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Lời nói đầu 

 

Từ trước đến nay có không ít Dịch giả đã nghiên cứu 

Tăng San Bốc Dịch và bình thích cuốn sách này. Tăng San 

Bốc Dịch là một cuốn sách kinh điển trong Dịch học nhưng 

cũng có đôi chỗ sai sót, chính vì thế mới có nhiều người 

bình thích nó như vậy. Nhưng Chu Thần Bân không giống 

những tác giả khác đi bình thích, chỉnh sửa hoặc như một 

số Dịch giả còn sửa cả kết luận được phản hồi trong sách. 

Chu Thần Bân trực tiếp phân giải những luận đoán của Dã 

Hạc một cách sâu sắc và chi tiết hơn, giúp người học Dịch 

có cái nhìn sâu hơn về quẻ lý, cũng như hiểu những hàm 

nghĩa sâu xa trong vài lời luận sơ sài của Dã Hạc. 

 

Bên cạnh việc bình giải chi tiết các quẻ ví dụ trong 

Tăng San, Chu Thần Bân còn đưa ra rất nhiều lý luận sâu 

về quẻ lý của bản thân và đặc biệt Chu Thần Bân đưa ra 

một lộ trình giải quẻ cụ thể cùng các quẻ lý được ứng dụng 

trong từng bước của lộ trình đó. 

 

Đây là một cuốn sách đáng để đọc để ngẫm lại cũng 

như hiểu thấu đáo rất nhiều quẻ lý đã được Chu Thần Bân 

nêu cực rõ trong các cuốn sách trước đó của mình. 

 

Kể từ cuốn sách này, tôi lại một lần nữa có những 

bình giải của riêng mình đối với một số vấn đề chưa rõ 

trong sách, hi vọng với kiến thức của mình giúp độc giả 

đọc sách có cái nhìn rõ ràng hơn.  
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Tuy nhiên, kiến thức của bản thân còn nhiều hạn 

hẹp, những kiến giải có thể đôi khi thô sơ nhầm lẫn, rất 

mong có được sự trao đổi thảo luận của các cao nhân nếu 

chưa thấy đúng cũng như có thể cười mà bỏ quá cho. 

 

Mọi đóng góp về kiến thức và trao đổi nghiên cứu 

xin liên lệ nghiencuuluchao@gmail.com/; 

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

 

Trân trọng 

 

Hà Nội, ngày Mậu Dần, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý 

 

An Hạ./.  

mailto:nghiencuuluchao@gmail.com/
http://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5
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Giới thiệu vắn tắt về Chu Thần Bân tiên sinh  

 

 Chu Thìn Bân tiên sinh là nhân sĩ Quảng Đông, 

Quảng Châu, là chuyên gia nghiên cứu cổ thệ dự đoán nổi 

danh cả nước; được rất nhiều người yêu thích cổ thệ khen 

ngợi là "Đệ nhất nhân trong nghiên cứu cổ thệ truyền 

thống"; Hiện là nghiên cứu viên trong phòng nghiên cứu 

ứng dụng Chu Dịch, uỷ viên uỷ ban văn hóa chuyên nghiệp 

phong thuỷ Trung Quốc, tác giả của chuyên mục riêng trên 

báo phong thuỷ Dương Thành, tác giả của chuyên mục« 

lão bản tuần san » tại thời báo Thái kinh tế, chủ nhiệm 

trung tâm nghiên cứu Cổ dịch dự đoán, trưởng ban kế 

hoạch quản lý thương vụ công ty Vật nghiệp, thầy phong 

thủy thủ tịch công ty đầu tư vật nghiệp, tổng cố vấn kế 

hoạch đầu tư công ty Cách la lợi…  

 

Chu Thần Bân tiên sinh thuở nhỏ rất hứng thú với « 

Chu Dịch », năm 1990 chính thức đi vào điện đường Dịch 

Học, tự nghiên cứu « Dịch kinh », cảm nhận sâu sắc được 

tinh túy văn hóa trí tuệ phương Đông, từ lúc bắt đầu con 

đường nghiên cứu, trải qua mười mấy năm nghiên cứu các 

kinh điển thệ pháp truyền thống, không ngừng dò xét lý 

giải tinh hoa dịch lý trong « Hoàng Kim Sách », « Tăng 

San Bốc Dịch », đã tốt còn muốn nghiệm chứng tốt hơn, 

khai quật, tổng kết kinh nghiệm luận Dịch của tiền nhân, 

có thể kế thừa phát triển trên cơ sở lý luận cổ thệ truyền 

thống của tiền nhân, rốt cục tổng kết ra một hệ thống lý 

luận Dịch Học thực dụng hoàn chỉnh, cho nên thanh danh 

vang vọng tứ phương, đặc biệt dự đoán chính xác nhiều sự 
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kiện công ích trong xã hội trên internet, khiến rất nhiều 

người yêu thích Lục hào tán thưởng.  

