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 Lý Tượng kết hợp sẽ rút ra được càng nhiều tin tức trong một 

quẻ. Lý Tượng kết hợp là lý lẽ Ngũ hành sinh khắc và tin tức thể hiện từ 

Tượng về quá trình sinh khắc tổng hợp lại. Lý chủ yếu là để phán đoán 

cát hung. Tượng chủ xem sự việc một cách cụ thể. Giản lược là dự đoán 

cát hung rồi kéo dài suy đoán ra cái gì, ai gây nên cát hung, cuối cùng là 

đạt được mục đích xu cát tị hung. Quyển sách này đã có kinh nghiệm 

thành công tổng kết từ thiên cổ lưu truyền, lại có những tâm đắc cá nhân 

và quyết khiếu của tượng rút ra từ trong thực tiễn. Pháp bảo rút tỉa tin tức 

từ Tượng là làm thế nào lấy "Lý" đẩy "Tượng", trước nắm giữ ý tứ nhất 

định rồi lại từ cơ sở Lý mà kéo dài; chỉ cần thông hiểu một "Lý", tự nhiên 

có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức chi tượng mà không cần học như con 

vẹt. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Giống Thiệu Vĩ Hoa, Khúc Vĩ là một Dịch giả thuộc Tân phái 

Lục hào. Tân phái Lục hào cho rất nhiều kiến thức Mai hoa và Tứ trụ 

(Bát tự) vào Lục hào. Khác Thiệu Vĩ Hoa, Khúc Vĩ lý giải rất cụ thể các 

nguyên lý của mình, tuy cũng chưa nói rõ là từ Mai hoa và Tứ trụ. Do đó, 

trong các ví dụ, cách luận của Khúc Vĩ có nhiều điểm khác lạ mà nếu 

không có kiến thức Mai hoa và Tứ trụ sơ bộ sẽ khó có thể hình dung 

được. Tân phái Lục hào có cái lợi là đưa ra rất nhiều ví dụ để người đọc 

có thể bắt chước rất nhanh áp dụng cho bản thân. Nhưng những kiến thức 

đó lại không đi theo Lục hào truyền thống. Ngay cả việc an quẻ Thế Ứng, 

Tân phái Lục hào cũng có nhiều quẻ an khác với Lục hào truyền thống 

(kiểm tra với Tăng San Bốc Dịch). Đây là một điều cần chú ý khi đọc 

quyển sách này, một số quẻ được an khác với Lục hào truyền thống. 

 

Tuy nhiên, trong quyển sách này, Khúc Vĩ đưa ra rất nhiều hình 

tượng và lý giải về hình tượng rất hay cũng như cách luận rất đáng học 

hỏi về quy trình luận quẻ.  

 

Sàng lọc kiến thức và liên tưởng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc 

luận giải tùy bạn đi theo con đường nào – Lục hào truyền thống hay Tân 

phái Lục hào. 

 

Một quyển sách đáng đọc và chiêm nghiệm 

 

Trân trọng./. 

 

An Hạ 

Ngày Tân Sửu tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi  
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CHƯƠNG 1:  LỤC HÀO ĐỐI ỨNG 

 

 Một quẻ đoán nhiều việc (đa đoán) nhất định phải biết quẻ hào 

đối ứng quan hệ. Tức là nếu tìm ra càng nhiều, càng chuẩn xác điểm đối 

ứng thì có thể đưa ra càng nhiều tượng, từ đó phán đoán được càng nhiều 

chuyện hơn. Lục hào lấy Dụng thần thực chất chính là tìm điểm đối ứng 

của sự việc cần xem. Xem cầu tài, lấy Thê tài là Dụng, hào Thế là chính 

mình. Trong quẻ thường chỉ tìm ra một hai Dụng thần, chỉ có thể đoán 

thành bại và ứng kỳ của sự việc, mà đối với quá trình vận hành bên trong 

việc này sẽ có loại tin tức gì thể hiện? Sự việc có quan hệ liên lụy như 

thế nào? Người cần xem chẳng những yêu cầu dự đoán sư nói về cát hung 

thành bại và ứng kỳ của sự việc mà còn muốn biết quá trình vận hành bên 

trong sự việc đó, sẽ có những chuyện gì phát sinh? Mỗi tình thế đối với 

sự việc cần xử lý ảnh hưởng như thế nào? Vân vân. Tượng để rút ra những 

tin tức này nhất định phải tìm ra càng nhiều điểm đối ứng liên quan. Hào 

Thế đối ứng người xem. Người, sự việc, sự vật cần xem cụ thể là điểm 

đối ứng chủ yếu. Người, sự vật quan hệ quay chung quanh việc này là 

điểm đối ứng phụ trợ. Những điểm đối ứng này đều cần chứng thực trong 

quẻ mới có thể rút ra càng nhiều tượng tin tức. 
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TIẾT 3: Chứng thực pháp điểm đối ứng 

