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MỞ ĐẦU 

 

Chu Thần Bân đã khá nổi tiếng trong giới Dịch học 

ở Việt Nam với bộ sách Tổng luận thiên gồm 40 chương 

cơ sở, từ chương 41 trở đi, Chu Thần Bân gọi là Tiến giai 

thiên. 

 

Qua những trao đổi trên blog của bản thân, Chu 

Thần Bân có nói bắt đầu từ Tiến giai thiên người đọc cần 

có thầy hoặc phải có ngộ tính rất cao. Thực sự là như vậy, 

những kiến thức ở phần này bắt đầu đi vào những thứ chi 

tiết cặn kẽ và Tượng. Nhưng trong quyển sách này, Chu 

Thần Bân vẫn đi sâu hơn về logic Lý, hoặc có thể nói là 

phần Tượng trong Lý, nó khá mơ hồ và khó hiểu. Thực sự 

để đọc được quyển sách này cần ngộ tính rất cao hoặc phải 

đọc thật chậm, nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại mới có thể nắm 

bắt được tinh túy trong đó. 

 

Có những phần ngay bản thân người dịch cũng khá 

khó khăn trong việc dịch, vì nó quá rối rắm và phức tạp, 

hy vọng độc giả có thể nắm bắt được ý cốt lõi qua những 

ví dụ được nêu trong từng chương. Đọc phần mô tả lý luận, 

rồi đọc ví dụ, rồi lại đọc ngược lại phần lý luận thì chắc 
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mới có thể nắm bắt được vấn đề mà Chu Thần Bân trích 

xuất được từ cổ dịch. 

 

Những kiến thức trong quyển sách này chắc chắn sẽ 

khiến độc giả ngỡ ngàng và hiểu ra nhiều thứ, nó giúp nâng 

cao khả năng luận giải quẻ Dịch và chiêm nghiệm được 

nhiều vấn đề còn khúc mắc hoặc nhiều quẻ luận giải chưa 

đúng từ trước đến nay. 

 

Quyển sách này có nhiều ý hay nhưng cũng có nhiều 

điều chưa thực rõ vì nó quá phức tạp. Nếu có vấn đề gì thắc 

mắc cần trao đổi, góp ý, đừng ngần ngại liên hệ để chúng 

ta có thể làm rõ được thêm nhiều điều. 

 

Email: nghiencuuluchao@gmail.com - 

https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5 

 

Hà Nội, ngày Đinh Mão tháng Giáp Thân năm Canh 

Tý. 

 

An Hạ./. 

 

  

mailto:nghiencuuluchao@gmail.com
https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5
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CHƯƠNG 41: NGHIÊN CỨU CHU 

DỊCH CẦN PHẢI CÓ PHẨM HẠNH 
 

 

 

 

  

Tin tức của 64 quẻ Chu Dịch phản ánh chính là quy 

luật biến hóa của vũ trụ, thể hiện chính là diễn biến đặc thù 

của vũ trụ, nó là một tổ hợp công cụ cao trí năng giải đọc 

tin tức quỹ tích vạn vật trong vũ trụ. Nó có công năng bao 

hàm toàn diện toàn bộ tin tức và dự đoán có tính thực dụng 

siêu phàm các dấu vết.  

 

Theo quan điểm của cá nhân ta, ta không tin Chu 

Dịch mới chỉ sinh ra trong mấy ngàn năm lịch sử, cũng 

không quá tin tưởng vào học thuyết tiến hoá, ta cho rằng 

người tuyệt sẽ không phải phát triển từ khỉ vượn.  
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Theo sự phát triển vũ bão của khoa học hiện đại, 

nhân loại tìm tòi nghiên cứu đối với lịch sử đã có nhận biết 

ngày càng sâu, nhưng đủ loại hiện tượng khiến con người 

khó có thể hiểu cũng theo đó mà đến, chúng ta thường 

xuyên đọc báo thấy các nhà khoa học tìm thấy ở các tầng 

địa chất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm một số 

vết tích có tính khoa học hiện đại, thậm chí vượt qua trình 

độ khoa học hiện nay. Mặc dù ta cũng không quá rõ tính 

chân thực của những tin tức này nhưng căn cứ quy luật 

diễn biến theo chu kỳ của vũ trụ, những dấu vết lịch sử dị 

thường này hiển hiện lại không quá ngoài ý muốn, tựa hồ 

có thể mơ màng thấy được trước khi thế giới này sinh ra 

thì đã có nền văn minh khác tồn tại ở trái đất, mà lại có khả 

năng không chỉ một hai nền văn minh sinh ra ở tinh cầu 

này. Như quỹ tích mà quy luật Chu Dịch khắc hoạ ra thì 

các giai đoạn văn minh của nhân loại tại thời không khác 

nhau lặp đi lặp lại sinh ra, thịnh vượng, phát đạt, suy yếu, 

tiêu vong, rồi lại phục hưng luân hồi.  