 

Hiếm có nhất chính là, Chu Thần Bân tiên sinh 

không chỉ có kỹ nghệ thâm hậu và lý luận tinh xảo mà còn 

luôn phát dương tinh túy của cổ thệ truyền thống văn hóa.  

 

Chu Thần Bân tiên sinh luôn khách quan dẫn đạo 

trình bày dịch đạo dịch lý, khiến vô số nhà nghiên cứu và 

người yêu thích Chu Dịch cổ thệ được lợi cực nhiều. Đến 

nay, quyển sách này “Chu Thần Bân - « Tăng San Bốc 

Dịch » Quẻ bình” đã vang dội toàn bộ Dịch giới.  

 

Chu tiên sinh còn tự mình biên soạn cuốn "Lục hào 

Cổ bốc", tuy nội dung chỉ hơn năm vạn chữ, nhưng vì quẻ 

lý xiển thuật thuần khiết giản lược thông thấu, được người 

mới học coi là trân bảo tự học mà tranh nhau tìm kiếm.  

 

Mà cuốn sách "50 phát hiện giá trị trong nghiên cứu 

Lục hào" cũng được vô số người học Dịch thăm dò nghiên 

cứu. Kiến giải sâu xa thực dụng về Chu Dịch của Chu tiên 

sinh ngày càng nổi tiếng, từ tháng 10 năm 2006, tuần tự trở 

thành chủ chuyên mục riêng trên Dương Thành vãn báo 

phong thuỷ chuyên bản, Á Thái kinh tế thời báo « lão bản 

tuần san ».  

 

Cuối tháng 12 năm 2006, Chu Thần Bân tiên sinh 

lấy thân phận nghiên cứu viên trong phòng nghiên cứu Chu 

Dịch của Sơn đại học, tự mình tham dự phòng nghiên cứu 

Đại Chu dịch dự đoán tám mục kinh tế đầu tư năm 2007, 



 

 
6 

cùng các danh gia đại sư Dịch Học như Đàm Kính Huy, 

Thiệu Vĩ Hoa, Nhạc Bang Định diễn xuất một màn "Một 

lần rút kiếm thiên hạ kinh", dùng truyền thống cổ thệ dự 

đoán thị trường chứng khoán, bất động sản, tỉ suất hối đoái, 

dầu hỏa, sắt thép, các lĩnh vực kinh tế đầu tư, nửa năm sau 

tất cả các dự đoán đều đúng với sự thật khiến các thương 

gia cứng lưỡi sợ hãi thán phục. 
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Tự 

 

 Cổ nhân sáng tạo ra Chu Dịch có thể nói bác đại tinh 

thâm, nó chẳng những là tinh túy triết học mà còn có tính 

thực dụng cực mạnh, là một trong những nền tảng đặc biệt 

thai nghén ra văn minh đông phương. Một bộ « Dịch kinh 

» hàm chứa không chỉ triết luận uyên thâm vô tận, mà còn 

là công cụ đặc biệt thực dụng để dự báo và nắm bắt tương 

lai, công hiệu thần kỳ làm cho người kinh thán không thôi, 

sớm tại thời kì Thương Chu, cổ nhân đã phát hiện công 

hiệu dự đoán thần kỳ của Kinh dịch, từ đó kỳ nhân dị sĩ 

liền bắt đầu xâm nhập tìm tòi nghiên cứu quy luật trong 

Dịch, mưu cầu thuật giải đọc Thiên Cơ.  

