguyệt lệnh Ngọ 

hỏa là con trai của người đàn ông này, lại tương hợp với 
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Tuất thổ nên đoán vậy. Bạch đầu giai lão là hào Thế Sửu 

thổ hóa hồi đầu sinh, hào Thế Sửu thổ và Quan quỷ Dậu 

kim sinh hợp, Dậu kim nhập khố ở Sửu thổ. 

 

 8) hào năm là bố, động hóa Quan quỷ Thân kim, kim 

chủ hệ hô hấp, hào năm lại là đường hô hấp, kim bị Tuế 

Nguyệt khắc, chứng tỏ bố bị viêm khí quản nặng. Hào hai 

là mẹ Hợi Thủy tọa Tốn, Tốn chủ chân, tại tháng năm cũng 

chủ đất hưu tù, chứng tỏ đau chân. 

 

 Ví dụ 2: Lý nữ sĩ cầu xem vận khí của con trai như 

thế nào: 

 

 Ngày Canh Ngọ tháng Mậu Dần năm Ất Dậu (Tuất 

Hợi không) 

 

 
  

Suy đoán 1: Cô này có hai đứa con trai. Con của cô 

này trình độ văn hóa không cao, là sơ trung văn hóa. 

 

 Phản hồi: Đúng vậy 

 


