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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Lục hào dự đoán học hiện nay, thậm chí toàn bộ giới 

Dịch Học, có cảnh tượng thật "Phồn vinh": Các loại lý luận 

mới tầng tầng lớp lớp, các loại kỹ pháp hoa văn mới chồng 

chất, có thể nói là "Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng". 

Nhìn toàn bộ sự phát triển của Dịch Học thì đây là một 

chuyện tốt, nói lên nghiên cứu Dịch Học đang được khôi 

phục, đồng thời cũng nói mọi người không còn mê tín vào 

cổ nhân mà đã có can đảm sáng tạo và thăm dò cái mới. 

Bất quá từ góc độ người mới học mà nói, tình huống này 

cũng không phải là chuyện tốt. Nhiều lý luận, kỹ pháp như 

vậy cùng bày ở trước mặt, mà giữa những lý luận và kỹ 

pháp này lại là ông nói gà bà nói vịt, thường chả liên quan 

gì đến nhau, thậm chí có khi hoàn toàn đối lập, công kích 

lẫn nhau, đủ để cho người mới học hoa mắt chóng mặt, 

không biết làm sao. Ngẫm lại hơn hai mươi năm trước khi 

Bỉnh Nhiên mới học Lục hào, chỉ có « Tăng San Bốc Dịch 

», « Bốc Phệ Chính Tông » rải rác mấy quyển cổ tịch để 

đọc, so với hiện nay người mới học phải đối mặt hàng đống 

Lục hào trứ tác, môn phái, thật đúng là không tốt càng may 

mắn một chút. 

 

  Đối với người mới học mà nói, có thể tham khảo 

nhiều tư liệu hẳn là càng may mắn mới đúng. Có cực nhiều 

kinh nghiệm của tiền nhân có thể kế thừa thì tương đương 

với đứng trên vai người khổng lồ, rất dễ dàng nhìn được xa 

hơn cả người khổng lồ. Nhưng tình trạng Dịch Học hiện 
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nay hiển nhiên lại không phải như thế, những lý luận và kỹ 

pháp này chỉ làm người ta hoa mắt hỗn loạn, không biết 

làm sao. Vì sao giới Dịch Học lại xuất hiện hiện tượng trái 

với lẽ thường như thế? Nguyên nhân căn bản cũng là bởi 

vì Lục hào dự đoán, thậm chí toàn bộ Dịch Học dự đoán, 

tràn ngập những "Pháp Bất khả học". 

 

 Muốn kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân, điều kiện 

tiên quyết là kinh nghiệm của tiền nhân có thể để cho người 

ta kế thừa, điều này yêu cầu những kinh nghiệm này nhất 

định phải có quá trình suy luận logic nghiêm mật, có tính 

phổ biến, sau đó lại thông qua thực chiến, chứng minh có 

có thể thao tác, chỉ có dạng này mới có thể xưng là "Pháp 

có thể học". Khoa học kỹ thuật của phương tây sở dĩ chỉ 

cần ngắn ngủi mấy trăm năm từ một mảnh hỗn độn phát 

triển đến quy mô bây giờ cũng là bởi vì nghiêm ngặt tuân 

theo những nguyên tắc này, kiểm nghiệm thật giả từng lý 

luận, cho nên cái mà bọn họ đạt được đều là "Pháp có thể 

học", hậu nhân có thể trực tiếp kế thừa, hậu nhân có những 

chân lý này làm bàn đạp là có thể đứng ở điểm xuất phát 

cao hơn để tiếp tục thăm dò quy luật tự nhiên. 

 

 Mà những lý luận, kỹ pháp mới này trong Dịch Học 

là mới thế nào? Đại đa số logic hỗn loạn, tự mâu thuẫn, 

ngay cả người sáng lập cũng đều chả nói rõ ràng tại sao lại 

dùng dạng lý luận và kỹ pháp này. Nếu như gặp phải người 

thích suy nghĩ và học tập, nhất định phải tìm tòi nghiên cứu 

căn cứ của những lý luận này, người thái độ tốt sẽ nói đây 

là huyền học, căn bản cũng chẳng có căn cứ lý luận gì, cho 

nên cũng chẳng cần hỏi, hỏi cũng như không hỏi; hoặc là 

nói đây là tổ thượng truyền đời, nhất định là chính xác, cứ 
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học là được, cái khác không cần quản, muốn cũng không 

quản được; người tính tình không tốt liền mắng là "Đầu 

gỗ", ý là ta cũng không biết làm thế nào mà trả lời vấn đề, 

đừng có mà hỏi! 