 

Trăm ngàn năm qua, trải qua các triều đại đổi thay 

Dịch Học tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thực 

tiễn tổng kết và khai quật, Chu Dịch dự đoán thuật đã thành 

hệ thống, dần dần chuyển biến thành một hạng mục có thể 

vì nhân loại dự báo và nắm chắc xu thế tương lai, là công 

cụ thực dụng có lợi cho việc xu cát tị hung. Rất nhiều kinh 

điển cổ dịch đã được sinh ra như Đường mạt Tống sơ « 

Hỏa Châu Lâm », đời Minh « Hoàng Kim Sách », đời nhà 

Thanh « Tăng San Bốc Dịch », « Bốc Phệ Chính Tông ». 

 

 Trong đó càng đáng nhắc tới chính là Lý Văn huy 

tinh chỉnh « Tăng San Bốc Dịch », cuốn sách này là chỉnh 

lý trên cơ sở bản chép tay « Dã Hạc bí truyền » của cao 

nhân dự đoán dân gian Dã Hạc lão nhân thời Thanh sơ, 

nghe nói nguyên tác giả tên là Đinh Diệu Cang, tự là Dã 
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Hạc, chính là nhân sĩ thời Minh mạt Thanh sơ, xuất thân 

danh môn, sau trở thành thi nhân, văn học gia, kịch gia và 

tiểu thuyết gia trứ danh thời Minh mạt Thanh sơ, từ trong 

sách luận thuật có thể thấy người này nghiên dịch mấy 

chục năm, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, dùng 

Chu Dịch cổ bốc giúp người bài ưu giải nạn, lịch duyệt 

phong phú tích đức vô số, lúc tuổi già thoái ẩn làm ra cuốn 

sách này, tổng kết phương pháp xem bói thực dụng quy 

nạp chỉnh lý lưu lại cho hậu nhân, trong sách cổ tất cả đều 

là kinh nghiệm bí truyền, tên sách là « Dã Hạc bí truyền », 

hoặc vì lý do bí truyền nên đương thời cũng không phổ 

biến trong dân gian. Lý Văn huy và đồng hương Lý Ngã 

Bình ngẫu nhiên nhờ cơ duyên lấy được bản chép tay này, 

lập tức tiến hành nghiên tập, lại phát giác thấy linh nghiệm 

cực kỳ, lòng mang cảm kích, lòng cũng mang chính khí 

không cam lòng độc hưởng, thế là đem chỉnh lý thành sách 

mà xuất bản, tên là « Tăng San Bốc Dịch », hai người sùng 

kính Dã Hạc, sách cổ kí tên vẫn là Dã Hạc lão nhân, cũng 

không có háo danh.  

 

Từ đó một bộ Lục hào dự đoán có tính thực dụng 

cực mạnh cuối cùng cũng thấy được mặt trời, mấy trăm 

năm qua chỉ dạy vô số người hữu duyên học được đạo xem 

bói dự đoán, dự báo tương lai mà biết xu cát tị hung cải 

thiện nhân sinh quỹ tích, thực sự công đức vô lượng.  

 

Trong sách bằng vào ngôn ngữ thật thà, nghiêm cẩn, 

tác phong thiết thực, ví dụ đoán quẻ chân thực, lý luận phân 

tích tinh giản mà có hiệu suất cao, phân loại các loại sự 

tình, cho nên nhảy lên trở thành thư tịch kinh điển nhất 



 

 
9 

trong lịch đại Chu Dịch cổ bốc dự đoán luận thuật. Có thể 

nói ba đồng xu nơi tay, biết hết huyền cơ vạn sự. 

 

 Vì trong sách nguyên tác giả Dã Hạc lão nhân vốn 

không phải là thầy giáo, quy nạp luận thuật Lục hào lý luận 

không nhiều, tổng kết cũng khó làm được thành hệ thống 

hoàn chỉnh, trình bày lý luận rất có tác phong chuồn chuồn 

lướt nước, càng có lý luận cá biệt chưa đúng, nhưng tám 

thành tinh hoa lý luận lại ẩn giấu cực sâu tại hơn bốn trăm 

quẻ ví dụ trong sách, như vàng chôn dưới cỏ lau khắp nơi 

trên đất, lại không lộ ra trước mắt người đời. Nếu có thể 

không ngừng tiến hành nghiên cứu, thực tiễn và tổng kết, 

không ngừng từ đó hấp thu và tinh luyện Lục hào thực 

dụng tinh hoa lý luận, không ngừng ứng dụng nghiệm 

chứng, kỹ năng dự đoán tự nhiên có thể tiến triển phi phàm.  