 

Nếu giả thiết này là đúng thì ta càng tin tưởng Chu 

Dịch rất có thể là kết tinh khoa học của một nền văn minh 

cực cao nào đó trước kia để lại nhân loại thăm dò quy luật 

của vũ trụ.  

 

Chúng ta thấy rất nhiều thứ mà khoa học hiện đại 

sáng tạo ra, hoặc nhiều hoặc ít đều trực tiếp hoặc gián tiếp 

thể hiện nguyên lý biến hóa của Chu Dịch, rõ ràng nhất 

chính là phát minh ra máy tính từ thế kỷ trước nhưng rất 

nhanh đã ảnh hưởng quỹ tích tiến hóa của toàn bộ thế giới, 

cơ sở lý luận "Số nhị phân" kỳ thật chính là hình thức diễn 
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biến của Chu Dịch, nhưng căn cứ của Chu Dịch lại là sản 

phẩm của vài ngàn năm trước, chỉ là trùng hợp sao?  

 

Cá nhân ta đối với việc Dương Chấn Ninh đoạt giải 

Nobel vật lý phê phán Dịch kinh, cho rằng "Chu Dịch là 

huyền học không phải khoa học, quả thực là phản khoa 

học" cảm thấy phi thường thất vọng, ta cho là phát hiện của 

anh ta đối với vật lý có lẽ chỉ là sản phẩm của một giai 

đoạn trong quá trình văn minh tiến hóa, nhưng không thể 

vì thế mà phủ định quy luật Chu Dịch thể hiện khoa học 

căn nguyên.  

 

Theo ý của ta, Chu Dịch không phải là huyền học, 

bản thân Chu Dịch là tổ hợp ký hiệu phản ánh quy luật diễn 

biến quỹ tích của vạn vật, có quỹ tích có thể tìm ra lý luận, 

thế nào lại là huyền học?  

 

Chu Dịch không chỉ là triết học, Chu Dịch càng là 

khoa học, là khoa học biểu hiện quỹ tích quy luật của vũ 

trụ!  

 

Điểm này, ta càng tán đồng tiến sĩ Lý Chính Đạo là 

một người cũng được giải Nobel đã nói: "Hình tượng Thái 

Cực Đồ rung chuyển đã biểu đạt hết thảy mọi hình thức 

trong vũ trụ từ tinh vân đến điện tử, hạt nhân". 

 

 Sở dĩ ta muốn nói ra những quan điểm này là vì để 

mọi người biết, chúng ta bây giờ ứng dụng Chu Dịch, 

nhưng thật ra là một tổ tin tức cao trí năng đặc thù có độ 

cao gần sát với sự vận hành của vũ trụ, là khí cụ dẫn hướng 

thăm dò và ứng dụng khoa học vũ trụ, nó vốn có trí tuệ và 
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năng lượng, khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của nền 

văn minh của chúng ta hiện nay, cho nên vô luận tại từng 

lĩnh vực phát triển của nhân loại đều có thể thể hiện ra ánh 

sáng chói mắt, đương nhiên cũng bao quát cả cái dự đoán 

thực dụng phi thường nhỏ bé mà chúng ta đang thực hiện 

này. 

 

 Cho nên ta cho rằng chúng ta nếu muốn trải nghiệm, 

chạm đến, chưởng khống Chu Dịch - cái tin tức thể cao trí 

năng này càng sâu hơn, chính xác đọc hiểu các loại tín hiệu 

nó phát ra thì ngoài việc cần nắm giữ kỹ năng công thức 

cần thiết ra còn nhất định phải từ hành vi phẩm hạnh tận 

lực thiếp gần văn minh tiến hóa tự nhiên đặc thù của vũ 

trụ: Chính khí, hiền lành, bác ái, bác học.  