 

 Chính là vì căn bản không cần nói về tính logic nên 

mới có thể xuất hiện các “kỳ quan” trong giới Dịch Học 

hiện nay. Ví dụ như Lục hào dự đoán, riêng người viết biết 

đã có Truyền thống phái, Tân phái, Hoán cung pháp, Tàng 

sơn bốc, Hỗn Nguyên giáp pháp mấy loại phương pháp 

phán đoán, mà những phương pháp người viết không biết 

nhất định càng nhiều hơn. Một hệ thống giống nhau thế mà 

xuất hiện nhiều loại thậm chí mấy chục loại phương pháp 

phán đoán, dẫn đến những học giả nghiên cứu rất sâu cũng 

sinh ra hỗn loạn, huống gì người mới học! Cho nên sự 

“Phồn vinh” trong giới Dịch Học hiện nay trên thực tế đối 

với người nghiên cứu mà nói, không những không phải là 

may mắn mà ngược lại là bất hạnh lớn. Giống như khoa 

học phương tây từng xuất hiện học thuyết "Aether", các 

"Pháp không thể học" tràn lan, ngoại trừ gây ra hỗn loạn, 

khiến mọi người lạc lối còn không có bất kỳ giá trị gì. 

 

 Nhưng kỳ quái là các môn các phái đều nói chắc như 

đinh đóng cột về lý luận của mình, đồng thời đều có một ít 

nghiệm chứng Ví dụ để chứng minh mình là chính xác, đây 

là chỗ khiến người mới học cảm thấy hoang mang nhất. Vì 

sao cùng một hệ thống lại có những kỹ pháp hoàn toàn 

tương phản mà lại đều sẽ ứng nghiệm? Lựa chọn học cái 

gì đây? Đây chắc chắn là điều khiến người mới học, thậm 

chí học giả cũng hoang mang. 
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 Kỳ thật loại tình huống này cũng không có cái gì là 

không thể lý giải, chỉ cần thêm chút thực tiễn sẽ phát hiện 

ra, những lý luận này trên cơ bản đều chỉ có một bộ phận 

chuẩn xác mà thôi. Nói cách khác, ứng dụng những kỹ 

pháp này để đoán quẻ sẽ có một bộ phận quẻ là chính xác, 

mà một bộ phận căn bản không chính xác. Nếu như không 

chính xác, cũng không phải vì thao tác sai lầm mà là khi 

được phản hồi vẫn không thể nào hiểu được vì sao lại sai. 

Do đó có thể xác định bản thân những lý luận này sai lầm, 

hoặc tối thiểu nhất cũng là thiếu hụt. 

 

 Kỹ thuật dự đoán cao cấp chân chính hoàn thiện thì 

nhất định là lúc nào cũng đúng. Chúng ta có thể dùng 

nguyên lý này để giải thích mọi ví dụ quẻ cổ kim, dù cho 

có ngoại lệ, thì chỉ là ngoại lệ. Chỉ những kỹ thuật dự đoán 

như vậy mới thật sự có thể khiến người ta tin phục là kỹ 

thuật dự đoán cao cấp, mới là "Pháp có thể học". Không 

thể học theo Dã hạc lão nhân đưa ra những nguyên lý này 

khác, ví dụ như "Lục xung bệnh gần sẽ khỏi", trong một 

chút Ví dụ dường như có thể sử dụng, nhưng mặt khác một 

ít Ví dụ lại hoàn toàn không thể dùng, hễ dạng nguyên lý 

hoặc kỹ thuật như vậy, không cần nói nhất định là sai lầm. 