 

Ta thường nói với mọi người, nghiên cứu « Tăng 

San » không thể theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ đọc mà 

không nghĩ, càng không thể chỉ xem lý luận mà coi nhẹ 

quẻ ví dụ trong sách, cái này không thể nghi ngờ chẳng 

khác gì là lấy gùi bỏ ngọc, không nhập bảo sơn.  

 

Càng làm cho người ta kính nể là thái độ nghiêm cẩn 

nghiên cứu học vấn của Dã Hạc lão nhân, trong sách liệt 

kê tất cả quẻ ví dụ đều là quẻ dự đoán chân thực, không có 

bất cứ một ví dụ hư cấu nào, chính là vì bọn chúng đều là 

quẻ ví dụ thật, không có bất kỳ cái gì bịa đặt, cho nên có 

giá trị nghiên cứu cực mạnh. Chỉ cần có thể đem hơn ba 

trăm quẻ ví dụ trong sách chân chính suy nghĩ thấu triệt, 

thông thường xác suất dự đoán đúng sẽ ổn định bảo trì tại 
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85% cũng không có vấn đề. Đối với người mới học mà nói, 

đây cũng là một bản tài liệu giảng dạy cổ tịch dự đoán tuyệt 

hảo.  

 

Đương nhiên tìm tòi nghiên cứu đến bây giờ, phát 

hiện cuốn sách này cũng tồn tại nhất định thiếu hụt, tỉ như 

quẻ ví dụ có tính hạn chế nhất định, nhưng đối với giá trị 

toàn diện của quyển sách mà nói, đây chỉ có thể coi là một 

thiếu hãm nhỏ, bởi vì khi nghiên cứu đến chiều sâu nhất 

định sẽ không chỉ thoả mãn với việc hấp thu lý luận của 

người khác, mà sẽ không ngừng trong thực tiễn tìm kiếm 

và sáng tạo thứ thuộc về chính mình, học giả có học thành 

tựu đa phần không thể thoát khỏi dạng kinh lịch này.  

 

Trong sách tôn sùng chính là một chuyện một quẻ lý 

niệm, Dã Hạc lão nhân cả đời nghiên Dịch dụng Dịch, kinh 

lịch mấy chục năm đến lúc tuổi già mới viết được cuốn 

sách này, tuyệt đối là kinh nghiệm kinh điển, Dã Hạc xem 

bói đặc sắc là trực tiếp bắt lấy vấn đề trung tâm, giải mã 

chuẩn xác cái tin tức này, nhấn mạnh xác suất đúng cực 

cao và mức độ phát huy ổn định, một mực xem nhẹ những 

cái tin tức râu ria và quẻ đề khác, đây chính là cơ sở để Dã 

Hạc hình thành quan niệm một chuyện một quẻ, về phần 

cái quan niệm này có chính xác hay không, không ít người 

học Dịch thích một quẻ đa đoán có ý kiến đối với cái nhìn 

này, cho rằng đây chỉ là lý luận rất sơ cấp, nắm giữ tin tức 

không toàn diện không thể lên cấp độ; nhưng cũng nhận 

được tán đồng của không ít người học Dịch, cho rằng mục 

đích của dự đoán học là để giải đọc chính xác xu thế tương 
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lai, dự đoán chuẩn xác mới là trọng yếu nhất; mỗi người 

một ý, vài lời nói đầu, không dám bình luận thêm.  

 

Hi vọng người mới học có thể từ việc bình các quẻ 

trong quyển « Tăng San » của ta có được thu hoạch của 

mình. 
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 Ví dụ 100: Ngày Giáp Dần tháng Tị xem diên sư 

huấn tử, được quẻ "Bĩ biến Càn" 

 

 Can chi: Ngày Giáp Dần tháng Tị (tuần không: Tý 

Sửu) 

 

 
  

Dã Hạc luận: Lấy hào Ứng làm Dụng thần, Thế 

Ứng tương hợp, Ứng lâm Tuất Phụ, tháng Tị sinh phù, có 

thể xưng uyên bác. Chỉ ngại quẻ biến lục xung, hợp mà 

biến xung là tượng không lâu.  

 

Người kia hỏi: "Vì sao sự tình không lâu?"  