 

Nếu hành vi phẩm hạnh của một người càng gần sát 

quy luật sinh mệnh tiến hóa của vũ trụ, tự thân nguyên tố 

của người đó càng dễ dung hợp liên hệ với Chu Dịch có trí 

năng, càng dễ thể nghiệm được tin tức hàm nghĩa chân 

chính của Chu Dịch ở cấp độ sâu, ứng dụng Chu Dịch sẽ 

tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió.  

 

Cho nên, chúng ta nếu muốn nghiên cứu sâu về Chu 

Dịch dự đoán, trở thành một học giả có tố chất chuyên 

nghiệp ứng dụng dự đoán Chu Dịch, ta cảm thấy về tâm 

cảnh cần phải làm được bốn điểm sau: 

 

 1,  Tranh thủ làm một chính nhân quân tử. Lòng 

dạ rộng lớn tự nhiên linh đài thanh minh, từ đó tư duy 

nhanh nhẹn. Cái gọi là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân 

thường ưu tư, xã hội hiện đại là một xã hội bị vật chất dục 
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vọng chi phối, bất kỳ người nào đều cũng không thể thoát 

khỏi dục vọng, người có các loại dục vọng cũng rất bình 

thường, nhưng vô luận làm việc gì cũng đều phải quang 

minh chính đại, đường đường chính chính không hại người 

ích ta. 

 

 2,  Mọi thứ đều suy nghĩ đến người khác. Nếu 

một người đối với người khác, đối với sự tình đều quan 

tâm kỹ càng cảm thụ của người khác, nhìn ưu điểm người 

khác, vậy người đó chính là một người tốt. Bác sĩ giảng 

cứu y đức, một thầy thuốc tốt, tất nhiên sẽ là bác sĩ mà bệnh 

nhân luôn cân nhắc, người học Dịch cũng như vậy, nhất 

định phải giảng Dịch đức, giúp người dự đoán, đa phần 

đứng tại góc độ của đối phương để phân tích vấn đề, cần 

quan tâm cảm thụ của đối phương. 

 

 3,  Thời khắc đều bảo trì tâm địa hiền lành, chính 

là chỉ bác ái. Cổ nhân đề xướng làm người cần tích đức 

làm việc thiện, ta rất đồng ý. Cái gọi là nhân chi sơ tính 

bổn thiện, thiện lương là thiên tính của con người, là 

nguyên tố tốt phát ra từ thân trí tuệ, một người làm việc 

thiện phát ra từ nội tâm, không những mình sẽ cảm giác 

vui vẻ thư sướng mà vận trình lại cũng sẽ biến tốt, bởi vì 

tương ái là nhu cầu đạo đức xã hội văn minh tiến hóa nhất 

định phải có. Cho nên là người học Dịch chuyên nghiệp 

tâm nhất định phải thiện, gặp nguy nan cần thiết thỉnh cầu 

đặc thù, tận tâm tận lực hỗ trợ mà không thể đổ cho người 

khác, không thể chỉ cân nhắc tự thân lợi ích. 

 4,  Đối với tri thức chăm chỉ không ngừng tìm tòi 

nghiên cứu, chính là cần bác học. Theo quan điểm luân hồi 

của tông giáo, tính mạng con người sẽ luân hồi, thông qua 
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sinh mệnh luân hồi vòng đi vòng lại đạt tới mục đích nào 

đó, trong luân hồi cái gì danh lợi tài phú đều không mang 

đi được, chỉ có chính mình tích thiện, tạo nghiệt, học tri 

thức mới có thể đưa đến một lần sinh mệnh khác, ta vô ý 

hướng mọi người quán thâu tông giáo, nhưng ta phát hiện, 

bác học và chấp nhất thăm dò đối với tri thức chẳng những 

có thể lấy khiến con người tỉnh táo bình thản, sinh ra trí 

tuệ, mà lại xác thực sẽ cải biến thời vận một người, mỗi 

khi ta cảm thụ thời điểm không thuận, ta thường sẽ tập 

trung vào học hành, viết sách.  

 

Ta tin tưởng, nếu một người coi việc thăm dò và 

truyền bá tri thức là sinh mệnh, hữu ý vô ý lực lượng hoàn 

cảnh ngoại giới đều sẽ chiều theo người đó.  