 

 Đây chính là cách phân biệt các loại nguyên lý, kỹ 

thuật thật giả trong dự đoán học mà không có con đường 

thứ hai. Nếu không đối mặt với một biển lý luận, kỹ thuật 

mới, môn phái mới, mà các thư tịch giới thiệu những lý 

luận, kỹ thuật mới này đều có một chút ứng nghiệm Ví dụ 

làm chứng cứ, chứng minh lý luận của mình là chính xác, 

cái này sẽ khiến người mới học mờ mịt luống cuống, không 
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biết nên lấy hay bỏ. Chu Dịch dự đoán đôi khi khiến mọi 

người cảm thấy khó học, kỳ thật căn bản nguyên nhân 

chính là ở đây, cũng không phải Chu Dịch bản thân khó 

học, mà là ngụy pháp quá nhiều. Bản thân dự đoán có đặc 

điểm "Xác xuất chuẩn xác", dù cho bạn dùng cách nguyên 

thủy nhất ném một đồng xu xem sấp ngửa, hoặc vặt cánh 

hoa để đoán thích ta, không thích ta, cũng sẽ có xác suất 

đúng nhất định. Cho nên mấy cái quẻ ví dụ nghiệm chứng 

căn bản không phải là cách chứng minh một lý luận có 

chính xác không. Chỉ khi lý luận này có thể thông hiểu cổ 

kim hết thảy Ví dụ mới là lý luận thật sự chính xác, hoàn 

thiện! Nếu như Chu Dịch học giả có thể nghiêm khắc dựa 

theo tiêu chuẩn này nghiên cứu thì hết thảy ngụy pháp mới 

có thể tan biến! 

 

 Quyển sách muốn giới thiệu cho mọi người là 

Hoàng Cực Lục hào, là Pháp chân chính có thể học. 

Phương pháp này dùng kỹ xảo phán đoán trong truyền 

thống Lục hào kinh điển trứ tác « Hoàng Kim Sách » làm 

chủ, lại căn cứ kinh nghiệm thực chiến của người viết, 

chỉnh sửa và hoàn thiện rất nhiều cổ pháp, mỗi loại dự đoán 

đều tổng kết là đơn giản một câu. Một câu nói được Lục 

hào dự đoán tinh túy, tức cái gọi là "Chân truyền một lời". 

Một tiêu chuẩn thống nhất, một nguyên lý cơ bản, có thể 

giải thích tất cả quẻ tượng, đây chính là đặc điểm của 

Hoàng Cực Lục hào. Dựa vào quy luật tự nhiên, tùy thời 

theo sự tình mà biến báo, đây chính là tinh túy của Hoàng 

Cực Lục hào. 
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 Toàn bộ Hoàng Cực bát giao hoàn chỉnh mời mọi 

người xem thêm « Dịch pháp tự nhiên » và « Lục hào tẩy 

tủy ». Bỉnh Nhiên thu thập ví dụ trong hai mươi năm xem 

quẻ và lục soát cổ kim Lục hào thư tịch các loại Ví dụ ứng 

nghiệm, tụ tập tại một chỗ, lại dùng nguyên tắc Hoàng Cực 

Lục hào (quyển sách thứ tư này « Lục hào Quan vận bí 

pháp »). Người mới học có thể có càng nhiều Ví dụ để mô 

phỏng luyện tập, mau chóng nắm giữ Lục hào kỹ xảo thực 

chiến cao cấp, đồng thời cũng để chứng minh Hoàng Cực 

Lục hào là đúng mọi nơi mọi lúc. "Pháp có thể học" duy 

nhất chỉ dùng một bộ kỹ pháp, thông hiểu hết thảy cổ kim 

quẻ ví dụ! 

 

 Giả Bỉnh Nhiên, Tháng Đinh Hợi năm Canh Dần 
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CHƯƠNG I: QUAN HÀO DỰ ĐOÁN BÍ PHÁP 

   

Tiết 1: Hoàng Kim Sách công danh sĩ hoạn 

 

 Vi quốc cầu hiền, trị quốc chi bản; trí thân phụ 

tương, lộc dưỡng vi tiên. Vượng tướng thê tài, tất đắc thiên 

chung chi túc; 

 

为国求贤, 治国之本; 致身辅相, 禄养为先. 旺相

妻财, 必 得千钟之粟 

 