 

 Tìm Dụng thần (điểm đối ứng): Trong quẻ xem điểm đối ứng sự 

việc rất nhiều. Chủ yếu nhất là hào Thế, sự việc cần xem chủ Dụng thần. 

Một quẻ đầu tiên đem hai điểm đối ứng chủ yếu này chính xác tìm ra, lại 

căn cứ cụ thể hạng mục công việc cần xem, từ trong quẻ tìm ra cái gì có 

liên quan và các loại đối ứng quan hệ là bước kế tiếp của đa trọng lấy 

tượng (một quẻ đa đoán) xác lập mục tiêu, mới có nội dung và đầu mối 

để đoán nhiều việc. 

 

 Ví dụ: Hàn tiên sinh xem tình huống phát triển tình cảm hôn 

nhân (tìm người yêu). Ngày Nhâm Thìn tháng Tuất (Tuần không: Ngọ 

Mùi) được quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá (Đoài cung) biến Lôi Phong Hằng 

 

 
  

Phân tích:  
 

1, tìm đúng điểm đối ứng để biết người đến xem muốn xem 

chuyện gì và một chút điều kiện tất yếu mới có thể đạt được mục đích 

một quẻ đa đoán đa trọng lấy tượng. Lục hào dự đoán thuộc về điều kiện 

dự đoán, cũng không phải là không cần bất kỳ điều kiện gì là có thể đoán 

quẻ hiệu quả. Như xem hôn nhân tình cảm không biết đã cưới chưa thì 

điểm đối ứng không thể chứng thực: Đã kết hôn lấy hào Thê tài làm Dụng 

để đối ứng vợ; chưa lập gia đình thì lấy hào Ứng làm Dụng để đối ứng 

bạn gái. Điều kiện cầu xem mười phần mấu chốt, rất quan trọng đối với 

việc dự đoán. Chủ yếu suy luận logic trên các điều kiện đã biết. Ví dụ 

như bác sĩ chẩn bệnh, đoán bệnh, thời cổ đại thông qua nhìn, vấn bệnh, 
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hiện đại thì dùng thêm các loại công nghệ cao (siêu âm, CT), lại căn cứ 

hỏi bệnh, xét nghiệm các loại mới có thể chẩn đoán chính xác bệnh và 

xem bệnh tình nặng nhẹ, có những nghi nan chứng bệnh còn phải thông 

qua chuyên gia hội chẩn mới có thể định đoạt, thậm chí có chuyên gia 

hội chẩn vẫn nhầm lẫn như thường. Chẳng những y học phỏng đoán cần 

có tư liệu, hình ảnh cần thiết mà những cái khác (như điều tra nghiên cứu 

xã hội) cũng căn cứ trên số liệu, vật liệu cơ sở mà tiến hành tổng kết quy 

nạp, từ đó suy đoán đại khái tình huống xã hội phát triển, suy đoán đại 

khái xu hướng nhu cầu của mọi người. Tóm lại, bất kỳ một môn khoa học 

nào cũng đều cần điều kiện, Lục hào cũng không ngoại lệ. 

 

 2, quẻ này đã biết điều kiện là tìm người yêu. Có quan hệ hôn 

nhân tình cảm các loại đối ứng quan hệ: 

 

 1) tìm ra điểm đối ứng sự việc chủ yếu: Thế (người xem), Ứng 

(bạn gái). 