 

Ta nói: Tử tôn Tý thủy trị tuần không, trong quẻ Phụ 

mẫu Mùi thổ động, đề phòng Tử tôn tai biến. Sau hai tháng, 

con hắn nhiễm bệnh, từ sư chưa lâu mà con cũng vong vậy. 
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 1,  Lựa chọn sử dụng Dụng thần: Xem diên sư 

huấn tử, chính là mời lão sư dạy con mình. Vấn đề này mơ 

hồ, là hỏi có thể mời lão sư hay không hay là hỏi lão sư 

trình độ như thế nào hay là hỏi ảnh hưởng đối với con mình 

ra sao? Cái này cũng có thể suy luận từ hào đối ứng phản 

ánh tâm tính là Văn Xương Tị hỏa, người này hẳn là hỏi 

trình độ của lão sư như thế nào. Hỏi lão sư lấy hào Phụ 

mẫu là Dụng thần. Trong quẻ vị trí Thế Ứng đều có hào 

Phụ mẫu, hỏi người khác, ưu tiên lấy Phụ mẫu ở vị trí hào 

Ứng làm Dụng thần, lấy Ứng vị Phụ mẫu Tuất thổ làm 

Dụng thần. 

 

 2,  Phán đoán cát hung: Quẻ này có ba điềm 

động, đại biểu ba dấu hiệu ở phương diện cát hung. Văn 

Xương Tị hỏa động mà sinh vượng Dụng thần Phụ mẫu 

Tuất thổ, đại biểu lão sư có trình độ học vấn tương đối cao, 

đây là tin tức mấu chốt về trình độ cao của lão sư này, cũng 

là trả lời yêu cầu trong lòng của người hỏi quẻ.  

 

Mà quẻ tượng có tin tức đặc thù "Giản hỏi đa hiện", 

người hỏi sự tình tuy chỉ hỏi một vấn đề, nhưng tin tức báo 

hiệu các vấn đề tương quan khác đều sẽ cùng nhau xuất 

hiện trong quẻ tượng.  

 

Hào Thế động biến xuất Thìn thổ tương xung với 

Dụng thần, đây chính là bối trì (ND: đi ngược lại) trong 

quẻ ý phân tích pháp, ngụ ý cuối cùng chủ quẻ và lão sư 

này sẽ mỗi người đi một ngả. Quẻ biến lục xung cũng là 

tin tức phụ trợ chỉ ra là lão sư này dạy sẽ không lâu, cho 
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nên nguyên chú có nói "Hợp mà biến xung là tượng không 

lâu". 

 

Vì sao lại không lâu dài? Sơ hào động chính là đáp 

án, Phụ mẫu Mùi thổ động xuất Phụ Tử biến lẫn nhau, 

(Dụng Kỵ) Phụ Tử hóa lẫn nhau là tín hiệu đứa con sẽ có 

tai biến, do đó Dã Hạc nói "Trong quẻ Mùi thổ Phụ động, 

đề phòng Tử tôn tai biến". 

 

 3,  Ứng kỳ chi tiết: Khi nào sẽ có tai biến? Trong 

quẻ Tử tôn Tý thủy tuần không, từ đó lộ ra huyền cơ, đợi 

Tử tôn xung không là tháng Ngọ thì cái điềm động Phụ Tử 

biến lẫn nhau này sẽ bắt đầu có hiệu lực, mà khi Kỵ thần 

Phụ mẫu Mùi thổ khắc Tử tôn gặp trị, gặp hợp là tháng 

Ngọ, Mùi cũng chính là lúc Tử tôn gặp tai hoạ, lão sư sẽ 

bỏ đi. Cho nên về sau phát sinh sự việc "Sau hai tháng, con 

hắn nhiễm bệnh, từ sư chưa lâu, mà con cũng vong vậy". 

 

 Ví dụ 101: Ngày Bính Tý tháng Ngọ xem mở hiệu 

cầm đồ, được quẻ "Đại Tráng biến Tốn" 

 

 Can chi: Ngày Bính Tý tháng Ngọ (tuần không: 

Thân Dậu) 
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Dã Hạc luận: Thế lâm Ngọ hỏa, Nguyệt kiến đương 

thời, Nhật xung không tiêu tan, lại hóa Mùi thổ, chính là 

hoá hợp, được trợ được đỡ, có thể gọi là cát quẻ, nhưng 

ngại lục xung biến lục xung, Dụng thần tuy vượng, tất mở 

không lâu. Đúng là như xem. 