 Chưa là sĩ cầu danh, không cần Thê tài; Đã có chức 

quý nhân, cần gặp Thê tài. Có tước tất có lộc, không có 

không bổng mà được Quan. Cho nên phàm xem quan viên 

được hào này vượng tướng, bổng lộc tất nhiều; hưu tù là 

có mà ít. Trong quẻ không Tài hoặc lạc không vong, không 

được bổng lộc; Tài động gặp xung, sau vì việc gì đó mà 

giảm bổng lộc, hoặc Nhật thần Nguyệt kiến xung Tài mà 

hình hại hào Thế và hào Quan, sợ sẽ ngừng bổng bãi chức. 

 

 Hưng long Quan quỷ, định cư nhất phẩm chi tôn. 

 

兴隆官鬼, 定居一品之尊. 

 

 Quỷ làm quan tước, vượng tướng có khí, Quan cao 

tước lớn; hưu tù tử tuyệt quan nhỏ chức thấp, phát động 

sinh hợp hào Thế hoặc Nguyệt kiến Nhật thần sinh phù, tất 
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có thăng tiến đề bạt đi xa; yên tĩnh bất động mà bị Nguyệt 

kiến Nhật thần khắc hại, hoặc hào Thế hình xung khắc hại, 

tất không có thanh danh. 

 

 Tử nhược giao trọng, đương lự bác quan tước chức; 

 

子若交重, 当虑剥官削职; 

 

 Tử tôn chính là sát thần tổn thương Quan, thích nhất 

không vong mộ tuyệt, an tĩnh bị quản chế thì cát. Nếu phát 

động trong quẻ, tính toán tất không toại nguyện, chưa có 

quan chức thì không thể được tuyển; đã có quan chức thì 

có họa đoạt quan mất chức. Hào Quỷ nếu lại không có khí, 

sẽ bị xoá tên lạc tịch, không chỉ giảm phạt mà thôi. 

 

 Huynh như phát động, tu phòng giảm bổng trừ 

lương. 

 

 兄如发动, 须防减俸除粮. 

 

 Huynh đệ chính là thần cướp tiền, không vong không 

hiện lên quẻ hoặc lâm tử tuyệt an tĩnh thì cát. Nếu phát 

động, không khỏi phí tài, nhiều chiêu phỉ báng, bổng lộc 

cũng không xứng ý, lại cùng Tử tôn phát động hoặc động 

hóa Tử tôn, tất có việc trừ lương giảm bổng. Trì Thế lâm 

Thân đều không lợi. 

 

 Phụ mẫu không vong, hưu vọng soa trừ tuyên sắc; 

 

 父母空亡, 休望差除宣敕; 
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 Phụ mẫu là ấn, dấu, văn thư, tuyên sắc (*), tấu 

chương, đơn từ, trong quẻ không thể không, nên vượng 

không nên suy, đỡ Thế là cát nhất. Nếu cầm Thái Tuế có 

khí sinh hợp hào Thế, chủ được triều đình tuyên triệu; nếu 

thêm Nguyệt kiến, phần lớn là sắc chế và cấp trên ban 

thưởng; sợ nhất xung không hóa không, thì đa phần là 

không thật; suy tĩnh không vong, tất không tuyên sắc cũng 

không điều chuyển; quẻ không Phụ mẫu đừng xem dời 

tuyển. 

 

 Quan hào ẩn phục, mạc tư tước vị thăng thiên. 

 

 官爻隐伏, 莫思爵位升迁. 

 

 Hào Quan để xem quan, nếu lâm Thế, hoặc đến sinh 

hợp hào Thế, không bị Nguyệt kiến Nhật thần xung khắc, 

phàm có mưu vọng tất nhiên xứng ý; nếu không có trong 

quẻ, hoặc lạc không vong, dù xuất hiện mộ tuyệt vô khí và 

bị khắc chế, đều không như ý, Thế Thân xung khắc cũng 

hung. 

 

 Nguyệt kiến sinh thân, đương tế phong vân chi hội; 

tuế quân hợp thế, tất thừa vũ lộ chi ân. 