 

Trên thực tế, tri thức không ngừng tích lũy, là nền 

tảng trí năng sinh vật văn minh có thể không ngừng tiến 

bộ, tất cả văn minh trong vũ trụ đều là như thế, cái này 

cũng hẳn là một loại vũ trụ đặc biệt tốt đi. 

 

 Vạn sự có âm dương, hữu hình và hữu thần. Cổ thệ 

dự đoán học là môn học kỹ năng suy luận quỹ tích, cần 

chính xác nhập môn tự nhiên chưởng khống, trước hết nắm 

giữ các loại quẻ lý, kiến thức chuyên nghiệp chính xác, 

chuẩn bị cẩn thận; đồng thời đối tượng mà môn này nghiên 

cứu và giải đọc là tin tức Chu Dịch có cao trí năng vũ trụ 

khoa học đặc thù, cho nên người nắm giữ đồng thời cần có 

tố chất phẩm hạnh tương ứng thì mới có thể dễ dàng giao 

hòa dẫn dắt thần, càng thêm tinh thông nắm chắc kỹ năng 

này. 
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CHƯƠNG 42: CĂN CỨ QUẺ TƯỢNG 

NẮM BẮT QUÁ KHỨ - HIỆN TRẠNG 
 

 

 

 

 

Trong blog của ta có một đoạn văn liên quan tới Chu 

Dịch cổ thệ dự đoán khoa học như thế này: "Quá trình suy 

tính Chu Dịch cổ thệ pháp truyền thống nói trắng ra là 

thông qua hệ thống lý luận suy luận, phân tích và giải đọc 

tin tức tổng hợp trong quẻ tượng, phác hoạ rõ ràng chuyện 

xảy ra, giả lập toàn bộ quỹ tích vận hành. 

 

 Cái giả lập quỹ tích vận hành này trên thực tế tạo 

thành từ hai bộ phận, một phần là suy đoán tình thế đã phát 

sinh trong quá khứ và hiện trạng, gọi là "Đối quỹ", một bộ 

phận khác là suy luận xu thế biến hóa của tình thế trong 

tương lai, gọi là "Dự đoán". 
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 Như vậy làm thế nào bảo đảm dự đoán phác hoạ cái 

quỹ tích này chính xác, tận lực giảm bớt sự chệch hướng 

của dự đoán thực tế đây? Như vậy yêu cầu người dự đoán 

nhất định phải căn cứ phác hoạ ra tin tức về tình thế trong 

quá khứ và hiện trạng, từ đó đối chứng với sự thật khách 

quan của tình thế đã phát sinh trong quá khứ hiện tại. 

 

 Nếu trong quá trình "Đối quỹ", tin tức của quẻ tượng 

và hiện thực khách quan hoàn toàn khớp với nhau, vậy có 

nghĩa là đã nắm giữ chính xác một nửa quy luật quỹ tích 

vận động của sự tình, lại coi đây là cơ sở suy tính xu thế 

biến hóa tương lai của tình thế thì sẽ càng nắm chắc, một 

khi tin tức không khớp với sự thật thì nên cẩn thận xử lí. 

 

 Loại trình tự suy tính "Đối quỹ + dự đoán" này trong 

cổ thệ thể hiện sự nghiêm cẩn của cổ thệ dự đoán. Có thể 

nói, cổ thệ dự đoán là một môn suy tính học quỹ tích có 

tính độc lập tự thành hệ thống, nó không cần biết quá trình 

điều thái, nhưng tin tức biểu hiện quá khứ hiện trạng hoàn 

toàn có thể đối ứng với sự thật khách quan, chỉ có dạng mắt 

thấy tai nghe như này mới là phân tích thật sự, lại thêm 

hiệu quả dự đoán thực tế, đủ để chứng minh tính khoa học 

của Chu Dịch dự đoán.  

 

Nhưng mặc kệ việc nắm giữ được yếu lĩnh xuất sắc 

như thế nào, yêu cầu làm được xác suất dự đoán 100% 

đúng là chuyện không thể, kiểu như phóng vệ tinh cũng sẽ 

xuất hiện khả năng lệch khỏi quỹ đạo vậy, Chu Dịch cổ thệ 

dự đoán cũng không thể tránh khỏi có sai sót. Do đó cổ thệ 

dự đoán vô luận dưới tình hình gì cũng đều chỉ có thể làm 
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công cụ tham khảo mà không thể làm công cụ để ra quyết 

sách" 

 

 Từ khi cổ thệ pháp được sinh ra trăm ngàn năm qua, 

rất nhiều người bao gồm không ít học giả nổi danh đều cho 

rằng nó là huyền học mà không phải khoa học, đặc biệt tại 

xã hội đương đại thì càng là như vậy, bởi vì nó chưa từng 

có khoa học như phương tây vậy, phải mắt thấy mới là căn 

cứ chân thật chứng minh lý luận thực tế.  