 

 1,  Lựa chọn sử dụng Dụng thần: Quẻ này đề 

mục quá rộng, xem mở cửa hiệu cũng không có nói rõ ràng 

mục đích là cái gì, là muốn cầu Tài hay là muốn làm lớn? 

Nguyên chú lấy Phụ mẫu làm Dụng thần, tạm thời phù hợp 

với ý nghĩ của người hỏi quẻ là muốn làm một vụ làm ăn, 

lấy hào Phụ mẫu đại biểu làm ăn làm Dụng thần. Trong 

quẻ Phụ mẫu lưỡng hiện, lựa chọn sử dụng Thế vị Phụ mẫu 

Ngọ hỏa là Dụng. 

 

 2,  Phán đoán cát hung: Quẻ này có thể nói là 

từ đầu đến đuôi đều là điềm xấu. Hỏi mở cửa hàng là xem 

việc lâu dài, sợ nhất không thể bền bỉ, gặp quẻ thế này đại 

đa số là ngày cả vốn cũng khó có thể thu hồi. Quẻ này lục 
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xung biến lục xung, gặp xung không bền bỉ, báo trước cửa 

hàng này mở ra hừng hực mà lên, kết quả lại là vội vàng 

mà kết thúc, hết lần này tới lần khác chính là điềm báo 

không thể bền bỉ.  

 

Xem lại mở cửa hàng tăng giảm như thế nào, Thế 

Dụng Ngọ hỏa động biến, biến xuất Mùi thổ tương hợp, 

động hóa tương hợp, gọi là "Hóa quẩn chân", nếu chỉ có 

một hào động quẩn chân, tại phương diện cát hung có lẽ 

còn thuộc về "Giả quẩn chân", nhưng quẻ này lại là hào ba 

ở quẻ ngoại toàn động "Hóa quẩn chân", đây cũng là một 

loại hình thái quẻ lý được định tính là "Thật quẩn chân" ở 

phương diện cát hung.  

 

Ở phương diện cát hung xuất hiện thật quẩn chân, 

hào động chẳng khác nào bị ngăn trở, có động tương đương 

với không động, dù cho điềm động có xu thế hướng cát 

cũng là không có ứng kỳ, phàm quẻ sự tình gặp thật quẩn 

chân, không phải sự tình không giải quyết được gì thì chính 

là báo hiệu không có thiện quả.  

 

Quẻ này Thế Dụng lâm vào thật quẩn chân, chẳng 

những thời gian cửa hàng mở ra không dài, chỉ sợ cũng 

không đặt được hiệu quả và lợi ích thực sự. 

 

 3,  Ứng kỳ chi tiết: Ở phương diện ứng kỳ, Thế 

Dụng Ngọ hỏa động biến Mùi thổ, thời điểm đóng cửa 

hàng đa phần sẽ rơi vào tháng Tý, Sửu xung tán Thế Dụng.  

 



 

 
17 

Ở phương diện chi tiết, chủ quẻ xuất hiện Đại Tráng, 

khai trương lúc đó thanh thế to lớn, Thê tài Tý thủy lâm 

Nhật xung khắc hào Thế Ngọ hỏa trị Nguyệt, mặc dù Tý 

Ngọ đều động gặp phản ngâm, ngụ ý lặp đi lặp lại, nhưng 

vượng Tài xung khắc vượng Thế, lại là mới bắt đầu mở 

tiệm tức gặp điềm lành nhập Tài, đáng tiếc cái Tài này cuối 

cùng biến Sửu thổ hồi đầu khắc, hào Thế cũng cuối cùng 

biến xuất hào Huynh đệ phá tài, thịnh vượng chỉ ở một sát 

na khi khai trương, cuối cùng vẫn là công dã tràng lấy giỏ 

trúc mà múc nước, phá tài đóng cửa hàng mà kết thúc. 