 

月建生身, 当际风云之会; 岁君合世, 必承雨露之

恩. 
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 Thái Tuế chính là Vua, Nguyệt kiến là quan chấp 

chính. Nếu sinh hợp hào Thế, Quái thân, tất có chỗ tốt; duy 

sợ xung khắc Thế Thân, ắt gặp biếm trích. Nếu Nguyệt kiến 

đỡ xuất hào Quan hào Thế, hẳn là phong hiến chức vụ; 

Thái Tuế thêm Phụ mẫu đỡ xuất Quan quỷ và hào Thế, tất 

có thiên ân, lại được Nhật là đất sinh vượng thì càng đẹp, 

suy tuyệt phùng không vô dụng. 

 

 Thế động phùng không, quan cư bất cửu; 

 

 世动逢空, 官居不久 

 

 Người nhậm chức mà Thế động, tất không làm quan 

ở kinh thành; nếu là chức vụ đi tuần, ngược lại là thuận 

lợi. Người đang làm quan gặp phải tất làm quan không 

lâu, lại gặp Nhật thần, hào động tương xung, tất đảm 

nhiệm không lâu. 

 

 Thân không vô cứu, mệnh tẫn đương nguy. 

 

身空无救, 命尽当危 

 

 Hào Thế lâm không, không câu nệ có chức hay chưa, 

tất có đại nạn, thậm chí tử vong. Nếu muốn cầu mưu làm 

việc, thì chủ không thành. 

 

 Quỷ hóa phúc trùng đương đại chức. 

 

 鬼化福冲当代职 
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 Quan đi tuần hào Quỷ nên phát động, Quan trấn 

nhiệm hào Quỷ nên yên tĩnh. Nếu Quỷ động hóa Tử, tất có 

việc ngừng Quan quyền, không thì cũng bị người khác 

chiếm chỗ trước vậy; Tử động hóa Quỷ, trước khó sau dễ, 

hoặc trước hung sau cát, Quan Phúc đều động, cũng chủ 

có đổi việc. 

 

 Tài lâm hổ động tất đinh ưu. 

 

财临虎动必丁忧. 

 

 Phàm xem Quan không thể không Tài, cũng không 

thể phát động. Nếu hào Quỷ có khí mà được Tài động đỡ 

dậy, nhất định phải dùng tài để mưu sự, được lên chức. 

Nếu Phụ mẫu suy yếu mà gặp hào này, thêm lâm Bạch Hổ 

vượng động, tất có đại tang. Tài hóa Tử, Tử hóa Tài, hoặc 

Tài lâm Thế động, hoặc Tử động mà Phụ mẫu lâm không, 

đều chủ có đại tang. 

 

 Nhật thần trùng khắc, định nhiên phỉ báng chi đa 

chiêu; 

 

 日辰冲克, 定然诽谤之多招; 

 

 Nhật thần hình xung khắc Thế, tất chiêu phỉ báng, 

theo lục thân mà suy ra. Nếu là Huynh đệ, vì tham ăn hối 

lộ; là Thê tài, vì không điều hành hoặc Tài phú không tốt; 

là Tử tôn, thích rượu chè chơi bời mà không làm việc; là 

Phụ mẫu, vì quá nhiều việc không thể xử lý; là Quan quỷ, 
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 Ví dụ 2-20: Xem công danh, hỏi có được bổ nhiệm 

vào vị trí đang trống được hay không? (Ví dụ cổ đại) 

 

 Can chi: Ngày Đinh Dậu tháng Tị (tuần không: Thìn 

Tị) 

 

Càn cung: Bát Thuần Càn  Thủy Thiên Nhu 

 

 
 Nguyên tác phân tích: 

 

 Vượng Quan sinh Thế, sẽ được. Dần Ngọ Tuất tam 

hợp Quan cục, thiếu chữ Dần, cần đợi ngày Dần sẽ được. 

Quả ngày Dần đệ trình, đặc biệt được đề dụng, ứng thiếu 

một đợi dùng. 