 

Nhưng ta có thể lớn mật nói với mọi người, Chu 

Dịch dự đoán thật ra là khoa học, chỉ cần là ngành học 

nghiên cứu quỹ tích tồn tại đều hẳn là khoa học có quy luật 

mà theo. Chu Dịch đem quỹ tích của mọi sự vật chia làm 

ba giai đoạn "quá khứ, hiện tại, tương lai", mà quẻ tượng 

thì là tin tức hình ảnh của toàn bộ tình thế, bản thân nó 

cũng bao hàm tin tức về quá khứ, hiện tại, tương lai của sự 

việc, đương nhiên cũng bao hàm tin tức tâm tính, tâm niệm. 

 

 Chúng ta nghiên cứu cổ thệ dự đoán pháp hẳn là tuân 

theo quy luật này, phân tích toàn bộ quá trình của tình thế, 

chia làm bộ phận quỹ tích quá khứ, hiện tại gọi là "Đối 

quỹ", và bộ phận nhằm vào quỹ tích tương lai gọi là "Dự 

đoán".  

 

Có thể nói, "Đối quỹ" là thể hiện quan trọng nhất về 

tính khoa học của cổ thệ dự đoán, cũng là nội dung người 

dự đoán nhất định phải nắm giữ. Một quẻ tượng nếu không 

thể từ quẻ tượng đó điểm trúng từng tin tức phản ánh quá 

khứ hiện trạng, chính xác giải đọc và đối ứng với hiện thực 

thì sẽ không thể nào xác nhận quẻ tượng là tin tức phản ánh 
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chuyện cần xem, cũng sẽ không thể nào tự tin chưởng 

khống dự đoán quỹ tích tương lai, đồng thời cũng vô pháp 

khiến người xem tin phục. 

 

 Căn cứ quẻ tượng đối chứng với hiện trạng của tình 

thế, có thể hữu hiệu bài trừ quẻ tượng giả tính, hữu hiệu 

phân biệt quẻ tượng xem này ứng kia, cũng như thấy rõ tin 

tức chân thực của quẻ tượng.  

 

Thời cổ đại tất cả quẻ bốc lý luận đều là dừng chân 

ở việc thực tiễn và tổng kết bộ phận "Dự đoán", việc này 

không thể nghi ngờ là một thiếu hụt để chứng minh tính 

khoa học của cổ thệ, mà nội dung chương này trình bày là 

lý luận về giải đọc tin tức quá khứ hiện trạng của quẻ tượng 

"Đối quỹ".  

 

Kỳ vọng thông qua chương này có thể khiến hệ 

thống lý luận của cổ thệ dự đoán truyền thống hoàn chỉnh 

hơn, khiến tính khoa học của cổ thệ pháp có thể nhảy lên 

một bậc thang hoàn toàn mới.  

 

Ví dụ trong « Tăng San Bốc Dịch » có một ví dụ cổ 

đại, em trai xem anh đã bị định trọng tội, muốn hỏi có thể 

cứu được hay không. 

 

Tướng tinh – Mão, Hoa Cái – Mùi, Dịch mã -- Tị, 

Tai Sát -- Dậu, Mưu tinh -- Sửu, Đào Hoa – Tý, Kiếp Sát -

- Thân 
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Lộc thần -- Ngọ, Kình Dương -- Tị, Văn Xương -- 

Dậu, Thiên Y -- Dần, Thiên Hỉ -- Tuất, Quý Nhân -- Thân, 

Tý 

 

Ngày Kỷ Mão tháng Mão (tuần không: Thân Dậu) 

 

 
 

Dã Hạc luận: Hào Huynh đệ làm Dụng thần, Huynh 

Sửu thổ động, Nhật Nguyệt khắc, nói rõ hiện tại đại tội khó 

thoát, may mắn hào Huynh Sửu thổ hóa Phụ mẫu Ngọ hỏa 

hồi đầu tương sinh, nên ta đoán: Đi nhanh. Phụ mẫu hóa 

hào Huynh tương sinh là cát, sau được ân miễn tử. 