 

 Ví dụ 102: Ngày Tân Tị tháng Mão có người đến 

không nói xem việc gì, gieo được quẻ "Tốn biến Càn"  

 

Can chi: Ngày Tân Tị tháng Mão (tuần không: Thân 

Dậu) 

 

 
  

Dã Hạc luận: Hỏi xem chuyện gì, người kia nói: 

"Thay mặt xem công danh cho trưởng bối"  
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Ta nói: Công danh cần phải tự xem, thay mặt xem 

khó lấy Dụng thần, chưa từng dám đoán. May mắn quẻ này 

khá rõ ràng, Tốn mộc hóa Càn kim, tức là hóa hồi đầu khắc, 

là tuyệt quẻ vậy. Không cần vấn danh, thọ cũng không lâu. 

Quả nhiên tại tháng Ngọ tước chức, tháng bảy chết. 

 

 1,  Lựa chọn sử dụng Dụng thần: Quẻ này thay 

mặt xem công danh của trưởng bối, Dã Hạc cho rằng thay 

mặt xem công danh không dễ lấy Dụng, cần tự thân xem 

mới tốt, nhưng kỳ thật quẻ từ niệm mà lên, loại xem bói 

này cũng có thể thay mặt xem, lấy vật dẫn chính là Dụng, 

hỏi công danh của trưởng bối, lấy hào Phụ mẫu đại biểu 

cho trưởng bối làm Dụng thần, lấy hào hai Phụ mẫu Hợi 

thủy trong quẻ làm Dụng thần. 

 

 2,  Phán đoán cát hung: Trong quẻ hai hào thổ 

phát động, mục tiêu trực chỉ Dụng thần Hợi thủy, muốn 

khắc thương Dụng thần là điềm báo hung, cùng lúc đó Phụ 

mẫu Hợi thủy lại bị Nhật phá, thật sự là nhà đã bị dột lại 

gặp mưa đêm, họa vô đơn chí. Chu Tước Bạch Hổ đều làm 

Kỵ thần, phiền não tai hoạ cùng đi. Việc xem đều lộ rõ là 

điềm xấu. Hai Kỵ thần tuy cùng là động mà hóa quẩn chân, 

nhưng dù có xem là quẩn chân thì tại phương diện cát hung 

cũng thuộc về "Giả quẩn chân", cũng không thể cản trở xu 

thế cố định của hào động.  

 

Huống chi động hợp này không phải có ý là "Quẩn 

chân" mà là tin tức điềm báo khác. Dã Hạc lại cho rằng quẻ 

này thay mặt xem công danh không dễ lấy Dụng, lấy quẻ 

tượng Càn kim hồi đầu khắc Tốn mộc là lý do, đoán là 
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hung. Dã Hạc có đạo lý của mình, Dã Hạc cho rằng, phàm 

gặp lục xung biến lục xung mà quẻ tượng lại hồi đầu khắc, 

tất nhiên là điềm dữ không thể nghi ngờ, chẳng cần phân 

tích tình trạng vượng suy của Dụng thần và xu thế điềm 

động trong quẻ nữa, nhưng mà bản thân ta sau nhiều năm 

nghiệm chứng phát hiện thấy luận điểm này thực sự không 

thể thành lập, nghĩa là vẫn phải đem điềm động trong quẻ 

làm hạch tâm để phân tích họa phúc thì mới là mạch suy 

nghĩ chính xác. 

 

 3,  Ứng kỳ chi tiết: Ở phương diện ứng kỳ, Ngọ 

Nguyệt ứng hung, chính là thời điểm Kỵ thần Ngọ hỏa 

đang trực phát lực, mà tháng bảy là tháng Thân chết chính 

là Dụng thần Hợi thủy tại Nhật Nguyệt điềm động hoàn 

toàn suy bại, gọi là thụ thương quá mức, cho nên đợi thời 

điểm Dụng thần được trường sinh chuyển vượng, nược lại 

trở thành hung kỳ.  

 

Ở phương diện chi tiết, trong quẻ lưỡng động tương 

xung hiện "Phản ngâm", tình thế tất thấy lặp đi lặp lại, 

Dụng thần Hợi thủy mang mã tinh lâm Huyền Vũ được 

Nhật lệnh xung động, có thể đoán trưởng bối này hiện nay 

đang vì tự thân lợi ích mà bốn phía hành mưu, nhưng Nhật 

phá, chỉ cực khổ mà vô công. 

 

 Ví dụ 103: Ngày Bính Dần tháng Ngọ xem chủ 

bệnh, được quẻ "Ly biến Khảm" 

 

 Can chi: Ngày Bính Dần tháng Ngọ (tuần không: 

Tuất Hợi) 