 

 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Hào Quan Ngọ hỏa làm Dụng thần, phát động sinh 

hào Thế, vượng tướng được Nguyệt kiến Tị hỏa củng phù 

mà trong quẻ không khắc chế, là tượng đại cát, nhất định 
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có thể được vị trí đó. Trong quẻ hào Thế, hào Quan đều ở 

ngoại quẻ phát động, hào Thế ở hào sáu, sẽ nhậm chức ở 

xa. Quẻ này chủ quẻ là Càn là quẻ Lục xung, lục xung quá 

khứ đều cho rằng chủ tán, là quẻ tượng xấu. Trên thực tế 

chưa chính xác, lục xung cũng không thể quyết định một 

quẻ cát hung thành bại, nó chỉ đại biểu sự tình rất nhanh sẽ 

có kết quả, về phần kết quả là tốt hay xấu, thì phải xem 

Dụng thần mới có thể xác định. Quẻ này Dụng thần đại cát, 

cho nên rất nhanh sẽ có kết quả tốt. Trong quẻ Dần Ngọ 

Tuất tam hợp thành Quan cục sinh hào Thế, hiện nay Dần 

mộc bất động là thiếu một đợi dùng, đến ngày Dần mộc 

nhất định có thể toại nguyện. 

 

 Nghiệm chứng: ngày Dần được bổ nhiệm. 

 

 Ví dụ 2-21: Xem có được bổ nhiệm không? Được 

quẻ Trạch Thiên Quái (Ví dụ cổ đại) 

 

 Can chi: Ngày Mậu Dần tháng Thân (tuần không: 

Thân Dậu) 

 

Khôn cung: Trạch Thiên Quái 
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 Nguyên tác phân tích: 

 

 Tử tôn trì Thế, không thể được; Thế không, cũng 

không thể được. Sau được bổ nhiệm ba ngày, đi tới nửa 

đường mà chết. Trong vòng ba ngày là Tử tôn Mùi xuất 

không; nửa đường chết vì hào Thế không. 

 

 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Quẻ này hào Thế lâm Tử tôn Dậu kim khắc hào 

Quan, Tử tôn trì Thế chớ cầu Quan, bình thường mà nói, 

hào Tử tôn trì Thế khi dự đoán quan vận là tối kỵ, nhưng 

quẻ này hào Tử tôn Dậu kim mặc dù trì Thế, nhưng lâm 

tuần không, không thì không thể sinh khắc hào khác, cho 

nên hào Thế Dậu kim không khắc hào Quan. Nhưng vấn 

đề mấu chốt là trong quẻ hào Quan Dần mộc lâm hào Ứng, 

đây là tượng xấu, vì hào Ứng là người khác, hào Ứng lâm 

Quan lại lâm Nhật kiến, có tượng chức quan bị người khác 

đoạt mất. May mắn hào Ứng Dần mộc bị Nguyệt kiến Thân 

kim xung khắc, chức quan của người khác bị xung khắc 
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tuột mất, không thể được chức quan này nên tự nhiên là ta 

sẽ đoạt được. 

 

 Theo thuyết pháp của Dã Hạc lão nhân, quẻ này lúc 

đầu không được Quan mà lại được Quan, cho nên cuối 

cùng xuất hiện tai hoạ tử vong. Trên thực tế loại thuyết 

pháp này là không chính xác, quẻ tượng bản thân biểu hiện 

chính là được Quan, không quan trọng nên được hay không 

nên được, về phần chủ quẻ tử vong, thì bởi vì trong quẻ hai 

nguyên tố tổn thương. Đầu tiên hào Thế Dậu kim vô cớ mà 

không, đồng thời kiêm tượng quái thân Thìn thổ lại lâm 

Bạch Hổ bị Nhật thần Dần mộc hào Quỷ khắc chế, hai 

nguyên tố tổn thương, là tượng bệnh tật xấu. 