 

Trong sách tác giả chú giải đối với quẻ này "Nhật 

Nguyệt khắc, nói rõ hiện tại đại tội khó thoát", chính là 

xuyên thấu qua quẻ tượng thể hiện ra tin tức hiện trạng, 

giải đọc hiện trạng khách quan của sự tình – là một loại 

phương pháp phân tích "Đối quỹ".  

 

Chính vì xác lập hoàn cảnh người anh này đã bị định 

trọng tội, là tin tức quẻ tượng tạo ảnh sự kiện, mới có thể 
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đối ứng phóng xuất ra tin tức hiện trạng người anh hiện nay 

ở vào hiểm cảnh, mà người giải quẻ đối với sự kiện cụ thể 

cũng không hiểu rõ sự tình, có thể thông qua tin tức hiện 

trạng của quẻ tượng nhắc nhở, một lần nữa mô phỏng trở 

lại hiện trạng của sự kiện như cũ, rồi đối chứng với sự thực 

khách quan của sự kiện, lập tức liền có thể hiểu rõ quẻ 

tượng là thật hay giả, quỹ tích tương lai báo trước có đáng 

giá để tham khảo hay không. 

 

Phương pháp từ tin tức của quẻ tượng đối chứng với 

hiện trạng tổng cộng có sáu yếu điểm, nếu bao gồm cả đối 

chiếu hiện trạng không phát sinh thì cũng có thể quy nạp 

thành bảy yếu điểm. Cụ thể như sau: 

 

(Một) Nhật lệnh và Nguyệt lệnh. 

 

(Hai) Hào tĩnh, hào động và hào biến mang Nhật 

lệnh, Nguyệt lệnh 

 

(Ba) Hào ám động là tin tức phản ánh hiện trạng 

của tình thế 

 

(Bốn) Hào tại Nhật Nguyệt xuất hiện "Xung bên 

trong gặp hợp" là tin tức phản ánh quá khứ -- hiện trạng 

của tình thế. Trong quẻ hào động, hào biến, thậm chí hào 

tĩnh xuất hiện Nhật hợp gặp Nguyệt xung, hoặc là Nhật 

xung gặp Nguyệt hợp thì hào này đều tính là tin tức hiện 

trạng hiện nay đang tồn tại. 

(Năm) Chủ quẻ là tin tức phản ánh quá khứ hiện 

trạng của tình thế. 
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(Sáu) Hào trì Thế động trong quẻ là tin tức phản ánh 

quá khứ hiện trạng của tình thế. Ở phương diện chi tiết hào 

trì Thế nếu không phản ánh kết cục cuối cùng sau đó thì 

chính là phản ánh tin tức hiện trạng hiện nay. Như hỏi cầu 

tài mà Tài vượng Thế vượng, nhưng Huynh đệ trì Thế, như 

vậy thì cần hỏi người xem hiện nay có phải đang bị hao tổn 

hoặc tốn hao, nếu đúng như vậy thì cái Huynh đệ trì Thế 

này sẽ đại biểu tin tức hiện trạng, nếu không phải như thế 

thì cửa hiệu này sau khi đắc Tài lại sẽ luôn có lo âu về phá 

tài. 

 

(Bảy) Hào tuần không cũng có thể là tin tức phản 

ánh hiện trạng của tình thế. Mặc kệ hào động biến, hào tĩnh 

trong quẻ, Thế Ứng Dụng thần tuần không đều có thể phản 

ánh tin tức hiện trạng là hiện nay chưa phát sinh, hoặc hiện 

nay không tồn tại. 

 

Một: Nhật lệnh và Nguyệt 

lệnh. 

 

Vì tổ hợp Nhật Nguyệt trong quẻ tượng đại biểu toàn 

bộ nhân tố hoàn cảnh bên ngoài của tình thế, cái hoàn cảnh 

bên ngoài này đương nhiên chính là tình trạng quá khứ của 

tình thế hiện nay. 

Nhật Nguyệt trong ứng dụng là có khác biệt, Nhật 

lệnh đại biểu hiện trạng tình thế hiện nay, Nguyệt lệnh thì 

đại biểu hiện trạng tình thế quá khứ. Đương nhiên cái ý tứ 

"Quá khứ" này cũng có hai tầng hàm nghĩa, một là quá khứ 