 

 2) tìm ra các nhân tố phụ trợ có quan hệ với việc này (các nhân 

tố hoặc người, sự vật có thể ảnh hưởng đến phát triển tình cảm) các loại 

đối ứng quan hệ: Hào thượng Phụ (Bố mẹ của chủ quẻ, vì cùng hào Thế 

tại một quẻ đơn), hào ngũ Huynh (bạn bè hoặc anh chị em của hào Thế), 

hào tứ Huynh (bạn bè hoặc anh chị em nhà gái), hào hai Quan (tình địch, 

người cạnh tranh); hào hai có phục thần Tài Mão đại biểu nữ nhân khác; 

hào Ứng (nhà gái), hào Ứng Phụ song trọng tin tức (bố mẹ nhà gái). 

 

 3, có quan hệ đối ứng phía trên liền lấy đầu mối đa trọng thủ 

tượng, có thể đoán được rất nhiều sự việc cụ thể nhỏ xíu từ tượng. Đầu 

tiên xem thái độ và điều kiện của người này đối với hôn nhân. 

 

 1) nam xem cưới hào Quan Thế là chính vị: Người này thực tình 

chính thức muốn kết giao chứ không phải là đùa bỡn. 

 

 2) hào Thế sinh hào Ứng: Nhà trai ái mộ nhà gái, nguyện ý kết 

giao.     

 

3) hào Thế hưu tù lâm không, hào Ứng vượng: Tự thân tố chất, 

điều kiện không bằng nhà gái. 
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 4) nhà trai không tương xứng (hào bốn Thế cư âm vị, quẻ chủ 

thuần dương tính) tất có lí lẽ không hợp, một ít khuyết điểm không đáng, 

nói chuyện làm việc tất âm phụng dương vi. 

 

 5) hào Thế lâm Quan gặp không: Trong lòng mình không chắc, 

có cảm giác không nỡ, lo nghĩ héo hon. 

 

 6) hào Thế lâm Câu Trần chủ trói buộc cứng nhắc không linh 

hoạt: Ở trước mặt đối phương hoặc trong tình cảm của hai người lộ ra 

câu thúc bất an, là người làm việc cứng nhắc, không linh hoạt, không có 

sự lãng mạn. 

 

 7) hào Thế Ngọ hỏa nhập mộ tại Nguyệt: Ở trước mặt đối phương 

hoặc trong việc phát triển tình cảm có lực mà không phát huy được, nghĩ 

không ra cách nào để khiến đối phương vui vẻ. 

 

 8) hào Thế Ngọ hỏa ở quẻ Chấn được sinh: Người này có chỗ 

dựa, cuộc sống được bảo hộ, có công ăn việc làm tốt. Nhưng quẻ Chấn 

hưu tù tại Nhật, Nguyệt nên gia cảnh hoặc công việc, cơ quan không quá 

khởi sắc. 

 

 9) hào Thế sinh hào Ứng tĩnh mà không động: Người này ái mộ 

nhà gái, nhưng không tích cực chủ động biểu đạt, cố gắng truy cầu, thầm 

mến đối phương, không có dũng khí nói ra. 

 

 Từ điểm đối ứng hào Thế liền có thể đoán rất nhiều tin tức, tiếp 

lấy xem hào Ứng (nhà gái): 

 

 1) hào Ứng trị Nhật vượng tướng: Nhà gái tự thân có điều kiện 

tốt, tự thân tố chất trội hơn nhà trai.  

 

2) hào Ứng phụ vượng tướng: Nhà gái có học thức, cách đối nhân 

xử thế lão luyện.  

 

3) hào Ứng lâm Huyền Vũ (ấm vị) ám động: Đối với chủ quẻ ẩn 

giấu tâm nhãn, thầm có ý định khác. Ám động hóa thoái có ý âm thầm 

rời khỏi. 
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 4) hào Ứng ở quẻ Cấn được trợ: Nhà gái có chỗ dựa. Lại Cấn 

vượng tại Nhật Nguyệt, gia đình nhà gái có điều kiện, hoặc công việc, 

công ty thịnh vượng. 

 

 5) hào Ứng cư âm hào tại dương vị là vị không chính: Nhà gái 

cũng có một số phương diện không thích đáng. 

 

 6) hào Ứng động (chủ động quyền sinh khắc): Mối quan hệ duy 

trì hay không quyền chủ động nằm trong tay nhà gái, kết quả cuối cùng 

nhà gái chủ động rời khỏi. 

 

 7) hào Ứng lâm Phụ mẫu: Nhà gái (Phụ mẫu chủ hôn nhân đại 

sự) có ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ. Hào Ứng lâm Phụ mẫu hóa thoái là 

bố mẹ nhà gái (trưởng bối) đề nghị rời khỏi. 