 

 Nghiệm chứng: Trong vòng ba ngày được bổ 

nhiệm, nhưng trên đường đi nhận chức thì qua đời. 
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 Ví dụ 4-40: Một một phụ nữ xem khảo học. (Ví dụ 

hiện đại)  

 

Can chi: Ngày Đinh Mùi tháng Kỷ Mùi năm Bính 

Tý (Tuần không Dần Mão) 

 

Cấn cung: Sơn Thiên Đại Súc  Phong Thiên Tiểu Súc 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Thê tài động hóa Phụ mẫu Tị hỏa sinh hào Thế, 

nhưng Thê tài bị Nhật Nguyệt khắc chế, không thể mang 

Phụ mẫu đến sinh Thế, thi cử khó mà quá quan. Hào Thế 

lâm Quan, lại không mà nhập mộ tại Nguyệt kiến, Nhật 

thần. Hào Quan, hào Phụ mẫu vô dụng, nhất định khó mà 

thi qua. Trong quẻ hào Thế theo quỷ nhập mộ, là quẻ tượng 

tương đối hung hiểm, nhưng may mắn kiêm tượng Thế 

thân Thìn thổ được Nhật Nguyệt củng phù, không bị hại 

khắc, cho nên hào Thế theo quỷ nhập mộ chỉ là thi cử vận 

khí không thuận, phương diện bình an không có vấn đề. 
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 Nghiệm chứng: Không thi đậu. 

 

 Ví dụ 4-41: Xem học lên. (Ví dụ hiện đại) 

 

 Can chi: Ngày Ất Mùi tháng Dần (Tuần không Thìn 

Tị) 

 

Khảm cung: Trạch Hỏa Cách 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Quẻ này hào Quan Mùi thổ lâm Nhật thần khắc hào 

Thế Hợi Thủy, là tượng bất lợi cho thi cử. Hào Phụ mẫu 

Dậu kim lại hưu tù không vượng, chủ quẻ thành tích học 

tập cũng không được khá lắm. Hào Huynh đệ trì Thế lưỡng 

hiện, người cạnh tranh nhiều. Tổng hợp xem rất khó thi lên 

đại học. Bất quá trong quẻ hào Quan Mùi thổ khắc Thế 

nhưng bị Nguyệt kiến Dần mộc khắc chế, hào Phụ mẫu 

Dậu kim hưu tù lại được Nhật thần sinh vượng, mà hào 

Huynh đệ Hợi Thủy trùng điệp nhưng hưu tù bị khắc chế 
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không vượng, cho nên học lên còn có chút hi vọng. Tuy 

nhiên hào Huynh đệ trì Thế, cần dùng tiền mới được. 

 

 Nghiệm chứng: Tháng bảy yết bảng, thiếu nửa 

điểm không được tuyển. Sau dùng tiền đổi học sư phạm. 

 

 Ví dụ 4-42: Xem có thể thi lên đại học không. (Ví 

dụ hiện đại) 

 

 Can chi: Ngày Canh Tý tháng Tân Hợi (Tuần không 

Thìn Tị) 

 

Khôn cung: Địa Lôi Phục  Thủy Địa Tỷ 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Thê tài trì Thế phát động khắc Dụng thần Phụ mẫu, 

học không chăm, thành tích không thật tốt. Lúc này trọng 

yếu chính là xem hào Phụ mẫu có thật bị hào Thế khắc 

thương, không nhận khắc thì có thể thi đậu, bị khắc sẽ rất 
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khó. Trong quẻ hào Phụ mẫu tuần không tránh khắc, Thê 

tài trì Thế phát động lưỡng hiện, lại lâm Nhật Nguyệt là 

quá mức, ngược lại không thể khắc Phụ mẫu, hào Phụ mẫu 

vô hại, có thể thi đậu. Tuy nhiên loại quẻ tượng này, chắc 

chắn không phải thi trường tốt. 

 

 Nghiệm chứng: Đỗ đại học. 

 

 Ví dụ 4-43: Xem thi cử học lên. (Ví dụ hiện đại) 

 

 Can chi: Ngày Ất Hợi tháng Nhâm Tý (Tuần không 

Thân Dậu) 

 

Càn cung: Bát Thuần Càn  Thủy Thiên Nhu 

 

 
 Hoàng Cực giải đoán: 

 

 Hào Phụ mẫu Tuất thổ trì Thế, hưu tù không vượng, 

chủ quẻ thành tích không phải rất tốt, thành tích kém. Hào 

Quan Ngọ hỏa phát động sinh hào Thế, nhưng bị Nhật 

Nguyệt khắc chế, căn bản không có lực sinh hào Thế, lần 