 

 8) hào Ứng trị Nhật: Nhà gái xinh đẹp, tốt hơn chính mình.    

 

9) Nguyệt xung hào Ứng lâm Huyền Vũ: Có tượng phá thân (đối 

phương không phải là xử nữ). 

 

 Từ góc độ hào Ứng phán đoán được nhiều tin tức như vậy, tiếp 

tục xem ảnh hưởng của các lục thân khác: 

 

 1) hào thượng Phụ mẫu Tuất thổ ám động, thu hào Thế nhập mộ: 

Chủ quẻ bị bố mẹ hạn chế ở một phương diện nào đó, khiến cho không 

dám có hy vọng đối với mối quan hệ này, không dám lớn mật kết giao. 

Mặt khác bị văn bằng, trình độ văn hóa là đối ứng của hào Phụ mẫu hạn 

chế, có cảm giác không bằng đối phương, không có dũng khí kết giao 

bình đẳng, chỉ có thể ở trạng thái bất lực, quan sát chờ đợi. 

 

 2) quẻ gốc không có hào động nào khắc hào Thế, chỉ có hào Phụ 

mẫu Thìn Tuất ám động trộm tiết lực lượng của hào Thế. Hào Thế vượng 

tướng không sợ tiết khí, nhưng hưu tù thì sợ hào thổ trộm tiết khí, cho 

nên hào Phụ mẫu Thìn Tuất là bệnh lớn nhất của hào Thế, là nhân tố 

mạnh mẽ nhất tiết khí hào Thế. Cho nên suy đoán người này đối với văn 

bằng, nhà cửa của bản thân (là tượng của hào Phụ mẫu) không có lòng 

tin, là yếu tố mấu chốt tiết khí của chủ quẻ nên đây là chướng ngại lớn 

nhất cản trở tình cảm phát triển. 
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 3) Hào Huynh Thân kim (bạn bè, anh chị em) không động, bình 

thường không chủ động góp ý. Hai người ở chung hay không, bạn bè anh 

chị em cũng không phản đối mà cũng chẳng tham dự. 

 

 4) hào hai Quan quỷ động sinh hào Ứng: Hào Quan quỷ đối ứng 

nghĩa rộng là nam nhân, nên chắc chắn có một người khác đang theo đuổi 

nhà gái.  

 

5) Hào Quan quỷ lâm Thanh Long động hóa hào Tử tôn: Người 

này chỉ tán tỉnh cho vui. 

 

 6) hào hai Quan có Tài phục: Người đàn ông này có người phụ 

nữ khác, có lẽ đã có gia đình.  

 

 Tóm lại, hào Thế hưu tù bất lực không đủ điều kiện thành sự, nhà 

gái hóa thoái nói rõ muốn rời khỏi, nhà trai không có năng lực vãn hồi, 

mối quan hệ này không có kết quả.  

 

Thực tế: Không thành công. Nhà trai không có bao nhiêu năng 

lực (tình trạng kinh tế), bản thân công việc kiếm tiền cũng không nhiều, 

không có trình độ. Mà gia đình nhà gái điều kiện tốt hơn, bố mẹ có năng 

lực, văn bằng cao tướng mạo tốt, cùng hào Thế tương phản quá lớn, tuy 

là hâm mộ lại có thể thế nào? 

 

 Cảm ngộ: Xem nhân, sự vật có quan hệ đối ứng trong Lục hào 

có những quan hệ định vị liền có mục tiêu tiến hành đa trọng lấy tượng. 

Lấy trình tự phán đoán suy luận và tư duy tin tức topol quẻ tượng, một 

quẻ đa đoán cũng rất dễ dàng. Tin tức rút ra chính xác còn cần nắm giữ 

rất nhiều kỹ thuật và kỹ xảo (quẻ tượng, quái vị, hào vị; không phá mộ 

tuyệt hàm ý; động tĩnh biến hóa; sinh khắc). Những tin tức đặc biệt này 

kết hợp lại, nghĩa rộng của các ngụ ý đều cần nắm giữ, chân chính lý giải 

và diễn hóa thêm, không ngừng tổng kết thực tiễn chắc chắn sẽ có chỗ 

đột phá. 

 

  


